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Karaimi stanowią najmniej liczną mniejszość etniczną w Pol-
sce, a jednocześnie mniejszość wyznaniową. Ich religia opar-
ta jest na Starym Testamencie, czyli na Torze pisanej, odrzuca 
natomiast Torę ustną. Można powiedzieć, że słowo pisane 
stanowi w pewnym sensie esencję karaimskiej kultury, gdyż 
wiara nakładała obowiązek czytania Pisma, a pisanie (prze-
pisywanie) modlitewników, psałterzy czy dzieł teologicznych 
uważane było za rzecz chwalebną i było szeroko praktyko-
wane. Wśród polsko-litewskich Karaimów rękopiśmienne 
książki były wysoko cenione i przedkładane nad drukowane1. 
Dopiero w drugiej połowie XIX w. zaczęto się powszechniej 
posługiwać drukowanymi modlitewnikami – przede wszyst-
kim wydanym w 1854 r. w Wiedniu przez Izaaka Isakowi-
cza2 oraz wydanym w Wilnie sumptem kupca tytoniowego 
J. Szyszmana w latach 1891–18933 – warto przy tym zauwa-
żyć, że obaj inicjatorzy wydań pochodzili z Krymu, gdzie ka-
raimskie druki pojawiły się już w pierwszej połowie wieku 
XVIII4. Mimo to w karaimskich domach, w użytku prywatnym 
nadal pozostawały rękopiśmienne zbiory modlitw i przekła-
dy Pisma. Rękopisy te, obok domów modlitwy i cmentarzy 
stanowią najważniejsze materialne dziedzictwo tej społecz-
ności.

Kolekcje karaimskich rękopisów znajdują się obecnie 
w wielu miejscach na świecie5. Najobszerniejszy i najcen-
niejszy zbiór, zgromadzony przez Abrahama Firkowicza, prze-
chowywany jest w Narodowej Bibliotece Rosji. Pokaźnymi 
zbiorami mogą się pochwalić Biblioteka Narodowa Izraela, 
czy Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk 
w Wilnie. W Polsce rękopisy pozostały w rękach członków 
karaimskiej społeczności. Projekt Katalog rękopisów i staro-
druków karaimskich w zbiorach prywatnych w Polsce prze-
prowadzony w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 
w latach 2012–2016 pod kierownictwem dr Michała Néme-
tha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykazał blisko 500 takich 
obiektów. Liczba ta bez wątpienia nie jest ostateczna, gdyż 
przedmiotem zainteresowania badaczy-turkologów biorą-

1 Sulimowicz 1968: 41.
2 Isakowicz (red.) 1854.
3 Malecki (red.) 1891–1893.
4 O drukach karaimskich na Krymie zob. Szapszał 1918; Sulimowicz 1972, 

1973; Walfisch 2003; Jankowski 2012.
5 Zob. Sclare 2003.

cych udział w projekcie były przede wszystkim zabytki języka 
karaimskiego, należącego do kipczackiej grupy języków tur-
kijskich (tureckich). Jeśli uwzględnić rękopisy sporządzone 
wyłącznie w języku hebrajskim, ogólna liczba przekracza 600.

Przeważającą większość obiektów trafiła do Polski w la-
tach 1944–1950, gdy część Karaimów zdecydowała się opu-
ścić swe tradycyjne siedliska na Kresach i podążyć za zmie-
niającymi się granicami Polski na zachód. Niektórzy z nich 
przywieźli wtedy ze sobą rodzinne modlitewniki i inne ręko-
pisy, a członkowie gminy w Łucku, który „repatriowali” się 
zbiorowo w 1945 r.6 – archiwum gminne i część wyposażenia 
domu modlitwy. Rękopisy, które w ten sposób trafiły do Pol-
ski, były obiektami stanowiącymi dziedzictwo ponad pięciu 
stuleci obecności Karaimów w Rzeczpospolitej. Jednakże 
w Polsce znalazły się też karaimskie rękopisy innego pocho-
dzenia.

W drugiej połowie lat 50. wśród karaimskich działaczy 
społecznych w Polsce powstał pomysł zorganizowania ka-
raimskiego muzeum lub karaimskiej ekspozycji w którymś 
z muzeów etnograficznych. Była to kontynuacja starań za-
początkowanych przed wojną przez Hadży Seraję Szapszała 
(1873–1961), zwierzchnika religijnego Karaimów i orienta-
listę, o utworzenie placówki gromadzącej zabytki kultury 
karaimskiej. Przy materialnym wsparciu rządu polskiego 
w roku 1938 zapoczątkowano w Trokach budowę muzeum, 
w którym miała się znaleźć kolekcja zabytków karaimskich 
i innych orientaliów zebranych przez Szapszała w Persji i Tur-
cji, a także powstać ośrodek badawczy zajmujący się dzieja-
mi i kulturą Karaimów i Wschodu7. Wybuch wojny zniweczył 
te plany, jednak powrócił do nich Józef Sulimowicz (1913–
1973), przedwojenny student Seminarium Turkologicznego 
w Uniwersytecie Warszawskim8. Jako turkolog interesował 
się przede wszystkim językiem, dlatego głównym obiektem 
jego kolekcjonerskiej pasji stały się rękopisy. Nie tylko zebrał 
te, które trafiły do Polski z repatriantami, ale wykorzystując 
służbowe możliwości, prowadził kwerendy na Krymie – oso-
biście lub za pośrednictwem czy to podróżujących na Krym 
rodaków, czy miejscowego Karaima, Josifa Kefelego (1900–

6 Zob. Dubińska 1999.
7 MK 1939: 140.
8 Dubiński 1973; Sulimowicz 2012: 128–129, 2013: 5–9. Więcej o kolekcji: 

Dubiński 1985; Németh 2016.

Anna Sulimowicz-Keruth

Krymskokaraimskie  
zbiory literatury ludowej w Polsce
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1976) z Symferopola9. W ten sposób w Polsce znalazła się 
pewna liczba rękopisów i starodruków, jak też obiektów kul-
tury materialnej Karaimów z Krymu. 

Krymska część kolekcji J. Sulimowicza zawiera manu-
skrypty nader zróżnicowane pod względem treści. Można 
wśród nich znaleźć teksty religijne (przekłady niektórych 
ksiąg Tanachu), dzieła teologiczne i halachiczne (m.in. pisma 
XVIII-wiecznego uczonego karaimskiego, Mordechaja Kazaza 
i traktaty o uboju rytualnym), dokumenty życia społecznego, 
korespondencję i dokumenty osobiste. Na uwagę zasługują 
przede wszystkim teksty stanowiące zapis twórczości ludo-
wej – folkloru, który u Karaimów polsko-litewskich zacho-
wał się w szczątkowej formie. Zawarte są one w rękopisach 
zwanych medżuma (z arab. madżmua „zbiór, kolekcja, anto-
logia”, por. tur. mecmua). W Polsce znajduje się ich osiemna-
ście, z czego połowa to egzemplarze kompletne lub prawie 
kompletne, reszta zachowana jest jedynie we fragmentach.

Rękopiśmienne zbiory utworów literatury ludowej znane 
są z Anatolii, Bałkanów, Azerbejdżanu, można je też spo-
tkać u plemion turkmeńskich. Warto przy tym zauważyć, że 
w Anatolii terminem mecmua (wym. medżmua) określa się 
zbiory literatury nie ludowej, a tzw. dywanowej, klasycznej li-
teratury tureckiej okresu muzułmańskiego, opartej na wzor-
cach perskich i arabskich. Antologie literatury ludowej nazy-
wane są natomiast cönk (wym. dżönk)10. Ta ostatnia nazwa 
funkcjonuje także wśród Tatarów krymskich i Krymczaków 
– jedynie Karaimi nazywają swoje zbiory medżuma.

Anatolijskie cönki i karaimskie medżumy posiadają wie-
le wspólnych cech dotyczących formy i zawartości. Z reguły 
mają postać charakterystycznego podłużnego notesu w brą-
zowej skórzanej oprawie, z grzbietem u góry – ze względu 
na podobieństwo barwy i kształtu bywają niekiedy w Turcji 
nazywane sığırdili – „woli język” lub danadili – „cielęcy języ-
k”11. Poszczególne egzemplarze tak cönków, jak i medżum, 
wykazują duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o wymiary bloku, 
liczbę wersów na stronie i liczbę kart – ta ostatnia może wy-
nosić od 30 do nawet 70012. Utwory stanowiące zawartość 
rękopisów są grupowane (nie zawsze konsekwentnie) we-
dług rodzaju, a nie tematu; zapisywane w postaci ciągłej, 
nierzadko bez podziału na wersy, a zamiast tytułu podawane 
jest określenie gatunku utworu (np. türkü – piosenki czy čyŋ 
– przyśpiewki). W wypadku dłuższych utworów (np. poezji 
aszyków, czyli pieśniarzy ludowych) autor/bohater wymie-
niany jest w żywej paginie. Sporządzane są pismem niekali-
graficznym, często mało starannie, z błędami.

Karaimskie medżumy odznaczają się też własnymi cecha-
mi charakterystycznymi. Przede wszystkim spisywane były 
alfabetem hebrajskim (cechę tę dzielą z cönkami krymczac-
kimi), z reguły niewokalizowanym, krymską odmianą tzw. 
półkursywy karaimskiej. Litery kwadratowe pojawiają się 
niekiedy w tytułach; kursywa nie występuje. W przeciwień-
stwie do zbiorów z terenu Anatolii, które bywały niekiedy 

9 O J. Kefelim zob. Sulimowicz 2016: 160.
10 Elçin 1981: 8.
11 Kaya 2007: 254.
12 Koz 2002: 85. Doğan Kaya (2007) podaje, że cönki liczą do 100 stron.

sporządzane przez kilku kopistów13, medżumy na ogół wy-
chodziły spod jednej ręki, powstając z reguły przez dłuższy 
okres (mogło to być, jak świadczą niektóre przykłady, nawet 
kilkanaście lat), choć zdarzają się też egzemplarze, w których 
dukt pisma wskazuje na różnych kopistów14 (albo pisane były 
przez tę samą osobę, lecz w bardziej zaawansowanym wie-
ku, gdy charakter pisma uległ zmianie). Za ich cechę charak-
terystyczną można też uznać brak jednorodności pod wzglę-
dem języka – składające się na ich zawartość teksty powstały 
w językach używanych przez Karaimów na Krymie: karaim-
skim (karaimskim etnolekcie krymskotatarskiego), krymsko-
tatarskim i krymskotureckim (południowym dialekcie krym-
skotatarskiego)15. W przeciwieństwie do cönków, w których 
strony są z reguły nienumerowane, w medżumach na ogół 
występuje paginacja, a orientację w zawartości niektórych, 
szczególnie obszernych, egzemplarzy ułatwiają alfabetyczne 
spisy treści (ryc. 1).

W tym miejscu trzeba podkreślić, że jak dotąd nie zo-
stały przeprowadzone kompleksowe badania zachowanych 
egzemplarzy rękopisów tego rodzaju, obejmujące takie 
elementy jak szczegółowy opis fizyczny, analizę papieru czy 
identyfikację kopistów, stąd wszelkie uogólnienia mogą mieć 
charakter jedynie mniej lub bardziej prawdopodobnych 
przypuszczeń.

Przeznaczenie rękopisów typu medżuma można określić 
jako bycie rekwizytem zabaw towarzyskich. Borys Kokenaj 
(1892–1967), Karaim z Teodozji, samouk, znawca obyczajów 
Karaimów krymskich i kolekcjoner rękopisów, w 1933 r. tak 
opisywał medżumy i ich rolę: „W czasach, gdy karaimskie 
społeczności Krymu żyły jeszcze jak przed wiekami, nie zna-
jąc teatru czy innych współczesnych rozrywek, zbierał się lud 
karaimski w długie zimowe wieczory w domach przyjaciół 
i spędzał czas, czytając medżuma, zadając sobie nawzajem 
zagadki do odgadnięcia albo śpiewając zapisane w ręko-
pisach pieśni. Jeszcze do wybuchu ostatniej wojny niemal 
w każdym karaimskim domu znajdowały się medżumy i do-
piero w naszych czasach ich liczba się zmniejszyła”16.

Zachowane egzemplarze w ogromnej większości pocho-
dzą z drugiej połowy XIX w.17 Wydaje się, że w owym czasie 
wśród krymskich Karaimów, zwłaszcza młodszego pokolenia, 
panowała swojego rodzaju moda na ich sporządzanie i czyta-
nie. Jankowski korzeni tego typu działalności rękopiśmienni-
czej upatruje w popularnym wśród krymskich Tatarów zwy-
czaju kopiowania tureckich utworów literatury ludowej, jak 

13 Kaya 2007: 254–255.
14 Na przykład tzw. medżuma Katyka spisana została przez dwóch kopistów, 

z których znana jest tożsamość tylko jednego, zob. Jankowski 2001: 106–
107.

15 O języku Karaimów krymskich zob.: Jankowski 2003a, 2003b, 2008, 
2013b, 2015.

16 Kokenaj 1933a: 14.
17 W tzw. medżumie Katyka H. Jankowski odczytał datę odpowiadającą 

30 lipca 1808 (Jankowski 2001: 107). Na pochodzenie z początku XIX w. 
może też wskazywać rodzaj papieru. Czyniłoby to ten obiekt najstarszym 
znanym rękopisem tego typu. By to potwierdzić, potrzebne są jednak 
dalsze dokładniejsze badania i dostęp do oryginału – edycja krytyczna 
dokonana przez T. Çulhę (Çulha 2010) opierała się na odbitkach kserogra-
ficznych.
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też w upowszechnieniu się rosyjskich i żydowskich książek, 
co miałoby w Karaimach obudzić pragnienie rozwijania wła-
snej literatury świeckiej opartej na tradycji ustnej i pisanej, 
albowiem literatura krymskokaraimska aż do wieku XVIII po-
zostawała niemal wyłącznie literaturą religijną18.

Nie we wszystkich wypadkach kopiści/właściciele rękopi-
sów są znani, niektóre rękopisy noszą jednak ich podpisy, nie-
rzadko w formie wpisów własnościowych z ostrzeżeniem dla 
tego, kto próbowałby przywłaszczyć sobie wolumin (ryc. 2), 
i są opatrzone datami powstania całości bądź poszczególnych 
części (ryc. 3). Niekiedy udaje się w sposób bardziej szczegó-
łowy ustalić tożsamość kopisty. Dane te pozwalają przyjąć, że 
medżumy często wychodziły spod ręki ludzi młodych, niekie-
dy nawet liczących mniej niż 20 lat. Przykładem tego może 
być rękopis o sygn. JSul.I.28, sporządzony w 1864 r. przez 
Azarię Babowicza z Teodozji, urodzonego około roku 184819, 
który w chwili spisywania medżumy miał lat około 16. Inte-
resujące, że medżumy spisywały też kobiety: wśród 12 ziden-
tyfikowanych kopistów rękopisów tego rodzaju w zbiorach 
polskich są ich dwie: Rachel Kyldży (sygn. JSul.I.33.A) i Sul-

18  Jankowski 2013: 247.
19  W spisie rodzin karaimskich z Teodozji z 1879 r. figuruje jako 31-letni, zob. 

El’âševič i Kizilov 2018: 294.

tan Pirik (sygn. JSul.I.27). Kalkomanie zdobiące manuskrypt 
o sygn. JSul.I.21 (tzw. medżuma Tajmaza od nazwiska za-
pisanego na wyklejce) mogą być wskazówką, że i jego ko-
pistą mogła być jakaś młoda Karaimka (ryc. 4–5). Również 
wśród rękopisów będących w posiadaniu Karaimskiego 
Zarządu Duchownego w Eupatorii oraz w kolekcji Biblioteki 
Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk znajdują się medżu-
my sporządzone przez kobiety20.

Zawartość karaimskich medżum jest nader różnorodna. 
Składają się nań różnego rodzaju wytwory literatury ludo-
wej. Do najpopularniejszych należą piosenki türkü, mani, 
semai; przyśpiewki čyŋ; utwory aszyków, ludowych poetów, 
nierzadko powiązanych z sufizmem, takich jak Karacaoğlan, 

20  Jankowski 2013a: 247–250; BWLAN F.: 305–109, 112, 116. 

Ryc. 1.  Spis treści. Rękopis nieznanego kopisty, tzw. medżuma Tajmaza 
(od nazwiska zapisanego na wyklejce okładki). Sygn. JSul.I.21 
(fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 1.  Table of Contents. Manuscript of an unknown copyist, so-called 
Tajmaz’s mejuma (from the name written on the cover). Ref. 
JSul.I.21 (photo by A. Sulimowicz-Keruth)

Ryc. 2.  Wpis własnościowy: „Ta medżuma jest moja, Beniamina syna 
szanownego ribbi Izaaka Piriga. Niech nikt jej nie zabiera i nie 
uznaje za swoją własność, a jeśli zabierze, niech mi zwróci”. 
Medżuma Beniamina syna Izaaka Piriga. Sygn. JSul.I.22 (fot. 
A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 2.  Proprietary entry: “This mejuma is mine, Benjamin son of the 
honorable ribbi Isaac Piriga. Let no one take it and accept it as 
his property, and if he takes it, let him return it to me”. Mejuma 
of Benjamin, son of Isaac Pirig. Ref. JSul.I.22 (photo by A. 
Sulimowicz-Keruth)
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Köröğlu, Aşık Garib, Aşık Ömer, Aşık Mahmud, Aşık Gevheri, 
Yunus Emre; poematy przygodowo-miłosne (np. Aşık Kerem, 
Arzu ilen Kamber, Melik Şah ve Güllü Han, Şah İsmail ve Güli-
zar Hanım); bajki i przypowieści mesele; przysłowia; rymo-
wanki tekerleme; zagadki (nazywane z hebr. chida) i wróżby 
(joru z drgań ciała). Nieco rzadziej występują utwory o cha-
rakterze paraliturgicznym, na przykład ahavat, czyli kuplety 
śpiewane z okazji święta Purim przez kolędującą młodzież, 
czy şerbiyet – pieśni o smutnej treści, śpiewane zbiorowo 
przez kobiety w okresie żałobnym pomiędzy letnimi posta-
mi. W tym zakresie medżumy przypominają anatolijskie cön-
ki, które zawierają podobne utwory ludowego pochodzenia, 

i tak jak w cönkach, tu także sporadycznie można napotkać 
utwory nie wywodzące się z ludowego repertuaru, jak na 
przykład tureckojęzyczne poezje Josefa Eraka, XIX-wiecznego 
poety karaimskiego z Odessy, czy przekład maskilskiego dra-
matu Melukat Šaul Josefa Troplowitza.

Zróżnicowanie zawartości rękopisów dotyczy nie tylko 
gatunków czy typów, lecz także pochodzenia utworów. Pod 
tym względem można wydzielić cztery ich główne grupy. 
Pierwszą stanowią utwory rodzime, karaimskie, których 
proweniencję można określić na podstawie autora, o ile 
jest podany (np. poemat dydaktyczny Adam oglany XVIII
-wiecznego uczonego karaimskiego Mordechaja Kazaza, czy 
poezje J. Eraka), rodzaju utworu (wspomniane ahavat) lub 
treści (np. żartobliwe piosenki türkü dedykowane wymie-
nionym z imienia członkom karaimskiej społeczności). Dru-
ga grupa to wytwory turkijskiego (tureckiego) repertuaru 
ludowego Anatolii, Bałkanów i Kaukazu (np. wspomniane 
poezje aszyków i miłosno-przygodowe opowieści hikâye). 
Stanowią one znaczący objętościowo element zawartości 
medżum. W dwóch rękopisach z polskiej kolekcji (JSul.I.24 
i JSul.I.49.4.), spisanych w ostatniej ćwierci XIX w. przez 
Babaja Dżumuka z Teodozji i zawierających bogaty wybór 
utworów tego typu, znajdujemy uwagę kopisty o przepi-
saniu ich treści z Tatar kitablarından – „tatarskich książek” 

Ryc. 4.  Ozdobiona kalkomanią strona z tzw. medżumy Tajmaza, zawie-
rająca piosenkę ludową türkü o starej kobiecie. Sygn. JSul.I.21 
(fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 4.  Decal decorated page from the so-called Tajmaz’s mejuma, 
containing a folk song türkü about an old woman. Ref. JSul.I.21 
(photo by A. Sulimowicz-Keruth)

Ryc. 3.  Kolofon z informacją o kopiście w języku hebrajskim: 
„Napisałem ja, Jehuda Kohen kawaler, syn szanownego ribbi 
(tytuł osoby posiadającej religijne wykształcenie) Ilii Kohena 
Ekmekči” i datą, umieszczony na końcu ludowego eposu miło-
snego Dahar ilen Zühre. Medżuma Jehudy Kogen-Ekmekcziego 
z Nikołajewa, spisana w latach 1868–1889. Sygn. JSul.I.26 (fot. 
A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 3.  Colophon with the information in Hebrew about the copyist: 
“I wrote it, Jehuda Kohen, a bachelor, son of the honorable 
ribbi (the title of a person with religious education) Ilia Kohen 
Ekmekči” and with the date, placed at the end of the folk love 
epic Dahar ilen Zühre. Mejuma of Jehuda Kogen-Ekmekczi 
from Nikolaev, written in 1868–1889. Ref. JSul.I.26 (photo by 
A. Sulimowicz-Keruth)
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(ryc. 6), co potwierdza drogę, jaką utwory tego rodzaju do-
cierały do Karaimów21. Z drugiej strony jednak bliskie kon-
takty z karaimską społecznością w Turcji22 mogą tłumaczyć 
obecność w medżumach piosenek znanych z folkloru miej-
skiego Stambułu23. W grupie trzeciej należy umieścić utwory 
należące do repertuaru ludowego Tatarów krymskich oraz 
– w nielicznych wypadkach – innych grup etnicznych za-
mieszkujących Krym (Greków, Krymczaków)24. Jak zauważa 
Kokenaj25, przypisanie utworu konkretnie Karaimom bądź 
Tatarom nie zawsze jest możliwe. Ostatnią grupę stanowią 
przekłady literatury europejskiej (przykładem może tu być 
wspomniany przekład dramatu Troplowitza czy rosyjskiej 
pieśni żołnierskiej Gvardiya türkusi) i orientalnej (np. baśni 
z Księgi tysiąca i jednej nocy).

Praktyka sporządzania medżum zaczęła zanikać na prze-
łomie XIX i XX w., a ostateczny kres położyły jej I wojna świa-
towa i przemiany społeczno-polityczne na Krymie po 1919 r. 

21 Zob. Szapszał 2018: 15.
22 Şişman 1957: 101, 107–108.
23 Sulimowicz 2017: 192.
24 Bogaty ich zbiór znalazł się antologii wydanej przez Fevziego Alieva (Aliev 

2001), w której znalazły się także pieśni karaimskie.
25 Kokenaj 1933a: 14.

Tradycje krymskokaraimskiego folkloru przetrwały w formie 
ustnej – nosicielem tych tradycji był wspomniany wcześniej 
J. Kefeli, który pozyskiwał dla J. Sulimowicza rękopisy i pu-
blikacje, a gdy nie mógł zdobyć oryginału, sporządzał kopie. 
Co więcej, z profesji i zamiłowania muzyk weselny, na prośbę 
turkologa zapisywał również słowa piosenek z własnego ob-
szernego repertuaru. Powstały w ten sposób zbiór, stanowią-
cy ostatni zapis żywego folkloru karaimskiego z Krymu (ryc. 
7–9), również wszedł w skład kolekcji26.

Choć jeszcze w XIX w. rosyjski turkolog Radłow wydał 
drukiem zawartość karaimskiej medżumy27, a w ubiegłym 

26 Zob. Sulimowicz 2016: 164–167.
27 Radłow wykorzystał obszerny rękopis udostępniony mu przez Zaracha 

Firkowicza z Połtawy. W 1888 r. wydał jej tekst w alfabecie hebrajskim 
(Radlov 1888), a następnie ten sam tekst, wraz z innymi, już w transkryp-
cji, włączył do VII tomu swojego monumentalnego dzieła Obrazcy narod-
noj literatury severnych tjurkskich plemen / Proben der Volkslitteratur der 
nördlichen türkischen Stämme, zob. Radlov 1896.

Ryc. 5.  Inna strona z tzw. medżumy Tajmaza, zawierająca piosenkę tür-
kü autorstwa dziewczyny o imieniu Ester, zapewne rodzimego, 
karaimskiego pochodzenia (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 5.  Another page from the so-called Tajmaz’s mejuma, containing 
the song türkü by a girl named Ester, probably of native Karaim 
origin (photo by A. Sulimowicz-Keruth)568 Ryc. 6.  Uwaga kopisty, Babaja Dżumuka, na karcie medżumy sygn. 

JSul.I.49.4: „Czytałem tatarskie książki, znalazłem opowieść 
o Keremie” (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 6.  Note from the copyist, Babaj Dżumuk, on the mejuma card of 
the reference number JSul.I.49.4: “I read Tatar books, I found 
a story about Kerem” (photo by A. Sulimowicz-Keruth)
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stuleciu wyedytowane zostały także pojedyncze utwory lub 
grupy utworów28, dopiero w ostatnich latach rękopisy tego 
rodzaju zaczęły budzić żywsze zainteresowanie badaczy29. 
Badania koncentrują się jednak głównie na zagadnieniach 
dotyczących języka, pod względem literaturoznawczym na-
tomiast materiał zawarty w tych rękopisach dopiero czeka 
na dokładne opracowanie. Zidentyfikowanie więc w pol-
skich zbiorach prywatnych aż osiemnastu obiektów tego 
rodzaju, łatwo dostępnych, czego nie można powiedzieć 
na przykład o egzemplarzach przechowywanych na Krymie, 
stwarza dla polskiej turkologii interesujące perspektywy ba-
dawcze.

Medżumy, które znajdują się obecnie w Polsce, a których 
wartość naukową starano się nakreślić powyżej, są dzie-
dzictwem w pewnym sensie potrójnie obcym. Po pierw-

28 Przysłowia: Kefeli 1910; Filonenko 1929, 1930; Kokenaj 1933b; W. Zającz-
kowski 1959. Pieśni i przyśpiewki: A. Zajączkowski 1939; W. Zajączkowski 
1961; Shapira 2002; Kefeli 2018. Bajki: Kefeli 2002.

29 Dotychczas ukazały się krytyczne edycje dwóch medżum, por. Aqtay 
2009; Çulha 2010 oraz przekładu wspomnianego już dramatu Troplowi-
cza (Smętek 2015a) i przekładu jednej z baśni tysiąca i jednej nocy, zob. 
Çulha 2017, a także pochodzących z medżum pieśni, por. Smętek 2015b, 
2015c, Sulimowicz 2016; Kefeli 2018. Ta ostatnia publikacja ma charakter 
popularny, obok tekstów pieśni i piosenek zawiera także nuty.

sze, ich zawartość jedynie w części jest rodzima, karaimska, 
w znacznej części została bowiem zaczerpnięta z twórczości 
innych ludów. Po drugie rękopisy te stanowią część dzie-
dzictwa kulturowego Karaimów krymskich i nie mają bez-
pośredniego związku ani historycznego, ani kulturowego 
z Karaimami polsko-litewskimi, którzy opuścili Krym jeszcze 
w średniowieczu. I po trzecie wreszcie: wskutek powyższego 
nie stanowią też elementu dziedzictwa kulturowego dawnej 
Rzeczpospolitej. Czy umniejsza to wartość i znaczenie me-
dżum przechowywanych w polskich zbiorach prywatnych? 
Z pewnością nie. 

Karaimi polsko-litewscy przez wieki byli identyfikowani, 
jak też sami się identyfikowali, jako wspólnota wyznaniowa. 
Dopiero pod koniec XIX w., wraz z rozwojem badań turko-
logicznych nad należącym do kipczackiej gałęzi języków tur-
kijskich (tureckich) językiem karaimskim, zaczęli postrzegać 
samych siebie przez pryzmat pochodzenia etnicznego, co 
stopniowo doprowadziło do powstania podwójnej samo-
identyfikacji Karaimów: jako wyznania i jako etnosu.

Surowe zasady religii z jednej strony i wykazywana przez 
Karaimów swoista adaptacja do otoczenia przejawiająca 
się m.in. w braku odrębnego stroju (jeśli nie liczyć szat li-
turgicznych duchownych) z drugiej, spowodowały że folklor 
karaimski w Polsce i na Litwie wykształcił się w bardzo ogra-
niczonej formie. Ten brak mógł uzupełnić folklor krymskoka-
raimski, z którym polsko-litewscy Karaimi zetknęli się w cza-
sie przymusowej ewakuacji w 1915 r. (tzw. bieżeństwa), gdy 

Ryc. 8.  Żartobliwa piosenka o Kara Moszu (‘Czarnym Moszu’), sprze-
dawcy ciastek z Eupatorii, zapisana i przetłumaczona na rosyjski 
przez J. Kefelego. Sygn. JSul.I.55.09 (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 8.  A humorous song about Kara Moshu (‘Black Moshe’), a seller of 
Eupatoria cakes. The song was written down and translated into 
Russian by J. Kefeli. Ref. JSul.I.55.09 (photo by A. Sulimowicz-
Keruth)

Ryc. 7.  Pieśń ułożona ku czci karaimskiego przywódcy, Agi Babowicza, 
w 1827 r. z okazji pomyślnego wyniku jego zabiegów o zwol-
nienie Karaimów ze służby wojskowej. Zapisana na prośbę J. 
Sulimowicza przez J. Kefelego z Symferopola w 1964 r. Sygn. 
JSul.I.55.09 (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 7.  The song arranged in honour of the Karaim leader, Aga Babowicz, 
in 1827 on the occasion of the successful result of his efforts 
to release the Karaites from military service. Copied in 1964 by 
J. Kefeli from Simferopol on the request of J. Sulimowicz. Ref. 
JSul.I.55.09 (photo by A. Sulimowicz-Keruth)
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wiele karaimskich rodzin z Litwy i Wołynia trafiło na Krym30. 
Zainteresowanie nim wzmógł przyjazd z emigracji w Turcji 
byłego hachama taurydzkiego Seraji Szapszała, orientali-
sty z wykształcenia i kolekcjonera orientaliów, wybranego 

30 Świadectwem fascynacji polsko-litewskich Karaimów orientalnymi 
elementami stylu życia ich krymskich rodaków, z którymi zetknęli się 
podczas bieżeństwa, może być melodia krymskiej pieśni ludowej prze-
niesiona w tym czasie na Litwę, gdzie otrzymała nowe słowa autorstwa 
Szymona Firkowicza, por. Firkavičutė 2017: 70–73.

w 1927 r. zwierzchnikiem duchowym Karaimów w Polsce. 
Współcześnie, gdy w ogromnym stopniu zanikła znajomość 
języka będącego podstawą etnicznej samoidentyfikacji i do-
wodem tureckiego rodowodu, rolę tę może pełnić zapoży-
czony z Krymu folklor. I tak się rzeczywiście dzieje – krym-
skokaraimski folklor jest współcześnie wykorzystywany 
przez karaimską społeczność Polski i Litwy w działaniach 
zmierzających do budowania i umacniania poczucia etnicz-
nej tożsamości. Najbardziej widocznym tego przejawem są 
stroje i repertuar młodzieżowych zespołów tańca działają-
cych w obu tych krajach. 

Związek Karaimów Polskich zdecydował się objąć pracami 
konserwatorsko-restauratorskimi prowadzonymi w latach ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach zadania Ratunkowe prace konserwatorsko-restau-
ratorskie nad wybranymi rękopisami i starodrukami karaim-
skimi także te zbiory krymskokaraimskiej literatury ludowej. 
Ich stan zachowania można określić jako ogólnie zły. Zacie-
ki i ślady inwazji mikrobiologicznej wskazują, że po wyjściu 
z użycia przechowywane były w nieodpowiednich warun-
kach, być może na strychach czy w piwnicach, narażone na 
szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i uszkodzenia 
mechaniczne. Ich stan dodatkowo pogarsza fakt, że zostały 
sporządzone na papierze przemysłowym, kwaśnym, którego 
degradacja postępuje znacznie szybciej niż papieru czerpa-
nego – stąd obiekty XVII- i XVIII-wieczne są z reguły w o wiele 
lepszej kondycji niż te XIX-wieczne, a więc stosunkowo późne 
rękopisy. Dlatego objęcie ich zabiegami restauratorsko-kon-
serwatorskimi było sprawą niezwykle pilną i rzeczywiście 
miało ratunkowy charakter.

W latach 2015–2018 odrestaurowano i zabezpieczono 
przed dalszą degradacją 12 rękopisów tego typu31. Wszystkie 
obiekty zostały zdigitalizowane, by ułatwić do nich dostęp 
bez narażania cennych manuskryptów na szkodliwe czynniki 
środowiskowe. Medżumy bowiem również stanowią część 
karaimskiego dziedzictwa, do pewnego stopnia kreowanego, 
lecz niezwykle istotnego dla przetrwania karaimskiej tożsa-
mości w Polsce i na Litwie.

31 O pracach zob. Pronobis-Gajdzis 2017, 2018; Jabłońska 2018.

Ryc. 9.  Kilka przysłów karaimskich przepisanych przez J. Kefelego 
najprawdopodobniej z niezidentyfikowanej medżumy. Sygn. 
JSul.I.55.09 (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 9.  A few of the Karaite proverbs copied by J. Kefeli most probably 
from an unidentified mejuma. Ref. JSul.I.55.09 (photo by A. 
Sulimowicz-Keruth)
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The vast majority of Karaite manuscripts in Poland remains 
in the hands of the Karaim Community. Among these manu-
scripts we can find mostly 18th–19th c. items in western Kara-
im (in its southern and northern dialect) or in Hebrew which 
was the language of liturgy and science. In the late 1950s 
some of the Karaims living in Poland struck upon the idea 
of creating a Karaim museum or a Karaim exhibition in one 
of existing ethnographical museums and started to collect 
items. The endeavours to gather in one place and preserve 
the Karaim cultural heritage were continued in 1960s. They 
were not, however, limited to products of Polish-Lithuanian 
Karaims. Józef Sulimowicz, a Turcologist and a Karaim activ-
ist from Warsaw, during his journeys to Crimea managed to 
gather with the help of members of the local Karaim com-
munity, a small collection of Crimean Karaim books, man-

uscripts and objects of material culture. Among items he 
brought to Poland there were several mejumas, the hand-
written collections of popular literature, containing products 
of both Crimean Karaim and Crimean Tatar origin, as well as 
examples of Balkan and Anatolian folk repertoire. The man-
uscripts of this kind constitute a rich and still insufficiently 
explored source for studies on Turkic popular literature. In 
recent years the Association of Polish Karaims has launched 
a project aiming to subject them to conservation-restoration 
works since although these objects do not belong to the cul-
tural heritage of Polish-Lithuanian Karaims, the preservation 
of them and exploration of their content may be instrumen-
tal in strengthening national self-identity.
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