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Dzienniki wypraw Bronisława Grąbczewskiego, polskiego oficera w wojsku rosyjskim, były 
wielokrotnie wydawane w literackich przeróbkach autora. Pisane po rosyjsku, po raz pierwszy 
doczekały się wydania po powrocie Grąbczewskiego do Polski w latach 20. XX w. W 1924 r. 
w Warszawie, nakładem Gebethnera i Wolfa ukazały się wspomnienia z wyprawy do Kaszgaru 
pt. „Kaszgarja. Kraj i ludzie: Podróż do Azji Środkowej” oraz wyprawy drugiej pt. „Przez Pamiry 
i Hindukusz do źródeł rzeki Indus”, a rok później trzeciej podróży pt. „W pustyniach Raske-
mu i Tybetu”. Wspomnienia Grąbczewskiego są poczytne, wciąż wydawane są ich wznowienia. 
Po wojnie w 1958 r. PWN wznawiało wszystkie trzy w jednym tomie pt. „Podróże po Azji 
Środkowej”, a w 2010 r. publikowało II wydanie pt. „Podróże po Azji Środkowej 1885–1890” 
w nowym opracowaniu.

Wspomnienia z podróży publikowane w latach dwudziestych to jednak późniejsze adaptacje 
literackie dzienników, które autor spisywał na bieżąco podczas wypraw w układzie chronolo-
gicznym, w języku rosyjskim. Jak wiadomo, Grąbczewski odbył kilka wypraw w mniej znane 
i zupełnie nieznane w Rosji i Europie regiony Azji Środkowej. Najpierw w 1876 r. został wysłany 
do Kaszgaru z misją dyplomatyczną, która zakończyła się niepowodzeniem. W 1885 r. popro-
wadził kolejną, tym razem udaną wyprawę do Kaszgaru, docierając też do Chotanu i Jarkendu, 
co opisał w tajnym sprawozdaniu z 1886 r. i co znamy z jego literackiej publikacji z 1924 r. 
Kolejną wyprawę, w Pamir i Hindukusz, odbył w latach 1888–1889. Tę podróż znamy z książki 
Grąbczewskiego, opublikowanej po polsku w 1924 r. Autor wyruszył z Taszkentu przez Samar-
kandę, podążał przez Turkiestan. Niedługo po tej podróży, w latach 1889–1890, poprowadził 
następną wyprawę, wyruszając ze swego domu w Margulanie (Margelanie) w Dolinie Fergańskiej 
przez dzisiejszy południowy Kirgistan, później wzdłuż rzeki Kyzyl Su i Surghab przez dzisiejszy 
Tadżykistan do Darwazu, Pamiru, Raskemu i północno-zachodniego Tybetu. Tę wyprawę znamy 
z trzeciej książki z 1925 r. oraz z recenzowanej publikacji. W góry Pamiru wybrał się ponownie 
w 1892 r. (s. XXVIII).

Warto dodać, że Bronisław Grąbczewski, który wstąpił do wojska rosyjskiego w 1873 r., 
w Azji Środkowej znalazł się na własne życzenie w 1876 r. Spędził tam około 20 lat, wyjechał 
w 1896 r.1 Na terenach świeżo podbitych przez Rosję bywał w Taszkencie, Ferganie i Oszu oraz 
podróżował po okolicach. Chciał odkrywać, chciał być znany i zrobić karierę. Do tego celu dążył 

1 To nie był koniec wschodnich podróży Grąbczewskiego. Jak pisze Adam Pleskaczyński we wstę-
pie (s. XXIX), w latach 1896–1903 Grąbczewski był na służbie nad Amurem i w Porcie Artura.
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wytrwale i kształcił się wielostronnie. Co dla orientalisty ciekawe – jak piszą autorzy recenzowanej 
pracy – odbył kurs języków wschodnich (s. XIV).

Przez wiele lat dzienniki Grąbczewskiego uważane były za zaginione, a przynajmniej nikt ich 
nie szukał. Kopia dziennika z wyprawy 1889–1890 – bardzo dokładna, jak wykazali wydawcy 
– przechowywana jest w archiwum Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. W Rosji została 
wydana w 2015 r., a dwa lata później w Polsce nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM 
w dwóch potężnych tomach, w tłumaczeniu polskim Wawrzyńca Popiel-Machnickiego i orygi-
nale rosyjskim2. Autorzy wydania i opracowania dowiedli, że oryginał znajduje się w archiwum 
rosyjskiego MSZ (s. XXXVI). Należy mieć nadzieję, że zachowały się też dzienniki pozostałych 
dwóch wypraw Grąbczewskiego.

Tom z tłumaczeniem polskim składa się z części wstępnej, w której poza podziękowaniami 
(s. VI–VII) znalazł się artykuł Adama Pleskaczyńskiego „‘Nigdzie ani śladu ścieżki’. Środkowo-
azjatyckie peregrynacje Bronisława Grąbczewskiego  1876–1896” (s. VIII–XXIX), artykuł Waw-
rzyńca Popiel-Machnickiego „Zapiski z podróży, czyli literackie refleksje ze środkowoazjatyckiej 
ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego” (s. XXX–XLVII), opracowanie Konstancji Pleskaczyńskiej 
„Dziennik pisany obrazem. Analiza fotografii Bronisława Grąbczewskiego wykonanych w czasie 
ekspedycji 1889–1890” oraz „Komentarz do edycji polskojęzycznej” (s. LXII–LXII) i tekst dzien-
nika pt. „Dziennik ekspedycji do Darwazu, w Pamir, Raskem i do północno-zachodniego Tybetu 
w latach 1889–1890” (s. 1–566). Po dzienniku następuje „Identyfikacja miejscowości i obiektów 
fizjograficznych” Adama Pleskaczyńskiego (s. 568–589), bibliografia (s. 590–593), spis fotografii 
i tablic (s. 594) oraz noty o autorach (s. 595).

Osobno trzeba wspomnieć o materiale ikonograficznym. Poza zdjęciami w tekście, zostały one 
umieszczone na 102 tablicach. Wszystkie fotografie na tablicach i niektóre na stronach pochodzą 
ze zbiorów Archiwum Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Sankt Petersburgu, zaś zdjęcia 
śródtekstowe z trzech publikacji dzienników z lat 1924–1925 oraz innych archiwów i publikacji. 
Jak pisze Konstancja Pleskaczyńska (s. LVIII), z wyprawy 1889–1890 autor przywiózł 129 zdjęć. 
Do wydania dołączono też kopię mapy wypraw Grąbczewskiego na czterech planszach.

Oba tomy są pięknie wydane, w twardej, płóciennej oprawie, i starannie opracowane. Adam 
Pleskaczyński, jako historyk, kreśli życiorys Grąbczewskiego i jego podróże, podając wiele znanych 
i mniej znanych szczegółów. Wawrzyniec Popiel-Machnicki, jako filolog rusycysta, przedstawia nam 
stosunek opublikowanych wspomnień Grąbczewskiego z pogranicza eseistyki, felietonu i reportażu 
do dzienników. Dzienniki, które nie były zwykłymi zapiskami, lecz materiałami o oznaczeniu 
rozpoznawczo-zwiadowczym, cenne dla wojskowości, pisane są w innym stylu, jednak i jedne, 
i drugie wskazują na talent literacki autora. W swym opracowaniu Popiel-Machnicki przekazuje 
nam wyniki porównawczej analizy grafologicznej rękopisu dziennika ze zbiorów MSZ z kopią 
przechowywaną w RTG. Bardzo ciekawym jest też studium Konstancji Pleskaczyńskiej o zdję-
ciach Grąbczewskiego. Nie tylko odkrywa ona okoliczności i technikę wykonywania zdjęć i ich 
późniejszej obróbki, ale porównuje z tymi użytymi w polskich publikacjach, wykazując przypadki 
„manipulacji” autora, który – jak wiadomo – w owym czasie utrzymywał się głównie z pisania 
i dbał o to, by jego wspomnienia miały odpowiednią oprawę i były chętnie kupowane.

Tak więc dzięki wydaniu Pleskaczyńskich i Popiela-Machnickiego dostajemy wreszcie nie 
dzieła literackie Grąbczewskiego, lecz dziennik jednej z jego wypraw w opracowaniu naukowym. 
Jest to materiał, który może posłużyć do wielu badań, a oprócz tego sam w sobie jest ciekawą 
i niezwykle wciągającą lekturą. Dziennik Bronisława Grąbczewskiego jest ważny jako materiał 
dla orientalisty zajmującego się Azją Środkową. Jest w nim mowa o wyglądzie i zwyczajach 
miejscowych ludów, ich wierze, szeroko pojętej kulturze, stosunkach międzyetnicznych, stosun-
ku miejscowych do obcych, domach, gospodarce, zasadach żywienia się, gościnności, wrogości 
oraz złych i dobrych cechach charakteru. Co bardzo ważne, dziennik obfituje w mnóstwo nazw 
własnych – osobowych, geograficznych i tytulaturze oraz zaświadcza niektóre wyrazy pospolite, 
głównie turkijskie i irańskie. Właśnie tymi chciałbym się zająć ze stanowiska orientalisty. Poświęcę 

2 Vavžinec Popel’-Maxnicki, Adam Pleskačin’ski, Konstancija Pleskačin’ska, Neotkrytye putiše-
stvija. Dnevnik èkspedicii Bronislava Grombčevskogo 1889–1890 kak svidetel’stvo istorii i èlement 
kul’turnogo nasledija, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017. Na stronach wydawnictwa do 
sprzedaży oferowana jest tylko wersja polska.
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jednak miejsce jedynie początkowej części dziennika, gdyż jest on tak obszerny, że szczegółowa 
analiza językoznawcza materiału leksykalnego, w tym onomastycznego, wymagałaby nie recenzji, 
lecz osobnego opracowania.

Najpierw jednak postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy Bronisław Grąbczewski istotnie tak 
doskonale opanował miejscowe języki, jak twierdził, np. pisząc o spotkaniu z emirem bucharskim: 
„Rozmowa była prowadzona w języku turkijskim, którym władam biegle” (s. 7). Otóż, jak wynika 
z analizy materiału, Grąbczewski istotnie dobrze poznał najbardziej prestiżowy język turkijski Azji 
Środkowej, nazywany czagatajskim, türki, a także sartowskim, którego bliskim krewnym w Tur-
kiestanie Zachodnim (Uzbekistan, część Kazachstanu, Kirgistan, Turkmenistan i Tadżykistan) jest 
dzisiejszy uzbecki, a w Turkiestanie Wschodnim (Xinjiang) – ujgurski, oba bardzo zróżnicowane 
dialektalnie. Nie ma żadnych śladów natomiast, by Grąbczewski w jakimkolwiek stopniu znał 
język kirgiski, choć wśród Kirgizów dość dużo przebywał i korzystał z ich usług. Co więcej, 
kirgiskie nazwy miejscowe zawsze podawane są w postaci uzbeckiej, np. Daraut-Kurgan (s. 23), 
por. kir. Darōt Qorġon, Kyzył-Su (s. 15), por. kir. Qïzïl Sū, Mujnak (s. 21), por. kir. Moynoq.

Zapis Grąbczewskiego jest uproszczony, czyli nie oddaje dokładnie cech języków turkij-
skich. Pod tym względem materiał Grąbczewskiego daleko ustępuje turkologom, działającym 
w Rosji, takim jak Radłow, Ilminski lub Melioranski. Przyjrzyjmy się kilku nazwom z wykazu 
na s. 569–589: Czung-Tukaj zamiast Czong Tokaj (kir. Toqoy) ‘Wielki Las’, Istyk zamiast Ystyk 
(kir. Ïsïq) ‘Gorący’, Kuk-Bujnak zamiast Kök Boynaq ‘Zielony Przesmyk’, King-koł zamiast Keng 
Koł ‘Szeroka Dolina’, Kosz-Unkur zamiast Kosz Üŋgür ‘Dwie Jaskinie’3.

Niejednolity i czasami dziwny jest zapis imion, nazwisk i tytułów. Na przykład, Kuwat Baj 
Dżijan Kun Bajew (s. 11; Kirgiz z rodu Kipczak), zamiast Kuwatbaj Dżijen Kunbajew (w wyda-
niu ros. zamiast Kuwat prawie zawsze jest Kuwasz, więc wydaje się, że wydawcy niepotrzebnie 
zmienili tę formę), Safar Baj Turdy Bajew zamiast Safarbaj Turdybajew (tamże; ponieważ był to 
Kirgiz z rodu Tejit, powinno być Saparbay Turdubajew), Ak Bar Ali (s. 14) zamiast Akbar Ali. 
Podobnie Ałmaz-bij (s. 18, 23) i Ałmaz-bek (s. 19 i 26), Igamb Berdy i Igam Berdy (s. 31 i 38).

Niejednolita jest też pisownia małymi i wielkimi literami, czego wydawcy nie ujednolicili.
O dobrym rozumieniu języków turkijskich świadczą objaśnienia znaczeń pewnych nazw wła-

snych przez Grąbczewskiego, np. Hudaj Berdy ‘od Boga dany’ (s. XIII), Topczak ‘tłusty, piękny 
koń’ (s. 30), jako składnik nazwy złożonej Daszty Topczak.

Grąbczewski poznał też dobrze język tadżycki, co zresztą sam pisze. Nazwy tadżyckie są 
również przez niego prawidłowe objaśnione, np. Pul-i-Songin ‘kamienny most’ (s. 30), dokładniej 
Pul-i Sangin lub Pul-i Sang, jak w wydaniu rosyjskim oraz Gardani-Kaftar ‘gołębia szyja’ (s. 31).

Nie wszystkie wyjaśnienia Grąbczewskiego są prawidłowe. W pewnych przypadkach dał się 
zwieść pozornemu podobieństwu lub może etymologii ludowej. I tak wydaje się mało prawdo-
podobne, by Karamych w nazwie rzeki Mały Karamuk (czyli Kiczi Karamuk), „poprawiony” 
przez Grąbczewskiego do Karamych miał cokolwiek wspólnego z ‘czarnym gwoździem’ (s. 17). 
Wyraz ten znany jest w językach turkijskich jako kąkol i w innych znaczeniach, a etymologia od 
turkijskiego kara (qara) ‘czarny’ i irańskiego mych (mīẖ) ‘gwóźdź’ jest błędna.

Poniżej chciałbym wskazać na kilka ciekawych wyrazów oraz także błędów autora i nieści-
słości wydawców. Uzan-Ada (s. 6), prawidłowo Uzun-Ada (w wydaniu ros. prawidłowo); udajczy 
‘generałowie-adiutanci’ (s. 6), to ciekawy tytuł, pochodzący od xudaychi (O’zbek tilining izohli 
lug’ati, t. II, 264), oznaczający osobę na służbie religijnej, a zatem znaczenie podane przez Grąb-
czewskiego jest dość odległe; Sadyrdyn Chodża Iszan Szamsutdin Chodża Iszanow (s. 11) to dwie 
osoby, Sadyr Chodża Iszan (jak w wydaniu ros., choć Sadyrdyn występuje też w pol. wydaniach, 
np. z roku 2010, s. 490) i Szamsutdin Chodża Iszanow; Isfajram (s. 11) to dziwna forma nazwy 
rzeki Isfara; iczfelikski (s. 12) powinno być iczkilikski (< kir. Ičkilik, termin oznaczający połu-
dniowych, dosł. ‘wewnętrznych’ Kirgizów, obok Oŋ Qanat ‘Prawe Skrzydło’ i Sol Qanat ‘Lewe 
Skrzydło’); najmeński Ir Daulet (s. 12), to z pewnością błąd w miejsce najmański (< Najman), 
a skoro był nim Kirgiz, to powinno być Er Dȫlöt; wydaje się, że nazwa rodu Najszak (s. 17) 
również powinna być poprawiona na Najman, gdyż takiego rodu kirgiskiego nie ma (rosyjska litera 
sz może być podobna w piśmie odręcznym do m, a k do n); ros. Garm niepotrzebnie oddane jako 
Harm (s. 19), ponieważ jest to tadżyckie garm ‘ciepły; gorący’; Iszan Kuła (s. 23) powinno być 

3 Znaczenia podane przez autora recenzji.
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Iszan Kuł lub raczej Iszankuł (jak w wydaniu rosyjskim), a podobnie kazi Raisa (s. 35) powinno 
mieć postać kazi Rais (jak w wydaniu rosyjskim), ponieważ są to formy w mianowniku.

Jeśli redaktorzy poprawiają Iszyg-aka-baszy (s. 35) na Iszyk-aka-baszy należałoby poprawić 
to jeszcze dokładniej, a mianowicie na Eszik-aka-baszy ‘naczelny odźwierny’. Nie jestem przeko-
nany do poprawki Siemionowa, na podstawie której redaktorzy piszą imię i tytuł Czirach-agasi 
jako Czuchra-agasi (s. 35), gdyż ten pierwszy mógłby oznaczać ‘latarnik; posługacz od świec’.

Podsumowując, polecam wszystkim tę bardzo ciekawą publikację. Autorom należy się pochwała 
za staranne przygotowanie, wprowadzenie, wiele cennych przypisów, a tłumaczowi za bardzo 
dobry przekład na język polski, choć dla orientalisty pozostawia ona wiele niedosytu w warstwie 
językowej orientalnej. Mamy sporo źródeł do onomastyki Azji Środkowej, od literatury klasycznej 
poczynając, jak historię Tarich-i Raszidi Mirzy Muhammada Haidara Duglata, Baburnama Babura 
(dzieło autobiograficzne z gatunku dziennika podróży, jakbyśmy dziś powiedzieli), znakomite mapy 
Aurela Steina z początku XX w. i wreszcie naukowe opracowanie toponomastyczne Gunnara Jar-
ringa, Central Asian Turkic Place-Names. Dziennik Bronisława Grąbczewskiego z lat 1889–1890 
wart jest osobnego, szczegółowego opracowania orientalistycznego.


