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ABSTRACT: The article discusses the comments and footnotes made by three research 
teams on two books written by Poles, who were eyewitnesses to the Caucasian war 
in the eastern part of the Caucasus. The first of these books is Kaukaz. Wspomnienia 
z dwunastoletniej niewoli by Mateusz Gralewski, and the second is Pamiętnik mojej 
żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila. Od roku 1844 do 1854 by Karol Kalinowski. The 
article verifies some comments and corrects some mistakes that appear in the footnotes.
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W latach 40. XIX w. wielu Polaków trafiło na Kaukaz, gdzie toczyła się wojna związana 
z podbojem tego obszaru przez wojska carskie. Część z nich stanowili zesłańcy polityczni, którzy 
za udział w polskim ruchu narodowym zostali przydzieleni do oddziałów rosyjskich stacjonujących 
w Czeczenii i Dagestanie. Byli to często ludzie wykształceni i wnikliwi obserwatorzy otaczającej 
ich rzeczywistości. Nierzadko zdarzało się, że pozostawiali wspomnienia i różnego rodzaju zapiski 
dotyczące pobytu na Kaukazie. Obecnie stanowią one interesujące źródła do poznania dziewięt-
nastowiecznej historii regionu, jego struktury społecznej i stosunków etnicznych. Spośród wielu 
cennych materiałów na uwagę zasługują szczególnie dwie pozycje – Kaukaz. Wspomnienia z dwu-
nastoletniej niewoli Mateusza G r a l e w s k i e g o, a także Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie 
i niewoli u Szamila. Od roku 1844 do 1854, autorstwa Karola K a l i n o w s k i e g o.

Mateusz Gralewski urodził się w latach 20. XIX w. W 1844 r. został zesłany na Kaukaz, gdzie 
trafił do pułku szyrwańskiego, biorącego udział w działaniach wojennych przeciwko oddziałom 
imama Szamila w Dagestanie. Koleje losu M. Gralewskiego potoczyły się tak, że po uzyskaniu 
amnestii i powrocie do Polski, po kilku latach ponownie musiał ją opuścić, co było związane z jego 
udziałem w pracach Komisji Wykonawczej Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego. 
Po pobycie na emigracji w Saksonii i Szwajcarii, na początku lat 70. XIX w. przeniósł się do 
Lwowa, gdzie zajął się m.in. etnografią. Mateusz Gralewski zmarł w 1891 r. i został pochowany 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Praca M. Gralewskiego Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli została opublikowana 
po raz pierwszy w 1877 r. i jest jedną z najlepszych książek napisanych przez Polaka na temat 
Kaukazu. Szczególną wartość poznawczą mają części dotyczące jego środkowej i wschodniej czę-
ści, ponieważ przekaz o tym regionie jest rezultatem bezpośredniej obserwacji autora. Natomiast 
rozdziały poświęcone zachodniemu Kaukazowi mają charakter wtórny. Informacje do nich zostały 
zaczerpnięte przez M. Gralewskiego zapewne z innych publikacji i opowiadań zasłyszanych od 
osób osobiście przebywających na tym obszarze.

Również autor Pamiętnika mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila. Od roku 1844 do 
1854 urodził się w latach 20. XIX w. Jak sam przyznał, na Kaukaz został zesłany za chęć wyemi-
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growania z kraju1. K. Kalinowski został przydzielony do oddziału stacjonującego na pograniczu 
Czeczenii i Dagestanu. Nie przebywał tam jednak długo, ponieważ po kilku miesiącach został 
porwany i trafił do niepodległych Czeczenów. Wśród górali K. Kalinowski przyjął islam, poznał 
osobiście imama Szamila, a także przeżył nieszczęśliwą miłość. Po licznych przygodach udało mu 
się przedostać z powrotem do wojsk carskich, a do Polski powrócił w 1858 r. 

Urywki wspomnień K. Kalinowskiego początkowo opublikowane zostały w prasie. W 1883 r. 
zebrano je, uzupełniono i wydano w formie książkowej. Pamiętnik… różni się od pracy M. Gra-
lewskiego. Nie zawiera on tak głębokich przemyśleń polityczno-społecznych, jakie zamieszczono 
w Kaukazie…, ale unikalność dzieła związana jest z inną kwestią. Mianowicie, jego autor przez 
dwa lata żył wśród niepodległych górali i był naocznym świadkiem codziennego życia, bytu i orga-
nizacji mieszkańców ziem, które nie podlegały administracji rosyjskiej. Właśnie na owych dwóch 
latach skoncentrował się K. Kalinowski w swoim pamiętniku.

Zarówno praca M. Gralewskiego, jak i K. Kalinowskiego są na tyle wartościowe, że w ostat-
nich latach osoby zainteresowane Kaukazem podjęły się prób przybliżenia ich współczesnemu 
czytelnikowi.

Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli został opracowany w 2008 r. w ramach pro-
jektu realizowanego przez fundację Kaukaz.net i dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego2. Autorami komentarzy do pracy M. Gralewskiego był zespół złożony 
z  trzech osób: Macieja F a l k o w s k i e g o, pracownika Ośrodka Studiów Wschodnich, Iwony 
K a l i s z e w s k i e j  z Zakładu Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a także dziennikarza Jarosława M a r c z u k a. Kaukaz… wraz z komentarzami został 
umieszczony na stronie internetowej fundacji3.

Tekst Karola Kalinowskiego został opracowany dwukrotnie. Pierwsza dokonała tego Agnieszka 
Z y c h o w i c z, przygotowując pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Strycharskiej-
-Brzeziny, która została obroniona w 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym wypadku 
książka wraz z przypisami również została umieszczona na stronie internetowej fundacji Kaukaz.
net4. Po raz drugi pamiętnik opatrzono komentarzami w ramach projektu „Biblioteka Kaukaska” 
realizowanego na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie i finansowanego w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Humanistyki5. Kierownikiem projektu był ks. prof. dr hab. Józef 
W o ł c z a ń s k i  z UJPII, zaś autorem przypisów Grzegorz G i l e w s k i, doktorant na wydziale 
Historii i Dziedzictwa Kulturowego UJPII, wstęp napisał prof. dr hab. Grzegorz P i w n i c k i 
z Uniwersytetu Gdańskiego6. Opracowaną publikację umieszczono na stronie internetowej pro-
jektu www.kaukaz.ujp2.edu.pl7.

1 Informację o tym K. Kalinowski zawarł w swojej pracy. Jednakże Wiktoria Ś l i w o w s k a, 
w książce Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, podała, że powodem 
aresztowania i następnie wyroku był udział K. Kalinowskiego w nielegalnym kółku i oskarżenie go 
o „rozpowszechnianie zasad demokratycznych w celu dokonania buntu, czytanie i przechowywanie 
utworów podburzającej treści, ich rozdawanie i sprzedaż”; patrz: Wiktoria Ś l i w o w s k a, Zesłańcy 
polscy w  Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 255.

2 Projekty fundacji Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/projekty 
[15.03.2015].

3 Mateusz G r a l e w s k i, Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli, http://www.kaukaz.
net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/gralewski [15.03.2015].

4 Pamiętnik mojej żołnierki i niewoli u Szamila od roku 1844 do 1854 przez Karola Kalinowskiego, 
http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/kalinowski [15.03.2015].

5 O projekcie, http://kaukaz.upjp2.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=19&Itemid=18 [15.03.2015].

6 Zespół, http://kaukaz.upjp2.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&I-
temid=30 [15.03.2015].

7 Karol K a l i n o w s k i, Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila od roku 
1844 do 1854, http://kaukaz.upjp2.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&I-
temid=54 [15.03.2015].
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Nie sposób ze względu na ograniczenia, odnieść się w niniejszym artykule do wszystkich 
błędów, przeinaczeń i nieścisłości, jakie zawierają wspomniane opracowania. Z tego powodu 
skoncentrowano się tu tylko na tych kwestiach, które wydają się najistotniejsze z perspektywy 
badań kaukazoznawczych. 

Widoczne jest, że w obu opracowaniach pracy K. Kalinowskiego został nieprawidłowo zapi-
sany jej tytuł. Występuje on bowiem w postaci Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli 
u Szamila od roku 1844 do 1854. Zapewne takie sformułowanie tytułu było konsekwencją błędu 
drukarskiego, który pojawił się w pierwszym wydaniu z 1883 r. Tam bowiem praca figuruje pod 
tytułem Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila. od roku 1844 do 1854 – drugie 
zdanie, zaczynające się po kropce, rozpoczęto małą literą. Jeżeli życzeniem autorów opracowań 
było pozostawienie wersji oryginalnej, to należało uczynić przypis wyjaśniający, jednakże zabrakło 
tego w obydwu wypadkach. Ta drobna zmiana sugeruje, że K. Kalinowski przebywał w niewoli 
u Szamila dziesięć lat. W rzeczywistości mieszkał on wśród wolnych górali około dwóch lat – od 
1846 do 1848, ewentualnie do początku 1849 r. Z tego w tzw. komendzie Szamila, składającej 
się z cudzoziemców dowodzonych przez naiba8, spędził kilka miesięcy.

Problemem, z którym sobie nie poradził zwłaszcza zespół pracujący w ramach NPRH, była 
kwestia stosowania rusycyzmów, nieodpowiadających zasadom gramatyki języka polskiego. W opra-
cowaniu tego zespołu często (np. przypis 9, 15, 18, 23) pojawia się termin „republika Północnej 
Osetii–Alanii”, co jest kalką rosyjskiej nazwy „Республика Северная Осетия–Алания”. Jednakże 
w języku polskim powinno się stosować nazwę „Republika Osetii Północnej–Alanii” lub też „Osetia 
Północna–Alania”. Wynika to z obowiązującej zasady, że w nazwach geograficznych używa się 
przydawek klasyfikujących, w których wyraz nadrzędny (rzeczownik) stoi na pierwszym miejscu, 
a dopiero na drugim przydawka. Istnieje jedynie niewiele wyjątków odstępstwa od tej reguły, np. 
Kasprowy Wierch, które dotyczą utrwalonych nazw pochodzących z języka potocznego. Analo-
gicznie, zamiast terminów stosowanych przez G. Gilewskiego takich jak „Gudermeski Grzbiet” 
(przypis 56) (ros. Гудермесский хребет) czy „Północny Kaukaz” (przypis 39, 50, 51, 118, 131, 
pojawia się on także we Wstępie autorstwa G. Piwnickiego) (ros. Северный Кавказ), powinno być 
„Grzbiet Gudermeski” i „Kaukaz Północny”. Niepoprawne było także użycie (przypis 16) terminu 
„Górscy Żydzi” (ros. горские евреи), zamiast „Żydzi górscy”. Dodatkowo przy wyjaśnianiu języka, 
w którym porozumiewała się ta grupa narodowościowa, użyto formy „język tat”, co z kolei jest 
kalką z angielskiego – Tat language. W języku polskim poprawną formą jest natomiast „język 
tacki”. W opracowaniu przygotowanym przez A. Zychowicz także użyto niepoprawnej nazwy 
(przypis 24) – „język tatyjski”.

Niewłaściwy jest także użyty (przypis 123) przez G. Gilewskiego termin „Osetyńcy”, zamiast 
„Osetyjczycy”. „Осетинцы” to forma niepoprawna nawet w języku rosyjskim, w którym należy 
używać terminu „Осетины”. Innymi rusycyzmami pośród nazw narodowości w projekcie opraco-
wanym w ramach NPRH są „Czeczeńcy” (Wstęp, s. 8, 14) (ros. „чеченцы”). Wydawałoby się, że 
polska nazwa „Czeczeni’ jest już na tyle ugruntowana w polskiej literaturze przedmiotu, iż nie 
powinno być pomyłek, przynajmniej w pracach na poziomie akademickim. Kolejnym rusycyzmem 
jest „Tauliniec” (Wstęp, s. 10) (ros. „таулинец”), podczas gdy jego polski odpowiednik to „Taulin”.

Również w opracowaniu wspomnień K. Kalinowskiego przez A. Zychowicz i M. Gralewskiego 
z zespołu Kaukaz.net zdarzają się rusycyzmy, ale występują wyłącznie w pojedynczych wypadkach 
(np. opracowanie M. Gralewskiego, rozdział I, przypis 18 – „duchoborcy”, zamiast „duchoborzy”).

Wszystkie trzy zespoły używały terminu „ludy tureckojęzyczne” na określenie Nogajów, Bał-
karów czy Karaczajów. W tym wypadku słusznym jednakże się wydaje skorzystanie z podzia-
łu taksonomicznego „język turecki”/„języki turkijskie”, rozpropagowanego przez poznańskiego 
turkologa, prof. Henryka J a n k o w s k i e g o. Pozwala ono bowiem zróżnicować język turecki, 
którego nosicielami są Turcy, i rodzinę języków turkijskich, w skład której oprócz języka turec-
kiego wchodzi także język nogajski, kazachski, tatarski i inne. Podobne rozróżnienie od dawna 
funkcjonuje w języku angielskim: „Turkish language” – „Turkic languages” czy rosyjskim: „tурецкий 
язык – tюркские языки”. Podział ten jest bardzo logiczny i należałoby go stosować również 
w pracach polskojęzycznych.

8 W państwie imama Szamila naibowie byli jego przedstawicielami sprawującymi władzę woj-
skowo-administracyjną na określonym terytorium.
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Zauważyć można, że autorom opracowań problem sprawił termin „Taulia” i „Taulini”. 
W komentarzach autorstwa G. Gilewskiego wyjaśniono (przypis 66): „określenie Taulińcy nie jest 
nazwą etniczną. Wyrażenie to pochodzące z języka gruzińskiego oznacza «ludzi gór» i odnosiło 
się do mieszkańców górskiej części Dagestanu, głównie Awarów”. Zaś nazwę „Taulia” wyjaśniono 
(przypis 74) jako „określenie górskiej części Dagestanu”. W komentarzach przygotowanych przez 
A. Zychowicz „Taulię” objaśniono (przypisy 86 i 130) następująco: „słowo to oznacza w językach 
tureckich używanych na Kaukazie Dagestan”; „w większości relacji XIX-wiecznych Taulia jest 
synonimem Dagestanu, u Kalinowskiego jest wyraźnie inaczej, jednak autor podaje zbyt mało 
szczegółów, aby można było z nich wywnioskować, jak wyznacza granice pomiędzy tymi krainami”. 
Termin „Taulini” (przypis 118) wytłumaczono zaś: „w językach tureckich używanych na Kaukazie 
słowo to oznacza mieszkańców gór, czyli Dagestańczyków; przez Kalinowskiego używane jest 
w węższym znaczeniu, ponieważ wyłącza on z grona Taulinów Andyjczyków i Lezginów, którzy 
również należą do narodów dagestańskich”.

Należy zauważyć, że w Dagestanie istniały dwa równoznaczne terminy „Taulin” i  „Tawlin”. 
Nie pochodzą one z języka gruzińskiego, jak twierdzi G. Gilewski. Zapewne oparł on swoją tezę 
na informacjach zaczerpniętych z Internetu. Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google nazwy rosyjskiej 
pojawia się wiele stron, na których można przeczytać wyjaśnienie, że Taulin/Tawlin pochodzi 
z języka gruzińskiego, gdzie „tau” oznacza górę, a „Taulin” górala. Jest to błąd, bowiem w języku 
gruzińskim „góra” to mta (gruz. მთა), a „góral” to mtieli (gruz. მთიელი).

Określenie „Taulin”, rzeczywiście oznaczające górala, pochodzi z języków turkijskich używanych 
na Kaukazie (w których tau oznacza górę). Było ono używane przede wszystkim przez Kumyków 
i Nogajów na określenie Awarów i ich subetnosów. Nazwa własna Awarów to MagIarulaw (awar. 
магIарулав), która w przekładzie na polski także oznacza górala. Natomiast Taulia oznaczała 
Awarię. Słusznie więc A. Zychowicz zauważyła, że K. Kalinowski nie zaliczył do Taulinów Andiów 
i Lezginów, ponieważ oni tym terminem nie byli określani.

Trzeba przyznać, że na podstawie samej pracy K. Kalinowskiego trudno sprecyzować, gdzie 
znajdowała się Taulia i kim byli Taulini. W niektórych bowiem miejscach oddzielił on Awarię 
od Taulii i stwierdził na przykład, że podróżował do Dagestanu przez Taulię i Awarię9. Jest jed-
nakże kilka miejsc we wspomnieniach wskazujących, że Taulin oznaczał Awara, a Taulia Awarię.

K. Kalinowski napisał, że w czasie spotkania z Szamilem ten wyrzekł na jego temat kilka 
słów po taulińsku10. Znana jest przy tym wypowiedź Szamila: „prócz arabskiego znam trzy języki: 
awarski, kumycki i czeczeński. Z awarskim idę do boju, po kumycku rozmawiam z kobietami, 
a po czeczeńsku żartuję”11. Określenie „język tauliński” nigdy nie było używane w odniesieniu do 
arabskiego, a także kumyckiego i czeczeńskiego. Pozostaje więc awarski. W innym ustępie K. Kali-
nowski zaznaczył, że Szamil to Taulin urodzony w aule Gimry12, a wiadomo, iż był on Awarem. 
Również wymienność terminów „Awaria”/„Taulia” dostrzegalne jest w opisach geograficznych. 
Autor zapisał, że gdy zachorował, pozostał w Taulii w aule Tloch13. Kilka ustępów dalej stwierdził 
natomiast, że gdy wyzdrowiał i wyszedł z gospodarzem z aułu, to zaczęli schodzić z gór Awarii14.

Należy jeszcze wspomnieć, że nazwa Taulin/Tawlin występuje również u M. Gralewskiego, 
czego jednak autorzy opracowania nie skomentowali. Być może nie dostrzegli, że chodzi o Taulina, 
bowiem u M. Gralewskiego występuje on w zniekształconej formie. Taulin/Tawlin jest wspomniany 
w znajdującym się w rozdziale II15 liście Władysława Kamieńskiego. Prawdopodobnie w wyniku 

 9 Karol K a l i n o w s k i, Pamiętnik mojej żołnierki i niewoli u Szamila. Od roku 1844 do 1854, 
Warszawa 1883, s. 73.

10 Ibidem, s. 91.
11 Iwan K a r a s i e w, Fenomien lingwisticzeskoj ironii w czeczenskom jazykie, http://rbardalzo.

weebly.com/linguistic-irony.html [18.03.2015].
12 K. K a l i n o w s k i, op. cit., s. 113.
13 Ibidem, s. 75.
14 Ibidem, s. 81.
15 Część Druga, http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/gralewski_rozdzialy/gralew-

ski_kaukaz_rozdzial2 [dostęp 18.03.2015].
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błędu drukarskiego zapisano tam formę „Pawliniec”, gdy w rzeczywistości chodziło o Tawlińca 
– zrusyfikowaną formę Tawlina.

Inny problem pojawia się w wypadku krainy w Dagestanie, której głównym aułem jest Andi. 
U K. Kalinowskiego na określenie jej mieszkańców pojawił się termin „Andyjcy”. Wyjaśniając go, 
G. Gilewski zapisał (przypis 64): „Andyjczycy – naród kaukaski zamieszkujący region w zachodnim 
Dagestanie przy granicy z Czeczenią. Jego centrum stanowiła wieś Andi (ros. Анди)”. Również 
A. Zychowicz użyła terminu „Andyjczycy” (przypis 59), ewentualnie „Andyjcy” (przypis 113), tak 
jak i zespół Kaukaz.net (M. Gralewski, rozdział V, przypis 36).

Wypada jednak rozważyć inne nazewnictwo etnosu zamieszkującego rejon botlichski, cuma-
diński i achwachski, porozumiewającego się w etnolektach należących do grupy ando-awarskiej 
językowej rodziny nach-dagestańskiej, którego głównym aułem jest Andi. W rosyjskiej literaturze 
przedmiotu używa się terminu „андийские народы”, natomiast w angielskiej „Andi people”. Nie 
wydaje się zasadne, aby polska nazwa wyewoluowała w „Andyjczyków”, jak gdyby był to naród 
zamieszkujący Andy w Ameryce Południowej. Należałoby raczej stosować termin „Andiowie”, 
funkcjonujący w liczbie pojedynczej jako nieodmienne „Andi”.

Przy Andiach wypada zaznaczyć bardzo ciekawe spostrzeżenie K. Kalinowskiego. Autor zapi-
sał: „stare i młode kobiety, wszystkie średniego wzrostu, z płaskimi, krótkimi twarzami, przed-
stawiającymi plemię kałmyckie”16. G. Gilewski nie dodał w tym miejscu komentarza, natomiast 
spostrzegawczością wykazała się A. Zychowicz, która dostrzegła coś nietypowego w tym opisie. 
Dodała przy nim komentarz (przypis 123): „trudno zweryfikować wspomnienia Kalinowskiego 
i dojść do tego, kogo naprawdę opisywał, jednak Andyjczycy należą do narodów dagestańskich; 
nie są spokrewnieni z Kałmukami, którzy są narodem mongolskim”. Andiowie rzeczywiście poro-
zumiewają się językiem andijskim należącym do rodziny języków nach-dagestańskich. Jednak 
istnieje teoria, że są oni potomkami plemion turkijsko-mongolskich, które osiadły w górach, 
a następnie przyjęły kulturę i język górali. Pozostałością tego miałaby być m.in. spora liczba 
turkizmów w  języku andijskim. Niewykluczone, że w XIX w. turkijsko-mongolskie cechy antro-
pologiczne były bardziej widoczne wśród Andiów, co też nie uszło uwadze K. Kalinowskiego, 
który przypisał im pochodzenie kałmuckie.

Wątpliwości budzi wyjaśnienie przynależności etnicznej Czerkiesów zaproponowane przez 
zespoł Kaukaz.net. Zapisał on (M. Gralewski, rozdział IX, przypis 1): „Czerkiesi – Naród z grupy 
narodów adygskich zamieszkujący północną część Karaczajo–Czerkiesji (KCzR). Podobnie jak 
Kabardyjczycy i Adygejczycy, Czerkiesi określają się jako Adyge”.

Po pierwsze wydaje się słuszne, aby terminem „Adygejczycy” określać mieszkańców Ady-
gei – republiki w składzie Federacji Rosyjskiej. Nie ma on powiązań etnicznych i semantycznie 
pełni analogiczną funkcję jak np. „Dagestańczyk” (jeżeli oczywiście nie używamy tego terminu 
w kontekście nosiciela jednego z języków dagestańskich, należących do rodziny języków nach-
-dagestańskich), który może oznaczać Kumyka, Awara czy Rosjanina mieszkającego w Dagestanie. 
Natomiast dla określenia etnosu powinniśmy używać terminu „Adygowie”. Taki podział wydaje 
się tym bardziej uzasadniony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Adygei mieszka tylko ok. 25% 
Adygów. Po drugie fraza „Czerkiesi podobnie jak i Adygejczycy” (tj. Adygowie) nie jest metodo-
logicznie poprawna, bowiem Czerkiesi to Adygowie. Nie ma oddzielnego narodu czerkieskiego, 
ponieważ Czerkiesi to nazwa nadana Adygom przez ich sąsiadów, i adygskiego (lub w terminologii 
stosowanej przez zespół Kaukaz.net – adygejskiego). Są natomiast Adygowie i ich poszczególne 
subetnosy i grupy etniczne. Do Adygów (narodu adygskiego) zaliczamy wszystkie te grupy, których 
nazwa własna brzmi „Adyge”.

Innym terminem używanym niepoprawnie przez zespół Kaukaz.net. w komentarzach do pracy 
M. Gralewskiego są „Azerowie”. Kwestię braku zasadności jego stosowania wielokrotnie omawiano 
w pracach językoznawczych, turkologicznych i kaukazoznawczych i nie ma potrzeby powtarzać tu 
przytaczanych w nich argumentów. Jedyną poprawną nazwą na określenie mieszkańca Azerbej-
dżanu w języku polskim jest termin „Azerbejdżanin”, a w liczbie mnogiej – „Azerbejdżanie”17. 

16 K. K a l i n o w s k i, op. cit., s. 63.
17 Jedną z prac omawiających ten temat jest: Przemysław A d a m c z e w s k i, „Azerski” czy 

„azerbejdżański”?, w: Joanna M a r s z a ł e k - K a w a, Ewa K a j a  (red.), W poszukiwaniu azjatyckiej 
tożsamości. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 291–300.
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Nieścisłością jest także twierdzenie zespołu (rozdział III, przypis 1), że „w Gruzji mieszkańców 
Dagestanu określa się mianem Leki (nazwa własna Lezginów)”. Nazwa własna Lezginów to Lezgi 
(lezg. лезги), a w l. mn. Lezgijar (lezg. лезгияр). Leki jest natomiast terminem perskim, który 
w przeszłości służył na określenie mieszkańców Dagestanu i stąd przeniknął także do Gruzji. 
Błędem G. Gilewskiego jest z kolei nieprawidłowe wyjaśnienie (przypis 123) terminu „Nazranczy-
cy”. K. Kalinowski użył go w kontekście wyprawy Szamila18 i dodał, że byli „narodem pokolenia 
kabardyńskiego”. G. Gilewski podał informację w przypisie, że: „Autor prawdopodobnie ma na 
myśli mieszkańców miasta Nazrań (ros. Назрань) podległego wówczas Rosji. Jego mieszkańcy, 
w przeważającej części Osetyńcy nie byli jednak spokrewnieni z Kabardyjczykami”. Należy mieć tu 
na uwadze, że K. Kalinowski pomylił się, zaliczając Nazrańczyków do Kabardyjczyków (Adygów). 
Chodzi tu bowiem o jedną z inguskich grup etnicznych (niekiedy Ingusze nazańscy są nazywani 
Inguszami nizinnymi), od których na północ w XIX w. mieszkali Kabardyjczycy. Wypada podkre-
ślić, że A. Zychowicz dobrze rozpoznała (przypis 211) pomyłkę K. Kalinowskiego i prawidłowo 
wyjaśniła, że chodzi o Inguszy.

Odnośnie do terminów geograficznych duży sprzeciw wywołuje twierdzenie A. Zychowicz 
(przypis 21), że „Zakaukazie – w nomenklaturze rosyjskiej i radzieckiej nazywano tak trzy kraje: 
Armenię, Gruzję i Azerbejdżan; obecnie używa się raczej określenia Kaukaz Południowy”. Termin 
„Zakaukazie” jest ugruntowanym pojęciem w polskiej historiografii, które dokładnie określa 
konkretny obszar rozpościerający się na południe od Głównego Grzbietu Kaukaskiego. W lite-
raturze, w której powstają najcenniejsze prace kaukazoznawcze, a więc w rosyjskim i angielskim, 
terminy „Закавказье” i „Transcaucasia” są nieustannie stosowane. Nie ma żadnego powodu, aby 
odrzucać go w języku polskim. Ponadto brak spójności w wywodzie A. Zychowicz wskazuje to, że 
zastosowała (przypis 27) termin „Przedkaukazie”. Wydawałoby się logiczne, że skoro niepoprawne 
jest „Zakaukazie”, to również niewłaściwe jest „Przedkaukazie”.

Pisząc o nazwach geograficznych, wypada zauważyć, że we Wstępie przygotowanym do pracy 
K. Kalinowskiego przez G. Piwnickiego (s. 10) pojawia się nazwa „Lezglia”. Taki termin w litera-
turze przedmiotu nie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o obszar zamieszkały przez Lezginów, lub szerzej 
– mieszkańców wschodniej części Kaukazu Północnego, którzy porozumiewają się w językach 
lezgińskich – najczęściej spotyka się termin „Lezgistan”, ewentualnie „Lezgia”, z którego też 
skorzystała A. Zychowicz (przypis 128).

Zespół Kaukaz.net nieprawidłowo zlokalizował stolicę chanatu szyrwańskiego. W jednym 
z przypisów (rozdział IV, przypis 52) napisano: „nazwa pułku szyrwańskiego pochodzi od Chanatu 
Szyrwańskiego – państwa ze stolicą w Baku”. W rzeczywistości stolicą chanatu szyrwańskiego 
była Szemacha. Natomiast Baku było stolicą chanatu bakińskiego. Zapewne autorom pomylił się 
chanat szyrwański z państwem szyrwanszachów, które istniało kilka wieków wcześniej i którego 
stolica rzeczywiście znajdowała się w Baku.

Osoby opracowujące przypisy do tekstu K. Kalinowskiego miały problem z zapisem nazw 
osobowych, których częścią jest tytuł. W języku polskim stosuje się zasadę, zgodnie z którą 
zapisujemy je małą literą po myślniku, jak np. Czyngis-chan. Podobnie postępujemy z tytułami, 
które stały się częścią imienia w realiach kaukaskich. Zamiast więc zapisu „Szuaib Mułła”, sto-
sowanego przez G. Gilewskiego (przypis 55) i A. Zychowicz (przypis 85), należy używać formy 
„Szuaib-mułła”. Analogicznie, poprawnymi formami są „Kazi-mułła” i „Hamzat-bek”, a nie „Kazi 
Mułła” i „Hamzat Bek”.

W komentarzach dotyczących pracy K. Kalinowskiego dostrzegalne są nieścisłości w precy-
zowaniu stanowisk najwyższych urzędników rosyjskich na Kaukazie. G. Gilewski stwierdził przy-
kładowo (przypis 40), że Aleksander Bariatyński był „gubernatorem Kaukazu”. A. Bariatyński 
w 1856 r. został namiestnikiem Kaukazu, ponieważ gubernia kaukaska istniała jedynie w  latach 
1802–1822. Inna niedokładność tego autora związana jest z uwagą, że również Aleksiej Jermołow 
był gubernatorem Kaukazu. Na jego temat A. Zychowicz zapisała zaś (przypis 160), że był on 
generał-gubernatorem transkaukaskich prowincji. W carskiej Rosji nigdy nie było stanowiska 
„generał-gubernatora transkaukaskich prowincji”, zaś A. Jermołow w latach 1816–1827 był głów-
nodowodzącym wojskami rosyjskimi na Kaukazie.

18 K. K a l i n o w s k i, op. cit., s. 154.
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W opracowaniach zdarzają się nieprawidłowe wyjaśnienia nazw, na co najprawdopodobniej 
wpłynął fakt, że źródłem wiedzy był Internet, w którym nie zawsze znajdują się rzetelne informacje. 
Przykładem może być tłumaczenie nazwy „Grzbiet Kaczkałykowski”. A. Zychowicz (przypis 87), 
jak i zespół Kaukaz.net (M. Gralewski, rozdział 6, przypis 25) wyjaśnili, że wywodzi się ona 
z  języka kumyckiego i oznacza „sześć wiosek”. Pierwszą wskazówką, że jest to błędna interpre-
tacja powinien być fakt, że w językach turkijskich, w tym i kumyckim, na oznaczenie liczby sześć 
używa się słowa „alty” (kum. алты), które tu jednak nie występuje. U podstaw nazwy „Kaczkałyk” 
leży natomiast turkijskie słowo „халык” (naród). Nazwę składającą się z dwóch członów „кхач” 
i „кхалыкх” można przetłumaczyć jako uchodźcy, tj. „naród, który uciekł”, a związana ona była 
z przesiedleniami ludności w czasie wojny.

Z komentarzy opracowanych przez G. Gilewskiego wynika, że autor miał poważne problemy 
z zapisem nazw miejscowych i nie można dostrzec prawidłowości, którą kierował się w tej kwe-
stii. U A. Zychowicz nie są one dostrzegalne, ponadto wyjaśniła (przypis 3): „w wypadku nazw 
topograficznych, których dzisiejsza pisownia różni się od podanej w Pamiętniku mojej żołnierki…, 
podaję współczesną pisownię po skrócie tr. = transkrypcja”. Jest to słuszne podejście tym bar-
dziej, jeżeli weźmie się pod uwagę, że Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Grani-
cami Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła zasadę, że o ile w latach 50. XX w. zalecano stosowanie 
egzonimów, o tyle w czasach współczesnych należy stosować w większym stopniu endonimy. Te 
ostatnie oparte są właśnie na transkrypcji. Nie należy jednakże posługiwać się nimi automatycznie. 
W przeciwnym razie ugruntowaną w polskiej literaturze przedmiotu nazwę „Grozny”, powinniśmy 
zamienić na „Groznyj”, która byłaby oparta na transkrypcji z języka rosyjskiego. Niemniej zasada 
przyjęta przez A. Zychowicz jest dobra. Problem pojawia się wówczas, kiedy osoba opracowująca 
tekst nie zna zasad transkrypcji, co widać w opracowaniu wykonanym w ramach projektu NPRH.

G. Gilewski użył (przypis 18) nazwy „Czerwlenna” na określenie miejscowości Червлëнная. 
Zgodnie z zasadami transkrypcji rosyjskie ë po л oddajemy za pomocą polskiego o. Nie jest 
również celowe polonizowanie rosyjskiej końcówki –ая na a. Tak samo autor komentarzy postąpił 
(przypis 14) z fortecą zwaną „Wniezapnaja”, stosując formę „Wniezapna forteca”. W tym wypadku 
należy się zgodzić z zespołem Kaukaz.net, który przy opracowaniu wspomnień M. Gralewskie-
go użył terminu „Wniezapnaja” (rozdział 5, przypis 45). Analogicznie poprawną nazwą będzie 
„Czerwlonnaja”. Wspomniana polonizacja rosyjskich końcówek może prowadzić do nieporozumień, 
czego przykładem jest jeden z przypisów (przypis 16) autorstwa G. Gilewskiego. K. Kalinowski, 
wymieniając stanice w Czeczenii, odnotował „Naur”19. G. Gilewski w przypisie użył nazwy „Naur”, 
natomiast obok podał nazwę rosyjską „Наурская”. Jest to pomyłka wynikająca ze wspomnianej 
polonizacji końcówek. W Czeczenii znajduje się bowiem zarówno miejscowość Naur (obecnie 
Wierchnij Naur, czecz. Лакха-Нёвре), jak i stanica Naurskaja. Naur to auł czeczeński i nigdy 
stanicą nie był, tą z kolei była Naurskaja, założona przez Kozaków. W komentarzu zabrakło 
więc sprostowania niewłaściwej formy podanej przez K. Kalinowskiego. Nie można też uznać za 
poprawny zapisu rosyjskiej nazwy „Андреево” jako „Andrej”, co uczynił G. Gilewski (przypis 14). 
Jedna z wersji powstania nazwy miejscowości co prawda łączy ją z osobą o imieniu Andriej, lecz 
sama miejscowość nosiła nazwę Andriejewo. Drugą wątpliwością jest użycie tej nazwy, która nie 
istnieje od ponad dwudziestu lat, bowiem w 1991 r. zmieniono ją na Endirej.

Innymi nieprawidłowościami w zapisie nazw używanych przez G. Gilewskiego jest „Buinaksk” 
(przypis 38) (ros. Буйнакск), powinien być Bujnaksk (tr. ros. й – pol. j) czy rzeka „Sunża” 
(ros. Сунжа), zapisana jako „Sundża” (przypis 51). Zauważalne, że autor komentarzy miał pro-
blemy z transkrypcją rosyjskiej litery x. Wobec czego pojawił się w jego przypisach „Cudahar” 
(przypis 81) (ros. Цудахар), „Hunzah” (przypis 98) (ros. Хунзах) i „Hankała” (przypis 124) 
(ros. Ханкала). Rosyjskie x oddajemy za pomocą polskiego ch, a zatem poprawne są nazwy: 
Cudachar, Chunzach i Chankała. Nie można też uznać za prawidłowe zapisanie (przypis 54) 
przez G. Gilewskiego rosyjskiej nazwy „Казбековский район” jako „Kazbekski Rejon”. Ponownie 
mamy w tym wypadku przydawkę klasyfikującą, więc rzeczownik „rejon” będzie się znajdował 
na pierwszym miejscu. Przy tym należy także mieć na względzie, że nazwy rosyjskich rejonów 
piszemy w języku polskim małą literą (zasada ta nie odnosi się jednakże do krajów jako jednostek 

19 Ibidem, s. 16.
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administracyjnych w  składzie Federacji Rosyjskiej, a więc już np. Kraj Stawropolski). Tak więc 
prawidłowa nazwa polska brzmi rejon kazbekowski.

Niewłaściwą nazwą używaną przez G. Gilewskiego jest też „Kazikumskoje Kojsu” (przypis 107) 
zamiast Kazikumuchskoje Kojsu (ros. Казикумухское Койсу). Termin „Reduta Wozwidżyńskaja” 
(przypis 125) należy zastąpić nazwą „umocnienie Wozdwiżeńskie” (ros. Воздвиженское укрепление), 
zamiast „Maratan” (przypis 126) powinno być Martan (ros. Мартан), a w miejsce „Bomut” (przy-
pis 130) – „Bamut” (ros. Бамут). Niepoprawne jest także używanie współcześnie nazwy „Wedeni” 
(przypis 34). Zgodnie z zasadami transkrypcji (ros. Ведено) powinniśmy ją zapisywać jako „Wiedie-
no”, aczkolwiek nie będzie błędem użycie formy „Wedeno” jako często pojawiającej się w polskiej 
literaturze przedmiotu, a ponadto bardziej zbliżonej do brzmienia czeczeńskiego.

Ponadto w komentarzach nieprawidłowo objaśniono terminy używane przez K. Kalinowskiego 
i M. Gralewskiego, podano daty czy fakty z życia osób, o których wspominają obaj autorzy. I tak 
we wszystkich trzech opracowaniach (we Wstępie G. Piwnickiego, s. 14; w przypisie 245 autor-
stwa A. Zychowicz; w przypisie 21 do rozdziału VI przygotowanego przez zespół Kaukaz.net.) 
pojawia się informacja, że Szuanet była trzecią żoną Szamila. W rzeczywistości była jednak czwar-
tą, po Patimat z Uncukula, Dżawgarat z Gimry i Zajdat/Zagidat z Kumucha. Biorąc dodatkowo 
pod uwagę żonę Szamila, z którą ożenił się on w wieku młodzieńczym ze względu na polece-
nie rodziców, lecz z którą rozwiódł się po kilku tygodniach, Szuanet była piątą żoną imama. 
Twierdzenie, że była ona trzecią żoną Szamila będzie natomiast poprawne, jeżeli zaznaczy się, 
że Dżawgarat z Gimry nie żyła w momencie ślubu imama z Szuanet, zginęła bowiem w 1839 r. 
podczas oblężenia Achulgo.

Z poważniejszych błędów, jakie się pojawiły przy wyjaśnianiu terminów, należy odnotować 
komentarz G. Gilewskiego (przypis 136) dotyczący kałymu: „pierwotnie opłata wnoszona przez 
kawalera rodzinie, później majątek wnoszony przez żonę przy zawarciu małżeństwa”. Na Kau-
kazie nie jest jednak praktykowane, aby kałym płacili rodzice panny młodej (de facto właśnie to 
oznaczałoby pojęcie „majątek wnoszony przez żonę przy zawarciu małżeństwa”) panu młodemu. 
Kałym jest to natomiast wykup, który przekazuje się rodzinie panny młodej.

A. Zychowicz powtórzyła (przypis 101) popularną nieścisłość wśród polskich autorów piszących 
o Kaukazie. Opatrując przypisem „chinkal”, o którym wspomniał K. Kalinowski w kontekście 
potrawy, jaką jadł w Czeczenii20, wyjaśniła, że „chinkały, gruz. chinkali; danie przede wszystkim 
kuchni gruzińskiej, rodzaj klusek lub pierogów z nadzieniem”. W Polsce utożsamia się gruzińskie 
chinkali z chinkałem rozpowszechnionym we wschodniej części Kaukazu Północnego, ale są to 
dwa różne typy dań. W Dagestanie praktycznie każda narodowość ma swoją własną odmianę 
chinkału; są to kawałki ciasta, zwane chinkałami, gotowane w mięsnym bulionie. Znane w Polsce 
chinkali gruzińskie ma zaś postać kołdunów. Wypada przy tym zaznaczyć, że sama nazwa chinkali 
jest pochodzenia dagestańskiego i właśnie z tego terenu przeniknęła do języka gruzińskiego.

Wśród przypisów dotyczących miejscowości i osób przygotowanych przez G. Gilewskiego jest 
dużo takich, w których odnotowano „osoba/miejsce niezidentyfikowane”. Znającym geografię Kau-
kazu i historię wojen kaukaskich identyfikacja większości z nich nie powinna nastręczać trudności. 
Takie nazwy użyte przez K. Kalinowskiego jak np.: „Ordeli”, „Sugrat”, „Oysenyur”, „Dylów”, to 
Ordali, Sogratl, Ojsungur, Dylym. Z kolei we wstępie przygotowanym przez G. Piwnickiego używa 
się zniekształconych nazw aułów, np. „Fioki”, „Ołtury”, zamiast poprawnych Tloch i Awtury.

Miejsc „niezidentyfikowanych” w komentarzach A. Zychowicz jest zdecydowanie mniej, chociaż 
przy określaniu miejscowości oparła się wyłącznie na dwóch pracach – mapie Czeczenia. Kau-
kaz Środkowy i Wschodni, wydanej w Warszawie 2000 r., i pracy Stanisława C i e s i e l s k i e g o, 
Rosja-Czeczenia. Dwa stulecia konfliktów, Wrocław 2003. Jest to baza uboga i z tego powodu, 
gdyż jeżeli dana nazwa nie występowała w tych dwóch publikacjach, A. Zychowicz nie mogła 
jej sprecyzować. Aczkolwiek należy mieć na uwadze, że była to praca studencka. Natomiast 
komentarze, przygotowane przez zespół Kaukaz.net do pracy M. Gralewskiego, o treści „nie-
zidentyfikowane” dotyczące miejsc i  osób trafiają się sporadycznie. Jednym z niewielu takich 
przykładów jest auł wg M. Gralewskiego nazywający się „Taszkent” (rozdział V, przypis 111). 
Chodzi tutaj najprawdopodobniej o auł Tasz-Kiczu (Taszgeczyw), który znajdował się niedaleko 
obecnego Aksaju w rejonie chasawjurtowskim. Wydaje się jednak, że jeżeli autorzy nie potrafili 

20 Ibidem, s. 16.
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zidentyfikować danego miejsca lub osoby, nie robili żadnego przypisu. Świadczyć o tym może 
fakt, że przy wielu postaciach brak jest wyjaśnień.

Autorzy przypisów do wspomnień K. Kalinowskiego mieli problemy m.in. z identyfikacją 
dwóch postaci, które w tekście występują jako „Dżawrail Chadżjo” i „Jachji Chadzjo”. Pierwszy 
z nich był Awarem z Uncukula, zajmującym się wyrobem prochu dla wojsk Szamila, natomiast 
drugi jest znany pod imieniem Chadżi-Jachjo i dowodził artylerią miurydów. Zespół Kaukaz.net 
nieprawidłowo rozpoznał zaś osobę nazwaną przez M. Gralewskiego „Obejdałłą”, która miała 
napaść na Hussejna pod Karbalą. Przy imieniu zrobiono przypis wyjaśniający (rozdział IV, przypis 
38): „trudno powiedzieć w jaki sposób Gralewski spolszczył nazwisko wodza zwolenników Jazyda. 
Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Umar ibn Sa’ad”. M. Gralewskiemu nie chodziło jednak o Ibn 
Saada, który był jednym z dowódców w bitwie pod Karbalą, ale o głównodowodzącego siłami 
Jazdia – Ubajda Allaha Ibn Zijada. 

Obu zespołom opracowującym Pamiętnik… (G. Gilewski przypis 140, A. Zychowicz przypis 
241) nie udało się wyjaśnić, jaki instrument miał na myśli K. Kalinowski, gdy użył nazwy „dżur-
ma”. Chodziło zaś o instrument zwany w Polsce surmą (zurną), mający kształt drewnianej rurki 
rozszerzającej się stożkowo przy końcu. Do Polski surma trafiła z Imperium Osmańskiego na 
przełomie XV i XVI w. Wiele różnych jej odmian rozpowszechniło się wśród narodów Środko-
wego Wschodu, Kaukazu i Dalekiego Wschodu.

Kiedy K. Kalinowski użył nazwy „wiaza” w kontekście całomiesięcznego postu, zarówno 
G. Gilewski (przypis 132), jak i A. Zychowicz (przypis 226) prawidłowo zauważyli, że chodzi 
o ramadan, jednakże nie dali szerszych wyjaśnień. W rzeczywistości „wiaza” to zniekształcona 
forma wyrazu „uraza”, czyli termin używany przez turkijskojęzycznych mieszkańców Kaukazu 
Północnego, stosowany także przez Czeczenów.

A. Zychowicz poczyniła ważny komentarz (przypis 104), którego zabrakło w opracowa-
niu G. Gilewskiego. Chodzi o termin „Poreng”, którym Czeczeni mieli określać K. Kalinow-
skiego. Wyjaśniono, że „Poreng – zapożyczenie to najczęściej ma postać fereng, farang, frenk 
(np. u M. Gralewskiego), ma wiele postaci w różnych językach azjatyckich. Oznacza najczęściej 
Europejczyka, białego, obcokrajowca. Pochodzi od nazwy, jaką nadali krzyżowcom mieszkańcy 
Bliskiego Wschodu, utożsamiając ich z Frankami (Francuzami)”. Rzeczywiście „Poreng” to znie-
kształcona nazwa Ferengów, którymi na Kaukazie Północnym określano Europejczyków.

Kiedy M. Gralewski stwierdził, że górale ze stadami w lecie przenosili się do swych magałów, 
zespół Kaukaz.net uczynił przypis (rozdział IV, przypis 4), że „termin magał oznacza w wolnym 
tłumaczeniu kwartał, dzielnicę. (…) Użycie tutaj przez Gralewskiego terminu magał, do którego 
mieli wynosić się górale wydaje się błędem. Górskie społeczności nie dzieliły się bowiem na 
magały lecz dżamaaty”. Autorzy przeciwstawili tu magał i dżamaat, co jednak nie jest właści-
we, bowiem mają one różne, jakkolwiek bliskie znaczenie. Dżamaat oznaczał społeczeństwo 
zamieszkujące określone terytorium. Natomiast magał miał dwa znaczenia. Pierwszego, takiego 
jak podał zespół, używano w kontekście dzielnicy jakiejś miejscowości, ale w drugim znaczeniu 
magał to jednostka terytorialna składająca się z kilku wsi. Był np. magał z centrum w Iribie czy 
w Tlaracie. Tak więc nie ma błędu w tym, gdy M. Gralewski zauważył, że górale przenosili się 
latem do swych magałów.

Zespół Kaukaz.net w jednym ze swoich komentarzy napisał (rozdział VI, przypis 39), że 
wielu Polaków pomagało Szamilowi, zwłaszcza w stworzeniu artylerii. Takie tezy nie są udo-
kumentowane i opierają się jedynie na romantycznym micie o wspólnej walce Polaków i górali 
kaukaskich przeciwko wojskom carskim. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki, gdy Polacy 
znajdowali się w szeregach miurydów, ale było to zjawisko sporadyczne. Autorzy popełnili także 
błąd (rozdział VIII, przypis 8), pisząc, że: „W 1722 r. wojskom rosyjskim udało się opanować 
całe zachodnie wybrzeże Morza Kaspijskiego, już dwa lata później, w 1724 r. na mocy traktatu 
giandżyńskiego Piotr I musiał jednak zwrócić podbite ziemie Persji”. W 1724 r. Rosja podpisała 
z Turcją traktat konstantynopolski, który sankcjonował podboje Piotra I w Persji. Oznacza to, że 
Turcja uznała przynależność zachodniego i południowego wybrzeża Morza Kaspijskiego do Rosji. 
Natomiast traktat giandżyński został zawarty w 1735 r. Na jego mocy Rosja zwracała Persji Baku 
i Derbent z okolicznymi ziemiami i potwierdzała ustalenia zawarte trzy lata wcześniej w Raszcie. 
To właśnie w 1732 r. Persja odzyskała największy obszar zajęty przez Rosję w czasie tzw. pochodu 
perskiego – prowincje Asterabad, Gilan i Mazandaran. 
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Mimo powyższych uwag, komentarze przygotowane przez zespół Kaukaz.net są najlepsze 
spośród omawianych trzech opracowań i znajduje się w nich najmniejsza liczba błędów meryto-
rycznych i językowych. Niekiedy jednak ich badawczy charakter zakłócony jest przez niepotrzebne 
wtrącenia, w których przytacza się współczesne dowcipy o Azerbejdżanach-gejach (rozdział III, 
przypis III) czy informacje typowe dla tabloidów: „(…) Krasnaja Słoboda jest (…) miejscowością 
bardzo zadbaną i bogatą. Złośliwi mówią, że piękne domy i synagogi wybudowano za pieniądze 
mafii Żydów górskich, która działa w Moskwie” (rozdział IV, przypis 15). Zauważalne jest też, 
że dwa ostatnie rozdziały wspomnień M. Gralewskiego nie zwróciły uwagi zespołu – w ostatnim 
rozdziale nie ma żadnego komentarza, a w przedostatnim jest ich zaledwie pięć.

Należy wyróżnić pracę A. Zychowicz, której komentarze cechują się poprawnością, zwłaszcza 
w sferze językowej. Dodatkowo jej opracowanie zasługuje na uznanie, jeżeli weźmie się pod uwagę, 
że jest to praca studencka. Stoi ona na wyższym poziomie merytorycznym niż opracowanie przy-
gotowane przez zespół naukowców pracujących pod kierownictwem profesora z Uniwersytetu Jana 
Pawła II, który uzyskał na ten cel finansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
Zwraca uwagę znaczna różnica w liczbie poczynionych komentarzy. G. Gilewski opracował ich 
170, gdy A. Zychowicz – 270. Należy przy tym mieć na uwadze, że ok. 20 przypisów autorstwa 
pierwszego z badaczy są to przypisy typu „osoba/miejsce niezidentyfikowane”. Około połowa 
pozostałych komentarzy zawiera natomiast błędy merytoryczne lub językowe. Nie można się przy 
tym oprzeć wrażeniu, że większość informacji na temat Kaukazu ich autor czerpał prawdopodobnie 
z Internetu. Problem pojawiał się, gdy danej informacji nie można było znaleźć za pomocą tego 
medium. Wówczas ujawniły się braki wiedzy związane z regionem.
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