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skich banków. O eniony z Rosjanka o – zdaje si  – pol-
skich korzeniach (Nadzie da), z któr  ma 8–letni  có-
reczk  Mari .

Wybieraj c si  w podró  nie mia em wi kszego
poj cia, kogo spotkam. By em pe en obaw. Okaza o si ,
e niepotrzebnie. Na widok Wiktora os upia em. Stan a

mi przed oczami, nie yj ca ju  od 40–tu lat, ciocia Na-
dzia. Te same rysy, identyczna mimika. Natomiast tem-
perament jakby bli szy mojemu Ojcu – energia i ywot-
no , mimo trzech przebytych zawa ów. Anatol, cho
tylko w 1/4 Karaim, spotkany na Karaimszczy nie
móg by by  postrzegany jako najbardziej charaktery-
styczny typ karaimski – czarny, energiczny, wr cz za-
dziorny. Natomiast Kola (1/8) wygl dem nie odbiega ju
od rosyjskiego otoczenia, cho  podobnie jak ojciec  
i dziad ceni sobie nad wyraz dobre jedzenie. 

Z du  satysfakcj  stwierdzi em równie , e
krew karaimska, nawet mocno rozcie czona, nie podda-
je si  najbardziej wyrafinowanej indoktrynacji. Oni my-
l  i zachowuj  si  tak, jak normalni ludzie. Mimo dzie-

si cioleci prze ytych w systemie totalitarnym, w dodat-
ku w armii, doskonale potrafi  odró ni  ziarno od plew. 
Tak, jakby nie wiadomie stosowali si  do nauki Anana, 
szukaj c w asnej drogi do zrozumienia istoty rzeczy, do 
prawdy.  

Konstanty Pilecki 
Gda sk

***

W jeziora szkle 
Bajeczny bana  zamku, 
Dysk s o ca wre 
I zatrzymuje my l na ganku… 

Gdy wiose  zamaszysto ,
Nad wod  tu  zamiera, 
Wieczorna s odka swojsko …

ód  nadal fala wspiera, 

W szmaragdzie p omie  tonie, 
Dysk pomara czy ga nie… 
Z dzieci stwa rytua em
I namaszczeniem czu ym,

Na mo cie egnam s o ce …

Jak kiedy  Dziadzia Sasza 
Wiem lepiej ni  ci z NASA, 
Jakie nawiedz  pogodowe chwile, 
Jutro, Troki sercu memu mi e.

c. r.        Troki 2005 

Nie bolas? 

Takim pytaniem zaczyna  si  prawie ka dy 
dzie  szko y j zyka karaimskiego, która odby a si
w dniach 20.06 – 03.07.2005 w Trokach. Te dwa tygo-
dnie codziennych zaj  min y szybko i korzystnie, cho
szko a wymaga a wiele wysi ku od nauczycieli, organi-
zatorów i oczywi cie od uczniów. 

J zyk karaimski jest jednym z najwa niejszych 
elementów naszej dzisiejszej kultury. Jest to równie
mocny fundament karaimskiej to samo ci. Obecna sytu-
acja j zykowa na Litwie, w gminie litewskich Karaimów 
wyró nia si  mocno ze wspó czesnego t a – tu j zyk jest 
wci ywy, u ywany w domach i podczas modlitw  
w kienesie. Liczba tych, którzy potrafi  pos ugiwa  si
j zykiem karaimskim na codzie  nie jest du a (wed ug
danych statystycznych – oko o 50 osób), ale i tak jest 
najwi ksza w porównaniu do ilo ci pos uguj cych si
tym j zykiem Karaimów w innych pa stwach. Cieszy-
my si , e kto  jeszcze mówi po karaimsku i mo e dlate-
go jeste my optymistami, e ten j zyk, a i kultura kara-
imska nadal b d ywe. Cieszymy si  równie , gdy kto
z zewn trz gminy t  optymistyczn  nutk  mo e podtrzy-
ma . Mam na my li prof. Ev  Csato–Johanson, turkolo-
ga z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja), dobr  znajom
wi kszo ci Karaimów litewsko–polskich. 

J zykiem karaimskim Eva zainteresowa a si  ju
dawno, a przyczyni  si  do tego dr Aleksander Dubi ski,

Letnie

Od prawej: Prof. Eva Csato-Johanson, Meili Fang, Irina Abra-
hamowicz 




