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Awazymyz 2004  

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 




