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Awazymyz 2005  

Od redakcji 

Zagl da am im przez ramie. Takie mia am uczu-
cie po tygodniu pracy nad karaimskimi kolekcjami  
w wile skiej Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk –  
u Wróblewskich. Z po ó k ych stron Archiwum Zarz du
Duchownego wy oni  si  dawno przebrzmia y wiat ka-
raimskiej ulicy Poniewie a, Halicza i ucka, a szczegól-
nie Trok i Wilna. Stare dokumenty pokazywa y go ta-
kim, jakim by  po l919 roku, gdy wracali z ewakuacji po 
I Wojnie wiatowej. I jak zmienia  si  w latach 20. i 30. 
XX w., gdy odtwarzali organizacje i administracje kara-
imskie w porozbiorowej II Rzeczypospolitej. Jacy byli? 
Czy inni od nas, którzy yjemy prawie wiek pó niej? 
Otó  nie. Tak samo jak my szukali sposobów na zacho-
wanie i kultywowanie obyczaju, religii i kultury. Two-
rzyli i poszukiwali najlepszych dróg. Dyskutowali i spie-
rali si  ze sob . A czasem im nerwy puszcza y.  

W po ó k ej teczce znalaz am dokument z 1938, 
którego s owa zrobi y na mnie wra enie: „Nale enie do 
Zarz du wymaga zwalczania, b d  popierania, jakich-
kolwiek ze stron wzajemnie si  przeciwstawiaj cych, 
przez co wy aniaj  si  przeciwnicy osobi ci, a w konse-
kwencji – sypi  si  zwymy lania i obelgi. Nie ycz c so-
bie za bezinteresown  prac  pogorszenia stosunków z 
kimkolwiek b d , oraz wys uchiwania i tolerowania nie-
s usznych zniewag, uprzejmie prosz  o askawe przyj cie 
do wiadomo ci mojej rezygnacji z pe nienia dotychcza-
sowych funkcji  
w Zarz dzie.” Czy zosta o rozpatrzone pozytywnie? Kto 
to wie? 

Wiemy jednak na pewno, e nic si  nie zmieni-
o, i czasem, tak po cichu ka demu z nas, pracuj cych 

spo ecznie, przychodzi na to ch tka. Ale na szcz cie 
jeszcze szybciej przechodzi, bo te  i pracy przed nami 
moc, a pracuj cych tak niewielu. A przecie  tak wiele 
skarbów kryj  jeszcze biblioteczne pó ki, nasze dawno 
nieotwierane szuflady i zakamarki pami ci. Tyle mo li-
wo ci i dzia a  przed nami. Byle tylko si , czasu i ch ci
wystarczy o.  

W ko cu 2004 r. ukaza y si  drukiem materia y
z seminarium Dziedzictwo narodu karaimskiego we 
wspó czesnej Europie, odbywaj cego si  w czasie Karaj
Kiu lari – Dni Karaimskich we wrze niu 2003 r. Ksi -
ka zawiera 21 wyg oszonych wówczas referatów  
w dwóch wersjach j zykowych ka dy (polskiej oraz ro-
syjskiej lub angielskiej), opatrzonych wst pem w j zyku 
karaimskim oraz liczn  bibliografi . Ciesz  nas pozy-
tywne opinie czytelników, a tych którzy jeszcze jej nie 
czytali zapraszamy do internetowego sklepiku wydaw-
nictwa Bitik na stronie www.karaimi.org.

Wiosn  zacz a intensywnie wiczy  polska 
cz  zespo u Sanduhacz. Pracy przed nimi jeszcze wie-
le, by dogoni  litewskich przyjació , tym bardziej, ze 
rozszerzyli sk ad. Efekty ju  wida . Widzieli my je  

w czerwcu, w czasie Wielokulturowego Festiwalu Gali-
cja. I w a ciwie ju  mo na by o w sezonie wakacyjnym 
wsadzi  dzieciaki z Sanduhacza do autobusu i co week-
end wyst powa  na innej scenie, na innym festiwalu,  
w innym mie cie, zawsze jednak promuj cym mniejszo-
ci narodowe. Nie zrobili my tego, by da  im czas na 

nauk  po czon  z wypoczynkiem w Trokach. B dzie-
my mogli im kibicowa  w Warszawie, w czasie wyst -
pów planowanych na wrzesie  i pa dziernik.

Mieli my ogromn  przyjemno  uczestniczy
w jubileuszach naszych seniorek: 90–lecia Zofii Dubi -
skiej w styczniu w Warszawie i 95–lecia Sabiny Nowic-
kiej w marcu w Nowej D bie. Du o zdrowia im yczy-
my! 

Niestety by y te  po egnania na cmentarzu, 
pierwsze pó rocze przynios o nam a  pi  pogrzebów,  
w Warszawie towarzyszyli my w ostatniej drodze Bogu-
s awowi Firkowiczowi i Aleksandrowi Go ubowi,  
w Trokach – Towijaszowi awrynowiczowi, Irenie Pi-
leckiej i Mirze Sklarowej, z domu Mordkowicz. 

Optymizmem napawa oczekiwany od dawna 
lub karaimski w Trokach. Du o szcz cia na nowej 

drodze Giedrie i Timurze! Kolejne pokolenie podrasta… 
Podobnie jak w poprzednim sezonie wiele by o

zapyta  dotycz cych naszej spo eczno ci. Byli w ród
nich uczniowie, studenci, magistranci i doktoranci z ró -
nych kra ców Polski. Sk d takie zainteresowanie? Moda 
na polski Orient? Poszukiwanie wiedzy o najmniejszej 
mniejszo ci RP? Czy spowodowa o to podpisanie 24 
stycznia 2005 d ugo oczekiwanej Ustawy o mniejszo-
ciach narodowych i etnicznych oraz o j zyku regio-

nalnym przez Prezydenta RP? Czy te  przynios a to 
nam Unia Europejska? Kto wie? 

Za redakcj
Mariola Abkowicz 
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