
W czerwcu tego roku w ambasadzie
Kazachstanu spotkaliśmy się z delega-
cją naukowców i dziennikarzy, którzy

podróżowali po Europie w poszukiwaniu śla-
dów narodów przybyłych do Europy z Deszt-i
Kipczak (Stepu Kipczackiego). O tym spotka-
niu i niezwykłej misji kazachskich badaczy
pisał w poprzednim numerze „Awazymyz”
Adam Dubiński. 
W sierpniu po powrocie z Trok zastałam wia-

domość z Kazachstanu. Sapar Iskakow, dyrek-
tor Centrum Naukowo-Badawczego Deszt-i-
-Kipczaku, zapraszał do wzięcia udziału
w konferencji „Średniowieczna historia Deszt-
-i-Kipczaku”, która miała się odbyć w dniach
12–14 września w sali koncertowej Tlep
Kobyz Palace w stolicy Kazachstanu Astanie. 
Konferencja zaplanowana była w ramach

realizacji programu Prezydenta Republiki
Kazachstan Nursułtana Nazarbajewa „Kurs na
przyszłość: duchowe odrodzenie”. Tematyką
dwudniowej konferencji było formowanie się

etnicznej społeczności kipczackiej, etnokultu-
rowe współoddziaływanie Kipczaków z innym
społecznościami oraz pomniki kipczackiej kul-
tury i architektury w różnych krajach. Celem
organizatorów było ukazanie wspólnej, bogatej
historii i kultury jako źródła dumy narodowej
Kazachów i pogłębianie wiedzy kazachskiego
społeczeństwa o przodkach. 
Ekspedycja, z której przedstawicielami spot-

kaliśmy się w Warszawie w czerwcu, odwiedzi-
ła nie tylko Polskę i Litwę, lecz także Rosję
(Republiki Kabardyno-Bałkarską, Karaczaj-
sko-Czerkieską i Dagestańską), Azerbejdżan,
Armenię, Gruzję, Ukrainę, Mołdawię, Słowe-
nię, Białoruś, Niemcy, Francję, Węgry, Wło-
chy (Rzym i Watykan). Na rok 2018 zaplano-
wano kolejną wyprawę, której trasa wiodła
będzie przez Japonię, Koreę Południową, Chi-
ny, Syrię, Palestynę, Izrael, Liban, Jordanię,
Turcję, Bułgarię, Rumunię, Macedonię, Chor-
wację, Kosowo, Albanię i Słowenię oraz repub-
liki i miasta Federacji Rosyjskiej: Baszkor-
tostan, Tatarstan, Moskwę, Omsk i Tobolsk.
Odbyta przez ekspedycję tegoroczna wypra-

wa umożliwiła nawiązanie kontaktów z nau-
kowcami prowadzącymi badania w dziedzi-
nach i specjalnościach dotyczących szeroko
pojętego żywiołu kipczackiego. Podobnie
w ramach planowanej przyszłorocznej podróży
zadzierzgnięto już współpracę z badaczami
z kolejnych państw. Z tego względu na astań-
skim spotkaniu świat naukowy był nader licz-
nie reprezentowany – oprócz badaczy z miej-
scowych ośrodków naukowych wzięli w nim
udział przedstawiciele 12 krajów, mierząc się
z bardzo szeroko zakreślonym tematem konfe-
rencji. 
Przyznam się, że początkowo miałam mo-

ment wahania, czy przyjąć zaproszenie, wszak
średniowiecze i Step Kipczacki pozostają dość
odległe od moich zainteresowań, które kon-
centrują się przede wszystkim na dziewiętnas-
to- i dwudziestowiecznym życiu społeczności
karaimskich. Organizatorom zależało jednak
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O Kipczakach w stolicy 
KazachstanuDo Astany zjechali naukowcy 

zajmujący się ludami kipczackimi.

Obrady rozpoczął znany
kipczakolog, profesor

Aleksander Garkawiec.

Wspólna fotografia grupy
uczestników konferencji.
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na wystąpieniu, które prezentowałoby dzieje
Karaimów, ich religię i kulturę. Z takim tema-
tem jak najbardziej mogłam się zmierzyć. 
Podjęcie decyzji nie zabrało już wiele czasu.

Jadę! Po raz pierwszy tak daleko na wschód…
Podróż do Kazachstanu była o tyle prosta, że
nie wymagała przejścia skomplikowanych pro-
cedur uzyskiwania wizy – wystarczyło kupić
bilet. A o to zatroszczyli się już organizatorzy.
Rozkład połączeń z i do Warszawy był bardzo
dogodny, przed konferencją i po jej zakończe-
niu miałam dodatkowy dzień na relaks i poz-
nawanie Astany. Odległość niemała, zatem
i lot krótkim nie był, lecz zmiana stref czaso-
wych i całkiem komfortowe miejsce w samolo-
cie pozwoliły na niezbyt męczącą podróż nocą.
Choć miałam nadzieję na ostatnie chwile ze
słońcem tego lata, na miejscu pogoda nie była
jednak łaskawa, czuć już było w powietrzu
zbliżającą się jesień, a spakowana do walizki
kurtka jak najbardziej się przydała. 
Astana powitała mnie lekkim chłodem

i dżdżystą aurą. Przez tych kilka dni słońce
pojawiało się naprawdę nieczęsto. Ale nie prze-
szkodziło mi to podziwiać z okna wiozącego
mnie z lotniska samochodu niezwykłe, nowo-
czesne miasto. Stolica Kazachstanu stanowi
ziszczony sen oszalałego ze szczęścia architek-
ta – niespotykana mnogość współczesnych,
awangardowych wręcz rozwiązań i stylów
architektonicznych łączących elementy trady-
cyjnej kultury Kazachów, ich zamiłowanie do
koni i jurt z elementami zaczerpniętymi z ar-
chitektury całego świata. W Astanie pagody
spotykają się z piramidami, angielskie kamie-
nice z moskiewskim socrealizmem. Na przy-
kład projekt budynku Triumf-Palas został
przeniesiony z Moskwy w skali jeden do jedne-
go – dodano mu jedynie nowoczesne wykoń-
czenie. Bez wątpienia to miasto wzniesione
w ostatnich latach na stepie, praktycznie od
zera, robi wrażenie. Śladów Akmoły, pierwo-
tnej stanicy założonej w 1824 r., nie pozostało
w nim wcale. Najstarsze dzielnice miasta
pamiętają Celinograd, w który w latach 60.
ubiegłego wieku Akmoła została przekształco-
na. Niesamowity jest rozmach i dynamika tego
młodego miasta odwołującego się do rozmai-
tych wzorców kulturowych, w którym zachód
łączy się ze wschodem w bardzo interesującej
mieszance. Jeśli pomyśleć, że jego gospodarze
nie mają problemów z realizacją najbardziej
niezwykłych idei i fantazji architektów, a zos-
tało jeszcze wiele niezabudowanych placów,
można być pewnym, że miasto nie raz jeszcze
się zmieni i zaskoczy odwiedzających.

Pierwszy dzień po przyjeździe poświęciłam na
odpoczynek, wyspanie się i spacer po mieście.
Trzeba było zebrać siły na kolejny, bardzo
intensywny konferencyjny dzień. Organizato-
rzy zapewnili nam noclegi w hotelu Royal Park
Astana będącym częścią kompleksu Tlep
Kobyz Sarajy. Całkiem przyjemny hotel, z ab-
solutnie miłą obsługą. Pokój trafił mi się nawet
spory – po całonocnym locie najważniejsze
było łóżko, na którym mogłam się wreszcie
wyciągnąć! Najpierw po podróży, a potem po
spacerze po mieście z przyjemnością zanurzy-
łam się w pościeli. Pierwsze zaskoczenie nastą-
piło gdzieś nad ranem. Obudziłam się około
godziny 4 i niemal przez sen zobaczyłam po-
między moim łóżkiem a biurkiem kolejne pos-
łanie, którego, jako żywo, wieczorem nie było.
Sen to, czy mara – pomyślałam, powracając
w objęcia Morfeusza. Rano okazało się, że łóż-
ko jest jak najbardziej realne, a w łazience roz-
mnożył się zestaw higieniczny. Wieczorem je-
den, rano już dwa… Wówczas po raz pierwszy
na myśl mi przyszła znana komedia Juliusza
Machulskie-go Déjà vu. Miałam nieodparte
wrażenie, że występuję w scenie, gdy John
Pollack wraca ze szpitala do hotelu, do swego
pokoju, a tam Uzbek w chałacie tnie arbuza…
Tymczasem rozpoczął się nowy, konferencyj-

ny dzień, na który złożyły się cztery bardzo
intensywne sesje naukowe na Euroazjatyckim
Uniwersytecie im. Gumilowa, poprzedzone
konferencją prasową dotyczącą projektu, który
nas do Astany sprowadził. Tematy referatów
prezentowały bardzo szeroki wachlarz zagad-
nień: od badań literaturoznawczych nad kip-
czackim dziedzictwem na Ukrainie, w Armenii
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Nowoczesna architektura
Astany widziane z okien
wycieczkowego autokaru.
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i stylów nowoczesnych
budynków przyprawia 
o zawrót głowy.
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i innych krajach, o czym mówił w sesji plenar-
nej Aleksander Garkawiec, po włoskie źródła
do historii Kipczaków i Złotej Ordy, które
przedstawił Andrea Carteni z Uniwersytetu
Sapienza z Rzymu. Uczestnicy spotkania mieli
okazję wysłuchać wystąpień Azata Zejnałowa
Asad Ogły o zasiedlaniu południowego Kau-
kazu przez Kipczaków w końcu XII i na począt-
ku XIII w. oraz Zwinada Kwitcinani o Kipcza-
kach w Gruzji. 
W kolejnej sesji głos zabierały same panie:

Nasiphan Sujunowa, przedstawicielka Noga-
jów z Karaczajo-Czerkiesji, mówiła o nogaj-
skim dziedzictwie literatury epickiej – poema-
cie Kopłanły batyr. Galina Miškinienė z Wilna
przedstawiła dzieje Tatarów w Wielkim
Księstwie Litewskim, zaś niżej podpisana
swoje wystąpienie poświęciła, zgodnie z życze-
niem organizatorów, przybliżeniu słuchaczom
przeszłości i teraźniejszości polskich Karai-
mów. Przyznam się, że pierwszy raz miałam
okazję występować z referatem w tak olbrzy-
miej sali wykładowej – było to audytorium
numer 208 nazywane również Audytorium
Pierwszego Prezydenta, które pomieściło 600
osób: studentów różnych wydziałów, mundu-
rowych, nauczycieli akademickich. Pierwszy
raz zgotowano mi też po referacie istną owację.
W ostatniej sesji głos zabrali genealog gene-

tyczny, Władimir Wołkow, przedstawiając ge-
netyczne aspekty badań nad praojczyzną
Kipczaków i ich migracjami oraz Tabyłdy
Akerow, który omówił wspólną etnogenezę
Kirgizów i Kipczaków. To naprawdę był nasy-
cony w nowe dla mnie płaszczyzny poznawcze
dzień. 
Po zakończeniu sesji i skonsumowaniu obia-

du uczestnicy konferencji zostali zaproszeni
na objazdową wycieczkę po mieście. Niezwykle

sprawna przewodniczka program przewidziany
na cztery godzinny musiała zmieścić w dwóch
i pół. Zwiedzaliśmy więc miasto, oglądając je
głównie z okna autokaru, wysiadaliśmy z rzad-
ka i tylko dzięki niesubordynacji gości z Syrii
udało nam się wejść do wnętrza meczetu Nur-
Astana, jednego z największych w Azji Cen-
tralnej, a nie, jak było zaplanowane, podziwiać
go jedynie z platformy widokowej. Ten dar suł-
tana Kataru dla prezydenta Kazachstanu robi
ogromne wrażenie i to nie tylko na muzułma-
nach. 
Wśród uczestników konferencji znalazła się

jedna tylko znajoma z Wilna, Galina Miškinie-
nė, a w ogóle płeć piękna nie była szczególnie
licznie reprezentowana – pierwszego dnia było
nas… trzy. Potem do naszej ekskluzywnej
grupki dołączyła jeszcze jedna koleżanka.
Przy obiedzie, wśród żartów i pogawędek opo-

wiedziałam, jak to mi nocą łóżko w pokoju
wyrosło. I co powiecie? Tuż przed kolacja
zadzwoniła Galina: „Ty się nie śmiej, właśnie
kazali mi się do ciebie przesiedlić!”. Oczywiście
to oprotestowała – nikt nas nie uprzedził, że
zakwaterowani zostaniemy w pokojach wielo-
osobowych. Ale groziło jej, że dosiedlą jej kogoś
obcego. Bo ludzie po troje śpią, a my tu w luk-
susach jednoosobowych… Żartowaliśmy z tego
jeszcze przy kolacji ze Stanisławem Duminem
z Moskwy, który też dostał propozycję przenie-
sienia się na dostawkę do czyjegoś pokoju.
Z kolacji wracaliśmy z lekkim niepokojem –

a nuż już arbuza u kogoś w pokoju kroją… Ale
nic, cisza i spokój. Sprawdziłam pocztę elek-
troniczną i już zbierałam się do snu, gdy ktoś
zapukał do drzwi…
Otwieram, a tam pokojowa z… kolejnym

zestawem higienicznym. Jest godzina 23. Ona
musi mi to dać, bo jak nie, to będzie miała
przykrości. Skoro jest dodatkowe łóżko, to ona
musi… Pozwoliłam położyć w łazience trzeci
zestaw higieniczny i ruszyłam na recepcję spy-
tać, co to ma znaczyć. Czy mają zamiar doło-
żyć mi jeszcze dwóch gości?! 
Recepcjonista giął się w ukłonach i przepra-

szał, zapewniał, że nie ma powodów do niepo-
koju i doradził, by na wszelki wypadek wywie-
sić na drzwiach informację „nie przeszkadzać”.
Tak też zrobiłam.
Zatem pora spać – pomyślałam. Chwytam za

klamkę od drzwi do łazienki, a tu zamknięte.
Ki czort? Ktoś jednak wlazł? Rozglądam się –
nie, tylko moje rzeczy są w pokoju. Dzwonię
więc na recepcję – o co tu chodzi?!
Czekałam prawie 40 minut na fachowca,

wykonując w tak zwanym międzyczasie kolej-

26 Wrzesień 2017 Awazymyz

Tu i tam

Kara żorga (Czarny
rumak) – jeden z osiem-
nastu odradzających się

narodowych tańców
Kazachów w wykonaniu

Rauszan Alifaznewej
i Sułtana Dautowa. 

Wirujące szaty egipskich
sufich wywarły 

na uczestnikach bankietu
wielkie wrażenie.
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ne telefony na recepcję. Okazało się, że po pro-
stu zamek się zatrzasnął, a otwiera się go…
śrubokrętem – ślady wcześniejszych interwen-
cji wskazywały, że nie zdarzało się to bynaj-
mniej sporadycznie… 
Rano zamieszanie z pokojami się wyjaśniło:

tego dnia w Tlep Kobyz Sarajy miała się odbyć
ceremonia otwarcia Międzynarodowego Festi-
walu „The Spirit of Desht-i-Kipchak” (Duch
Stepu Kipczackiego), na który zjechało 100
uczestników z 36 krajów. Umieszczono ich
w tymże hotelu, mieszając naukowców z artys-
tami i upychając ich po pokojach tak, by
wszyscy się zmieścili. Nie powiem, do końca
pobytu w pięknej i gościnnej Astanie za każ-
dym razem z pewnym niepokojem otwierałam
drzwi do swojego pokoju…
Drugiego dnia konferencji obrady odbywały

się już nie na uniwersytecie, ale w sali konfe-
rencyjnej Tlep Kobyz Sarajy. Przedstawiono
kolejne referaty poświęcone różnym aspektom
badań nad Kipczakami i kulturą Deszt-i-Kip-
czaku. Na popołudnie zaplanowano zwiedzanie
Muzeum Narodowego, a że nie wszyscy prele-
genci trzymali się dyscypliny czasowej, limit
czasu w ostatnich sesjach skrócono do zaled-
wie 5 minut. Słowem: Kipczacy w pigułce!
Wieczorem byliśmy zaproszeni na otwarcie

festiwalu, ale przedtem trzeba było załatwić
inną ważną sprawę – zakupy. Nasza babska
grupa zdecydowała się zrezygnować ze zwie-
dzania Muzeum Narodowego, zaplanowanego
na popołudnie drugiego dnia, a uczynni gospo-
darze przydzielili nam samochód z kierowcą,
który bardzo sprawnie zawiózł nas do niezwyk-
le ważnych dla turystów miejsc: sklepu z su-
wenirami Talisman oraz butiku Adili oferują-
cego jedwabie malowane w kazachskie wzory
i przepiękne skórzane torebki. 
Na szczęście udało się nam w porę zapano-

wać nad naszymi zakupowymi instynktami
i zdążyć na otwarcie festiwalu. Tradycyjne
stroje, muzyka, tańce i śpiew bardzo się nam
spodobały. Wśród reprezentacji wielu krajów
ze wschodu i zachodu był i polski akcent:
zespół z Polski, który na festiwal specjalnie
dodał do swego repertuaru kazachskie tango.
Warto wspomnieć, że także następnego dnia ci
uczestnicy, którzy jeszcze nie wyjeżdżali, mogli
podziwiać przesłuchania wokalistów, tancerzy
i instrumentalistów, tworzących i wykonują-
cych tradycyjny repertuar swoich narodów,
a następnie uczestniczyć w koncercie galowym
w Sali Kongresowej. 
Kolacja ostatniego wieczoru miała szczególną

oprawę. Razem z naukowcami uczestniczący-

mi w konferencji przy stołach zasiedli artyści.
Na stołach obok dań kuchni europejskiej poja-
wiły się i tradycyjne kazachskie potrawy: besz-
-barmak (‘pięć palców’, czyli pięć rodzajów
gotowanego mięsa z makaronem w formie kwa-
dratów), kazy (kiełbasa z koniny), baursak (ro-
dzaj pączków) i wiele innych. Integracja postę-
powała sprawnie, a prawdziwą niespodzianką
i rozkoszą dla ducha były mniej lub bardziej
spontaniczne występy artystów: sufickie tańce
z Egiptu, gruzińskie śpiewy chóralne, a także
znana większości obecnych lezginka, która
połączyła różne zespoły w tańcu.
Trzeciego dnia, już po zakończeniu konferen-

cji, nasza nowo powstała karaimsko-nogajsko-
tatarska grupka miała przed sobą dwa zada-
nia: zwiedzić Muzeum Narodowe, bardzo
zachwalane przez kolegów, kórzy już je widzie-
li, oraz złożyć wizytę w polskiej ambasadzie,
w której od niedawna interesy Rzeczpospolitej
reprezentuje polski Tatar, prof. Selim Chaz-
bijewicz. Wszystko udało się zrealizować. 
Naszą grupkę, złożoną z reprezentantów

Polski, Litwy i Rosję, połączyły wspólne zainte-
resowania i pochodzenie. Czuliśmy się wspól-
notą – wspólnotą karaimsko-tatarską z korze-
niami sięgającymi Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Mamy nadzieję, że to krótkie spotkanie
zaowocuje kolejnymi wydarzeniami, o których
nie omieszkamy Was poinformować. 
Tych kilka dni spędzonych w Astanie obfito-

wało w wydarzenia i wrażenia, naukowe i arty-
styczne, wypełniały je bardzo pozytywne emo-
cje i nadzieja, że znajdziemy w niedługim cza-
sie przestrzenie do spotkań, rozwoju i dalszego
poznawania się. 
Dziękuję, gościnna Astano, mam nadzieję, że

będzie mi dane jeszcze do Ciebie powrócić.
Mariola Abkowicz
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W polskiej ambasadzie 
zostaliśmy serdecznie
przyjęci przez 
Jego Ekscelencję, prof.
Selima Chazbijewicza,
ambasadora RP 
(drugi z lewej).

Podczas uroczystej kolacji
integracyjnej podano
besz-barmak, tradycyjne
danie koczowniczych
ludów Azji Środkowej.
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