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Awazymyz 2005  

W poszukiwaniu  
ladów braci w wierze 

 Ostatnio dane mi by o odwiedzi  Kair – miejsce, 
gdzie historia sprzed 4 tysi cy lat splata si  z dniem dzisiej-
szym, gdzie tury ci przemierzaj  wytyczony przez przewod-
niki szlak po to, by przywie  do domu swój wizerunek na 
tle piramid czy sfinksa. Historia Kairu karaimskiego jest im 
nieznana, chyba e wcze niej zapoznali si  z prac  Szymo-
na Szyszmana „Karaimizm”1, b d  sami studiowali histori
naszej religii...  

Wyznawcy religii karaimskiej pod piramidami  
 W redniowieczu Kair by  siedzib  najwa niejszej  
i najsilniejszej gminy wyznawców karaimizmu w krajach 
arabskich. Ze wzgl du na cz ste kontakty z Europ  gmina  
w Kairze by a najbardziej znan  na Zachodzie gmin  kara-
imsk . Du o karaimów mieszka o w Fustacie („Starym Ka-
irze”) – pierwszej arabskiej stolicy Egiptu, gdzie zajmowali 
wysokie stanowiska. Pod wzgl dem kulturalnym i ducho-
wym karaimska gmina w Egipcie ws awi a si  wieloma pi-
smami swoich teologów i podró ników – niektórzy pocho-
dzili z Pó nocnej Afryki.
 Po II wojnie wiatowej gmina karaimska w Kairze 
by a najwi ksz  na wiecie. Liczy a oko o siedmiu tysi cy 
mieszka ców, w wi kszo ci ubogich, drobnych rzemie lni-
ków zajmuj cych si  ró nym rzemios ami: stolarstwem, 
tkactwem, krawiectwem, z otnictwem, grawerstwem, jubi-
lerstwem i in. Nieliczn  klas redni  stanowili troch  bo-
gatsi rzemie lnicy (szczególnie jubilerzy) i kupcy. Bardzo 
niewielu by o bogatych kupców, w a cicieli nieruchomo ci, 
czy posiadaczy ziemskich. Poza tym by a jeszcze bardzo 
ma a grupa urz dników biurowych. Karaimów wolnych 
zawodów (lekarzy, dentystów, aptekarzy, adwokatów, in y-
nierów itd.) by o zaledwie kilkudziesi ciu. Tak wi c mniej-
szo  karaimsk  stanowi y wszystkie warstwy socjalne mia-
sta. Jak i na ca ym Wschodzie, klasy karaimów zamo nych 
ró ni y si  od niebogatych i miejscem zamieszkania w aglo-
meracji miejskiej. Klasy niskie i rednie mieszka y w starej 
dzielnicy Choronfisz w centrum miasta, gdzie znajdowa
si  – niestety bardzo ju  wtedy zaniedbana – stara karaim-
ska kienesa i siedziba gminy. Bogatsi osiadali albo w nowej 
dzielnicy Abasiya (gdzie zosta a zbudowana nowa kienesa) 
albo w Heliopolu, nowoczesnym przedmie ciu Kairu, obec-
nie stanowi cym presti ow  dzielnic  stolicy.  
 Klasy niskie i rednie zachowa y styl ycia bardzo 
bliski wschodnim tradycjom. Przedstawiciele klas wy -
szych, którzy wykszta cenie zawodowe cz sto zdobywali  
w Europie, zachowaniem i ubiorem zbli ali si  do europej-
skiego sposobu ycia, pod aj c tym samym za coraz bar-
dziej rozpowszechniaj c  si  na Wschodzie tendencj . Na-
wet m czy ni coraz cz ciej rezygnowali z noszenia pra-
wie obowi zkowego niegdy  tarbuszu (czerwonej filcowej 
czapki).  
 Kobiety kszta c c si  i rezygnuj c z niektórych zwy-
czajowych ubiorów stwarza y wra enie wyemancypowa-
nych; w rzeczywisto ci za  nadal obowi zywa  patriarchal-
ny typ rodziny wschodniej. 

 J zyk arabski by  u ywany w yciu codziennym, 
kulturalnym i duchowym. W dzielnicy Choronfisz dzia a a
szko a parafialna kierowana przez karaimów i wspierana 
przez Pa stwo Egipskie. Wi kszo  uczniów stanowili mu-
zu manie, niema o by o te  Koptów (wyznawców chrze ci-
ja stwa), dzieci karaimskie za  by y w mniejszo ci.  
W dzielnicy Abasiya zorganizowano szko  wieczorow ,
w której, ucz szczaj cy do innych szkó  uczniowie, pobiera-
li nauki religii. Dwa razy miesi cznie wydawane by o ro-
dzinne czasopismo w j zyku arabskim al–Kalim.
 G ówny obiekt turystyczny w Starym Kairze nale a
do wyznawców karaimizmu 
 Wed ug zwyczaju wschodniego, aden tekst pisany 
czy drukowany, nie mo e by  zniszczony, poniewa  ryzy-
kuje si  tym dokonanie wi tokradztwa, jako e w tekscie 
mo e by  wspomniane imi  Boga. Stare pisma przechowuje 
si  w genizach. Najwarto ciowsza karaimska geniza pocho-
dzi ze – zwanego „Starym Kairem” – Fustatu, dzi  przed-
mie cia egipskiej stolicy. Geniza mia a swe miejsce w jed-
nym z pomieszcze  budynku posiadaj cego d ug  i skom-
plikowan  histori . Z pocz tku by  to ko ció  koptyjski w.
Micha a, zbudowany by  mo e w miejscu kultu wcze niej-
szego od chrze cija stwa. W 882 r. chrze cijanie, z powodu 
na o onej na nich kontrybucji, byli zmuszeni cz  swego 
maj tku sprzeda . Wtedy budynek ko cio a w. Micha a
zakupili karaimi na potrzeby swego kultu. W 1313 r. kara-
imi utracili go jednak i od tej pory budynek jest synagog
zwan  Ben Ezra lub Bene Ezra. 

 To, e przed przej ciem w 1313 r. na w asno y-
dowsk , kairska geniza prawie pi set lat nale a a do kara-
imów, wyja nia dlaczego w jej zbiorach jest tak du o doku-
mentów karaimskich i protokaraimskich. Dzi  udost pniona
dla turystów, surowo wygl daj ca z zewn trz, synagoga jest 
bogato wyposa ona wewn trz, a inkrustowana marmurem  
i ozdobiona z otymi stalaktytami nisza pochodzi z XII w. 
tzn. z okresu w asno ci karaimów.  
 Wed ug tradycji, to tutaj córka faraona znalaz a Moj-
esza w sitowiu (zwyczaj wypuszczania nie lubnych dzieci 

w sitowiu z nurtem rzeki by  w Egipcie powszechny, a rzeki 
Nilu p yn y innym korytem ni  dzi ). Tu te  – wed ug tra-
dycji – Jeremiasz zgromadzi  ludzi, którzy prze yli po 
zniszczeniu Jerozolimy... 

1 pierwsze polskie wydanie uka e si  niebawem nak adem Bitik
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czerwiec 

Pod am dalej Biblijnym Szlakiem.... 
... przez Kana  Sueski. Czy to tu lud przeszed  przez Morze 
Czerwone? Dzi  pod kana em przeje d amy tunelem o d u-
go ci 1,5 km na Pó wysep Synaj. 
 Wkrótce po za o eniu obozu pod gór  Synaj Moj esz
zosta  wezwany, aby wst pi  na gór  i spotka  si  z Bogiem. 
Samotnie wspi  si  strom , poszarpan cie k  i przybli y
do ob oku wskazuj cego miejsce obecno ci Jahwe.... Przy-
wódca Izraela ponownie wst pi  na gór , a Pan mu powie-
dzia : „Oto Ja przyjd  do ciebie w g stym ob oku, aby lud 
s ysza , gdy b d  rozmawia  z tob  i aby uwierzy  ci na zaw-
sze” (2 Moj .19, 9). Gdy Izraelici napotykali w drodze na 
trudno ci, zaczynali szemra  przeciwko Moj eszowi  
i Aaronowi i oskar a  ich o wyprowadzenie zast pów izra-
elskich z Egiptu, aby je zniszczy . Pan chcia  uczci  Moj e-
sza przed ich oczyma, i w ten sposób zaznaczy , e maj
zaufa  jego wskazówkom. Pan zamierza  og osi  swe prawo 
w scenerii ogromnego majestatu, aby sta o si  to okazj  do 
podkre lenia jego wznios ego charakteru. Ludzie mieli od-
czu , e wszystko, co jest zwi zane ze s u b  Bogu, musi 
by  traktowane z najwi ksz  czci . Pan rzek  do Moj esza: 
„Id  do ludu i naka  im, by przygotowali si  na wi to dzi
i jutro i wyprali swoje szaty. By byli gotowi na trzeci dzie ,
gdy  trzeciego dnia zst pi Pan na oczach ca ego ludu na 
gór  Synaj” (2 Moj .19, 10–11). 

 Nie do ko ca jeste my pewni, czy Góra zwana przez 
Beduinów Gór  Moj esza (D abal Musa, 2285 m npm) by a
rzeczywi cie t , na której Moj esz otrzyma  Dziesi cioro 
Przykaza . Jednak, gdy ju  wejdziemy na szczyt i ujrzymy 
otaczaj ce wierzcho ki w promieniach wschodz cego s o -
ca, trudno nie zgodzi  si  z opini , e po ród wszystkich 
osza amiaj cych dzie  Natury, adne inne miejsce nie paso-
wa oby lepiej do ukazania pot gi Wszechmog cego.

„A przybywszy na pustyni  Synaj obozowa  Izrael  
u stóp góry." Od VI w. n. e. u podnó a Góry Moj esza 
umiejscowi  si  klasztor w. Katarzyny, gdzie spotka  mo -
na kolejne ywe symbole biblijne: Studnia Moj esza, przy 
której spotka  on swoj  przysz on  Sefor , i Gorej cy 
Krzew. "Gdy Moj esz pas  owce swego te cia Jetry [...] 
przyszed  do góry Bo ej Horeb. Wtedy ukaza  mu si  Anio
Pa ski w p omieniu ognia, ze rodka krzewu. Moj esz wi-
dzia , jak krzew p on  ogniem, a nie sp on  od niego [...] 
Rzek  mu Bóg: Nie zbli aj si  tu! Zdejm sanda y z nóg, gdy

miejsce, na którym stoisz, jest ziemi wi t  [...]Id  przeto 
teraz, oto posy am ci  do faraona, i wyprowad  lud mój, 
Izraela, z Egiptu" (Wj 3,1–5 i 10)  
 Pod Synajem Izraelici obozowali ca y rok. Zbudowa-
li przeno n wi tyni  z desek akacjowych, w których sta-
n a Arka Przymierza. Tu powsta y zr by przysz ego pa -
stwa, zwykli w drowcy przekszta cili si  w regularn  armi ,
ukszta towa a si  urz dnicza hierarchia. Powstaj ca religia 
uzbrojona w kamienne tablice Dekalogu nabra a konkret-
nych ram w postaci instytucji wi tynnych, urz dów kap a -
skich i obrz dów liturgicznych. 
 Spod Synaju wyruszyli przez kraj ówczesnych Ma-
dianitów, nad Zatok  Akaba – w kierunku Kanaanu – do 
Ziemi Obiecanej. D uga to by a w drówka, 40–to letnia. 
Dzi  przekroczenie granicy egipsko – izraelskiej te  poch a-
nia wi cej czasu ni  inne przej cia graniczne. Nowoczesne 
aparaty wyczuwaj  pinezk  w kieszeni, nietypowe tury-
styczne elazko podlega detonacji na oczach w a cicielki, 
m ode izraelskie dziewczyny na s u bie czujnym wzrokiem 
ogl daj  paszporty i twarze.... Taki jest dzisiejszy wiat – 
pe en obaw przed terroryzmem i tani  si a robocz . A jedno-
cze nie pó ki kiosku po stronie izraelskiej uginaj  si  od 
urnali z roznegli owanymi zdj ciami, podczas gdy 3 m 

dalej, po stronie egipskiej jedynie kobiety okutane w szaty. 
45 minut jazdy przez t tni cy yciem kurort Eljat i wje d a-
my w ospa  Jordani , gdzie trzydzie ci trzy wieki temu 
Moj esz na górze Nebo ujrza  Ziemi  Obiecan .
I tu, na terenie dzisiejszej Jordanii, w miejscowo ci Wadi 
Musa (Dolina Moj esza) nieopodal s ynnej Petry ...” spiera
si  lud z Moj eszem, mówi c: dajcie nam wody do picia! 
[...]I wo a  Moj esz do Pana mówi c: Co mam pocz  z tym 
ludem? Niewiele brakuje a ukamienuj  mnie. I rzek  Pan do 
Moj esza: Przejd  si  przed ludem i we  z sob  kilku ze 
starszych Izraela. We  tak e do r ki lask  swoj , któr  ude-
rzy e  Nil, i id ! Oto Ja stan  przed tob  na skale,... a ty 
uderzysz w ska  i wytry nie z niej woda, i lud b dzie pi .”(2 
Moj .17, 2–6). Biblia podaje, ze woda by a krystalicznie 
czysta, zimna i pyszna w smaku. Ze ska y Moj esza nadal 
wydobywa si  woda, dzi  po yskuje monetami pozostawio-
nymi przez turystów.  

 Moj esz nie dost -
pi  szcz cia przekrocze-
nia granicy Kanaanu. 
Gdzie szuka  grobu Moj-
esza – do dzi  nikt nie 

wie. lad po jedynym 
miertelniku, który móg

widzie  twarz Jahwe, 
zagin  na wieki. A lud 
Izraela maszerowa  w 
twardych, koczowniczych 
warunkach a  czterdzie ci 
lat. Dopiero wtedy prze-
kroczyli Jordan, ujrzeli 
baszty i mury Jerycha. 
Ale to ju  opowie  z 
innej wycieczki....  

Irena Jaroszy ska
Warszawa 

Gorej cy Krzew, w którym objawi
si  Moj eszowi Jahwe 




