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grudzie

Sze umiel opatto 
— w 100-lecie urodzin 

Sze umiel opatto 
urodzi  si  14 maja 19-
1904 r. w Trokach jako 
trzecie dziecko w rodzi-
nie  niezamo nego 
szewca. Jego ojciec Ja-
szijahu opatto pocho-
d z i  w p r a w d z i e  
z Poniewie a, lecz po 
po lubieniu troczanki, 
Mani z Dubi skich, za-
mieszka  w Trokach. 
Sze umiel mia  dwoje 
starszego rodze stwa:
siostr  Raj  i brata Jó-
zefa oraz trzy m odsze siostry: Sar , Batszew  i Asi-
nat. W 1910 r. rodzin  dotkn o nieszcz cie – w wie-
ku 8 lat w jeziorze Galwe uton  starszy brat Sze u-
miela. Strata syna pogorszy a i tak niezwykle w t e
zdrowie matki, która zmar a, gdy Sze umiel mia  7 lat. 
Ojciec zosta  sam z pi tk  ma ych dzieci – najstarsza 
córk  mia a 11 lat, a najm odsza - 11 miesi cy. Po kil-
ku latach ojciec ponownie o eni  si , tym razem z 
mieszkank  Poniewie a - Rit  Tymi sk . Rodzinie 
potrzebne by y rodki do ycia i ca  nadziej  wi zano 
z jedynym synem, w którym ojciec w przysz o ci wi-
dzia  duchownego.

Obserwuj c niecodzienne zdolno ci syna, ojciec 
jak móg  stara  si  go kszta ci . W latach 1911–15 
Sze umiel uczy  si  w karaimskiej szkole pocz tkowej
w Trokach. Zako czy  j  z wyró nieniem, jako najlep-
szy ucze . Ju  wtedy widoczne by y niezwyk e zdol-
no ci przysz ego poety. 

Rodzinie nie wiod o si  najlepiej i m ody Sze umiel
dorasta  w trudnych warunkach. W 1915 r. po zako -
czeniu szko y pocz tkowej, zach cany przez bliskich 
do kontynuowania nauki, wyjecha  do stryja do Pe-
tersburga, gdzie w latach 1915–16 uczy  si  w gimna-
zjum m skim im. Katarzyny II-ej. Wkrótce do Peters-
burga przenios a si  ca a rodzina. Rozpocz ta I wojna 
wiatowa zmusi a wi kszo  Karaimów do emigracji 

na Krym. Tam uda a si  te  rodzina opattów. W la-
tach 1916–20 mieszkaj c z rodzin  w Eupatorii, Sze-
umiel uczy  si  w Karaimskim Seminarium Duchow-

nym im. Aleksandra, które zako czy  z najwy sz
ocen . Przebywaj c w obcym kraju m ody poeta t sk-
ni  za stronami rodzinnymi.  

Po zako czeniu wojny w 1920 r. rodzina wreszcie 
powróci a na Litw  i zamieszka a w Poniewie u. Jako 
e trzeba by o pomóc w utrzymaniu rodziny, nieboga-

ty m odzieniec o studiach wy szych móg  tylko ma-
rzy . W krótkim czasie nauczy  si  j zyka litewskiego 
i rozpocz  prac  zarobkow . Dnia 8 marca 1921 r. 
zosta  zakwalifikowany na kandydata na nauczyciela 
w Wydziale O wiaty Okr gu Bir a sko–
Poswolskiego. W tym samym roku pracowa  w Po-
swolu jako m odszy, a potem starszy pisarz w inten-
denturze. W opinii zaznaczono, e Sz. opatto wyró -
nia  si  pracowito ci  i poj tno ci .

Osiemnastoletni Sze umiel pracowa  za dnia, a wie-
czory po wi ca  nauce. W lipcu 1923 r. zako czy
kursy Technikum Le nego i zosta  technikiem le nym
I-go stopnia. Bezpo rednio po tym skierowano go do 
pracy na stanowisku zast pcy le niczego. Funkcji tej 
nie dane mu jednak by o pe ni  d ugo, gdy  wkrótce 
nagle i tragicznie jego ycie dobieg o ko ca.

W dniu 20 wrze nia 1923 roku poniewie scy Kara-
imi zgromadzeni w wieczór poprzedzaj cy wi to Bo-
szat ych oczekiwali na Sze umiela w kienesie, gdzie 
mia  odprawi  nabo e stwo. Nie pojawi  si  on jednak 
ani tego, ani w nast pne dni. Dopiero po tygodniu je-
go cia o znaleziono w lesie. Zgin  z r ki z oczy cy-
k usownika w czasie sumiennego pe nienia obowi z-
ków s u bowych. Pogrzeb Sze umiela zgromadzi  ty-
si ce mieszka ców Poniewie a. Spo eczno  potrafi a
doceni  fakt, i  mimo krótkiego, tak tragicznie prze-
rwanego, 19-letniego ycia, Sze umiel w pe ni w niej 
zaistnia  i zostawi  trwa y lad swej obecno ci.

Sze umiel opatto by  poet , literatem i dzia aczem 
spo ecznym. Pisa  zacz  jeszcze na Krymie. Jego 
wiersze w j zyku karaimskim s  bardzo liryczne  
i uczuciowe. Jak w zwierciadle odbija si  w nich trud-
ne ycie poety, mi o  do ludzi i kraju rodzinnego, 
poczucie uczciwo ci, wra liwa dusza. Poezja Sze u-
miela – to prze ycia i niepowodzenia spotykaj ce jego 
i bliskich, m odzie cza t sknota, wiara i nadzieja.

Celem Sze umiela opatto by o „o wieci  umys y
wszystkich i ze wszystkimi y  w zgodzie”. Maj c
wiele zaj , ani na chwil  nie zapomina  o swoich 
przodkach. Stara  si  pozna  gmin  karaimsk , zrozu-
mie  jej potrzeby. Przybli a  m odzie y literatur , ko-
rzystaj c z twórczo ci w asnej i innych. Ca y wolny 
czas po wi ca  nauce i o wiacie. Pisa  i t umaczy
sztuki dla karaimskich teatrów amatorskich. W 1923 r. 
wraz z grup  16 m odzie ców za o y  i redagowa
czasopismo Onarmach („Post p”). Jakby przeczuwa-
j c swoj  rych mier  Sze umiel energicznie zajmo-
wa  si  sprawami gminy. Dzi ki niemu odrodzi o si
ycie spo eczne, post powa o o wiecenie m odego

pokolenia. Rok 1923 – rok mierci poety okry  smut-
kiem i a ob  karaimsk  literatur  i ca  wspólnot .

Spu cizna literacka Sze umiela opatto nie jest du-
a. Bior c jednak pod uwag  krótki ywot autora, jest 

ona cenna nie ilo ci , lecz jako ci  dzie , ich wyra-
zem, i poziomem literackim. Utwory poety ukazywa y
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si  w ró nych wydawnictwach. I tak w Karaj Awazy 
(„G os Karaima”) ukazuj cym si  w ucku 3 razy do 
roku, w zeszycie 2 (4) z 1932 r. opublikowano osiem 
utworów poety, w ród nich wiersze Klaklar 
(„Pragnienia”), Tanby ahy wacht ej („O poranku”), 
Kiusia cz („T sknota”). We wspomnianym zeszycie 
jest te  artyku  Jakuba Maleckiego z Poniewie a o po-
ecie z okazji rocznicy jego mierci.  

Nale y te  wspomnie  nast puj ce wiersze: Iszan-
cz ar („Nadzieje”), Kiult’kiusiu Gora nyn („ miech 
losu”), Sahyncz ar („Przemy lenia”), i sztuki teatral-
ne: Chatan bastisi („M odzieniec”), Kudahyj ar
(„Swatki”), Erbiliar’ („Duchowni”), Birisi bizdia
borcz u a ma katyn („Jeden z nas musi si  o eni ”), 
Bary jio  wachtynda („Wszystko w swoim czasie”)  
i oraz kilka niedoko czonych utworów. 

Utwory te stanowi  nieoceniony wk ad w twór-
czo  narodu karaimskiego, o czym wiele mówiono 

podczas jubileuszowego spotkania w dniu 11 wrze nia
2004 r., zorganizowanego z okazji 100–lecia urodzin 
poety przez Gmin  Karaimsk  w Poniewie u. Przypo-
mniano wówczas biografi  i twórczo  Sze umiela 

opatto. G os zabierali przedstawiciele w adz miasta, 
gminy karaimskiej oraz innych mniejszo ci narodo-
wych. Spotkanie umili y folklorystyczne wyst py
dzieci z klubu, w którym goszczono przyby ych oraz 
karaimskiego zespo u Sanduhacz. Po cz ci oficjalnej 
uczestnicy mieli mo no  degustacji da  karaimskich, 
sp dzenia czasu w gronie Karaimów z Poniewie a, 
Wilna, Trok i Polski oraz zapoznania si  z poplenero-
w  wystaw  rysunków dzieci karaimskich i ze zdj -
ciami ze zbiorów rodzinnych poniewie skich Kara-
imów. 

Irena Jaroszy ska
na podstawie wyst pienia Joany Samulavi i t

podczas jubileuszu w dniu 11.09.2004 r. 

Pragnienia 
M drym by  od urodzenia, 
Naznaczonym do wielkich dzie ,
Zostawi lad za sob
Na wieczne czasy. 

I  na czele narodu,
By  wy ej od wszystkich,
Pot piaj c ucieka  od oszustwa
I wieci  w ciemno ci.

Swobodnie dogania wiat o
I kochanym by  przez wszystkich,
Radzi  silnym
I broni  w adców swoim mieczem.

O lepia  wszystkich swoim rozumem 
I w jedno ci y  z ka dym, 

eby wdzi czne by y wszystkie moje dni, 
To s  moje pragnienia.  

O porannym czasie 
Ucieka ciemno ,
Zwi kszaj  si  cienie 
I przychodzi pocz tek
Radosnego dnia. 

Niebiosa bielej
I pali si  poranek, 
Ciep y wiatr wieje, 
I p ynie w dal. 

Budzi si  las, 
Wsz dzie cicho, spokojnie, 
Ze snu wstaj
Ludzie ziemi. 

Obudzeni id
Wszyscy do pracy, 
Pszczo a leci 
Do s odkiego kwiatu. 

Cieplej si  robi 
Od du ych promieni, 
Zaczyna si ycie 
Niby na nowo.  

Klaklar 
Us u bo ma Tuwhan kiu dia ,
Wakilla gia  u u iszkia,   
Ka dyrma jyz ö  artymdan  
Sansyz u u ömiurlukkia.   

Barma u usba a ynda,
Turma bijikriak baryndan,  
Chor ap kaczma ja taj ychtan  
Da ba kytma karanhyda.  

Azat kuwma jarych ychny  
Da siuwiumlu bo ma baryba,  

giut’lamia kiuczlularni   
Da bijlarni ö  ky yczymba.  

Sokurajtma baryn aky ba
Da birliktia bo ma baryba,  
Czebiar bo hej bar kiu larim,  
Bu ar mienim bar klaklarim.   1920 

Tanby ahy wacht ej
Kioczat’ karanhy ych, 
Tiusziat’ kiolagia
Da kielat’ basz ych
Bija czli kiu gia.

Kiokliar aharat
Da janat aw ach,
Issi jel üriat’
Da czomat jyrach.

Ojanat orman, 
Bary tyncz, emi ,
Jukudan turat
Dunjasy jerni .

Ojanyp barat
Har biri iszkia,
Ba  czibin’ kaczat 
Tat y czecziakkia. 

Artat issilik
U u ba kuwdan,
Basz anat tirlik
Kyjasa janhydan.              1920 




