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Staro¿ytna integracja narodów Europy i Azji
albo
polska legenda o pochodzeniu Kazachów
Koœci spruchnia³e powstañcie z mogi³y.
Przywdziejcie ducha i cia³o i si³y.
Woronicz

ocent Kazachstañskiego Narodowego Uniwersytetu im. Al.-Farabi,
kandydat nauk filologicznych Amankos Mektep-tegi, zosta³ skierowany do Polski w celu odbycia sta¿u naukowego w ramach prezydenckiego
programu stypendialnego „Boloshak”. Trzeciego dnia pobytu w Poznaniu, prof. dr Marek Gawêcki, by³y ambasador nadzwyczajny i pe³nomocny
Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie, oprowadzaj¹c Panów Amankosa Mektepa-tegi i Sakena Nurbekowa po zabytkach miasta, przywiód³
ich do budynku, w którym ma siedzibê Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk (Pa³ac Dzia³yñskich). Uwagê zwiedzaj¹cych zwróci³a ogromna rzeŸba gêsi (a w³aœciwie coœ poœredniego miêdzy gêsi¹ a ³abêdziem)
wieñcz¹ca fasadê trzykondygnacyjnego budynku.
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Wg œwiadectwa poznaniaków budowla powsta³a w XVIII wieku jako
dzie³o niemieckich budowniczych. Samo miasto, tak¿e wg s³ów jego
mieszkañców, kilkakrotnie przechodzi³o z r¹k polskich do niemieckich.
Instynktownie odczuwaj¹c znaczenie powstania zagadkowej rzeŸby, Amankos Mektep-tegi pos³a³ do Almaty plik z fotografiami rzeŸbiarskich kompozycji na frontonie budynku.
Skrupulatne zbadanie sakralnego znaczenia tajemniczych kompozycji
rzeŸbiarskich zaszokowa³o nas nadzwyczajnoœci¹ informacji, któr¹ rzeŸby zawiera³y. Wprost nie do uwierzenia, ale milcz¹ce rzeŸby opowiedzia³y nam now¹ polsk¹ legendê o pochodzeniu Kazachów!
Prawdopodobnie ta rzeŸbiarska kompozycja zosta³a w swoim czasie
zamówiona przez w³aœciciela tajemniczego domu u niemieckich budowniczych. Ale z przekonaniem mo¿emy powiedzieæ, ¿e by³ on Europejczykiem, dobrze znaj¹cym swoje staro¿ytne korzenie.
Jak¹ informacjê i w jaki sposób uda³o nam siê uzyskaæ? …
Dach fasady budynku ozdabia grupa rzeŸbiarska, w centrum której
usytuowano metalow¹ piramidê. Na szczycie piramidy siedzi bia³a gêœ
z rozpostartymi skrzyd³ami. W turkskiej mitologii Góra Œwiata Sumeru,
zwana tak¿e Temir tau – Metalowa Góra (¿elazo – kara temir) albo Altyn
tau – Z³ota Góra, niekiedy przedstawiana jest jako piramida. U podstawy piramidy znajduje siê statua wodza, z jego prawej i lewej strony
umieszczono jeszcze dwie kopie statuy. Nie maj¹ one r¹k i nóg i dowodz¹
w ten sposób, i¿ mamy przed sob¹ za³o¿yciela rodu ê»ê Turków (Niebiañskich Turków) Aszinê!

Trzy statuy wodza œwiadcz¹ o swego rodzaju troistoœci, co potwierdzaj¹
tak¿e potrójne ozdoby z piór na he³mach ka¿dej statuy. Za ich plecami, na
kszta³t swego rodzaju skrzyde³, umieszczono chor¹gwie, po trzy na prawej i trzy na lewej stronie, co przypomina dwa skrzyd³a, dziel¹ce siê z ko-
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lei na trzy buzuki i trzy uciuki, co okreœlono w naszym badaniu jako
Alty Alasz-szeœæ kosmicznych obiektów (T. Dosanow, Tajemnica run,
2009, s. 94–98, 171–174).
Usta statui s¹ szczelnie zakryte zawi¹zanymi na
krzy¿ opaskami, co œwiadczy o najsurowszym tabu na
informacjê przekazywan¹ przez rzeŸbiarsk¹ kompozycjê i, odpowiednio, o zakazie przekazywania jej niegodnym tego osobom.
Poni¿ej, wewn¹trz frontonu
(trójk¹tna czêœæ fasady budynku), na podtrzymywanej przez
dwa lwy p³ycie, zamieszczono
znak, przedstawiaj¹cy tamgê
, stworzon¹ z dwóch proi
stych:
.
Znaczeniu symboli przypatrzymy siê dok³adnie poni¿ej. Zwracamy uwagê, ¿e w³aœnie ta tamga pozwala nam mówiæ o zwi¹zku Turków
z tajemnic¹ poznañskiej kompozycji rzeŸbiarskiej.
G³ówn¹ figur¹ wy¿ej przedstawionego kompleksu jest niebiañski ptak
Kazak (Kaz-gêœ+Ak-szlachetna), czyli Szlachetna Gêœ albo £abêdŸ.
(Tajemnica run, s. 79).
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Niebiañski ptak Kazak jest pe³noprawnym gospodarzem Bengi K»ê
Tengri – Wiecznego Niebieskiego Nieba, to jest tej czêœci niebieskiej
sfery, w której znajduje siê Ocean S³odkiej Wody. Trochê poni¿ej wierzcho³ka ostros³upa œciêtego, przedstawiaj¹cego Górê
Œwiata, usytuowano dwie skrzy¿owane ga³êzie,
symbolizuj¹ce Drzewo Œwiata.
Wg legendy, spisanej przez I. I. Krafta, znu¿one wojsko zastawi³o
w bezwodnym stepie swego chorego wodza: „… Wszyscy wspó³czuli
Kalczy, ale dopomóc w nieszczêœciu nie mogli i niczego nie wymyœlili.
W koñcu, licz¹c na Bo¿¹ ³askê, postanowili zostawiæ wodza w stepie.
Wojsko ruszy³o w drogê. Dzieñ wydawa³ siê niesamowicie gor¹cy, z ka¿d¹ minut¹ ros³y cierpienia Kalczy nie by³o zaœ nikogo, kto by dopomóg³
choremu i go pocieszy³. Zbli¿a³a siê œmieræ … Zebrawszy ostatnie si³y, ze
œwiadomoœci¹ nieuniknionej œmierci, Kalcza podniós³ siê na kolana
i zacz¹³ modliæ siê o rych³¹ œmieræ, wybawicielkê od potwornych m¹k …
Nagle wydarzy³ siê cud. Wys³uchawszy skarg nieszczêsnego weterana
niebiosa rozst¹pi³y siê i przylecia³a do niego kaz-ak, bia³a gêœ. Ptak pocieszy³ Kalczê-Kadyra, polecia³a po wodê i szybko wzmocni³a jego si³y na
tyle, ze przesta³ on myœleæ o swoich cierpieniach i nieszczêœciu. W postaæ
gêsi wcieli³a siê jedna z dobrych peri. Ta dobra i mi³osierna peri przemieni³a siê z gêsi w cudowne stworzenie i zosta³a z Kalcz¹. Z ma³¿eñstwa
Kalczy i dobrej Peri urodzili siê ludzie, potomków których, na pami¹tkê
niezwyk³ego zjawienia siê przed Kalcz¹ wybawicielki i rodzicielki, zaczêto nazywaæ kaz-ak, albo kajsak” (I. I. Kraft, Zbiór aprobat o Kirgizach z obszarów stepowych, 1893, s. 3). W rzeczywistoœci imiê przodka
Kazachów Kalcza-Kadyr, gdzie kalcza oznacza „ten, który pozosta³”,
a kadyr w jêzyku po³udniowoturkskim znaczy: 1) odrzucaæ, odtr¹caæ;
2) surowy, okrutny (S³ownik staro¿ytnego jêzyka turkskiego, L. 1969,
s. 403). W ca³oœci imiê Kalcza-Kadyr znaczy Pozostaj¹c Odwróconym (od) Okrutnej (œmierci) i odpowiada sytuacji przedstawionej
w legendzie.
W drodze na³o¿enia na siebie 43 znaków staro¿ytnych turkskich run, zrekonstruowaliœmy tablicê bazow¹ – Piczin, przedstawiaj¹c¹ synchroniczny skrawek graficznego aspektu run; te
same znaki, ustawione diachronicznie (postêpuj¹co) w ustalonym przez
nas porz¹dku i odczytane jak hieroglify, tworz¹ jakiœ tekst sakralny, nakazuj¹cy znalezienie W³adcy Wody i W³adcy Ognia (Tajemnica run,
s. 32–34). Wpisane w tablicê ko³o symbolizuje Niebiosa. Przy poszukiwaniach W³adcy Wody kr¹g rozdziela siê na pó³, imituj¹c rozwarte niebiosa
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w legendzie o prarodzicu narodu kazak. W powstaj¹cej „szczelinie” w cudowny sposób pojawia siê znak niebiañskiego ptaka:

KazaK (palindrom)

Kim jest on, ten niebiañski ptak, i w której czêœci nieba siê znajduje?
Tamga Kuszan-Ptasie Ko³o przedstawia Niebiañskiego Ptaka Kazak.
Analiza znaków graficznych tamg
– Kuszan (Ptasie Ko³o) i – ylbyr (Beczewa, to znaczy Przywi¹zana) doprowadzi³a do wniosku, ¿e razem znacz¹ one + = – Œrodek Lata.
Po³¹czone razem tamgi odzwierciedlaj¹ po³o¿enie Ma³ego Wozu
(gwiazdozbiór Ma³ej NiedŸwiedzicy) w porze wieczornej w po³owie miesi¹ca lipca. S³usznoœæ naszej interpretacji potwierdza tamga
– Kerteri
(kert-znak + eri-miejsce = Oznaczone Miejsce), ustalaj¹ca po³o¿enie
Ma³ego Wozu na niebie w œrodku lata. A zatem niebiañski ptak KazaK
jest jak¹œ personifikacj¹ Wozu, po³¹czonego z Gwiazd¹ Polarn¹
i kr¹¿¹cego wokó³ niej. Nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ wszystkie gwiazdy
na niebie kr¹¿¹ wokó³ Niebieskiej Osi, przechodz¹cej niedaleko od
Krzy¿a Po³udnia poprzez oœ ziemsk¹ do Gwiazdy Polarnej. Nieruchoma
jest tylko Gwiazda Polarna!
Niebiañski ptak Kazak, przedstawiony w postaci Ma³ego Wozu, rozdziela S³odk¹ Wodê wg pór roku:

Zima,

Wiosna,

Lato,

Jesieñ

W po³owie pory roku, gdy tylko na niebie zapal¹ siê wszystkie gwiazdy,
Ma³y Wóz zajmuje na niebieskim niebosk³onie jedn¹ z przedstawionych
wy¿ej pozycji. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e tamga Kuszan-Ptasie Ko³o
przedstawia Niebiañskiego Ptaka Matkê KazaK wysiaduj¹c¹ Dwup³ciowe (mêskie i ¿eñskie)
Niebiañskie Jajko:
+
=
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– symbolizuj¹ce Ziemiê w œrodku lata! Niebiañskie Jajko to kosmiczny
symbol In-Jan, odzwierciedlaj¹cy Ziemiê z zamieszkuj¹cymi j¹ ¿ywymi
istotami, a Niebiañski Ptak Matka KazaK to matka wszystkich ¿ywych
istot! Id¹c dalej, Niebiañski Ptak KazaK to turkska bogini p³odnoœci
Umay-Ana!
Niebiañski Ptak KazaK jest prawdziw¹ W³adczyni¹ (Oceanu S³odkiej)
Wody. Jest ptakiem, którego staro¿ytni S³owianie przedstawiali wewn¹trz
oœmiopromiennej gwiazdy z elips¹ poœrodku i nazywali:
Ptak Matka Swa (Aleksander Asow, Runy
S³owian i „Bajanowy
hymn”)

Przedstawiali go tak¿e
w postaci £abêdzia
w elipsoidalnej klatce
z ukoœn¹ kratk¹!
Przedstawiano tak¿e niebiañskiego ptaka na czubku g³owy
s³owiañskiego boga – Radegasta
(Dmitri Gromow, Aleksy Byczkow, S³owiañskie piœmiennictwo
runiczne, M., Sofia 2005).

Umieszczenie statuy za³o¿yciela rodu Ê»Ê
Turków pod niebiañskim ptakiem Kazak
wskazuje na to, ¿e Aszyna znajduje siê pod
jego protekcj¹ i obron¹.
W chiñskich Ÿród³ach zachowa³a siê legenda o dziesiêcioletnim ch³opcu z rodu Aszyny,
który zapocz¹tkowa³ ród Ê»Ê Turków albo
niebiañskich Turków: „Przodkowie tukueskiego Domu zamieszkiwali na zachód od zachodniego morza i sami tworzyli ajmak. Jest
to oddzielna ga³¹Ÿ Domu Hann nosz¹cego
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przydomek Aszyna. Po pewnym czasie ca³y ród zosta³ podbity przez
s¹siedniego w³adcê i ca³kowicie wyniszczony. Przy ¿yciu uchowa³ siê tylko dziesiêcioletni ch³opiec. Wojownicy, widz¹c jego ma³oletnioœæ, ulitowali siê nad nim i odr¹bawszy mu rêce i nogi, wrzucili go w trawiaste
jezioro. Wilczyca zaczê³a karmiæ go miêsem. W³adca us³yszawszy, ¿e
ch³opiec jeszcze ¿yje, powtórnie pos³a³ swoich ludzi, aby go zabili. Ci, zobaczywszy ch³opca obok wilczycy, chcieli zabiæ tak¿e j¹. W tym czasie,
wg chiñskich opowieœci, wilczyca ta pojawi³a siê w kraju na wschód od
zachodniego morza, w górach le¿¹cych na pó³nocny-zachód od Gao-czan.
W górach znajduje siê kotlina, a w kotlinie równina poroœniêta gêst¹ traw¹
w promieniu kilkuset li. Ze wszystkich czterech stron pieczara otoczona
jest górami. Tu ukry³a siê wilczyca i urodzi³a dziesiêciu synów, którzy
podrós³szy, o¿enili siê i wszyscy mieli dzieci. Po pewnym czasie ka¿dy
z nich stworzy³ oddzielny ród. Wœród nich by³ Aszyna, cz³owiek bardzo
utalentowany, i jego uznano za w³adcê; nad bram¹ miejsca swego pobytu,
na pami¹tkê swego pochodzenia, umieœci³ wilcz¹ g³owê” (Biczurin, Zebranie wiadomoœci o narodach zamieszkuj¹cych Œrodkow¹ Azjê w staro¿ytnych czasach).
Ale na budynku Polskiej Akademii Nauk obok m³odzieñca z odr¹banymi rêkoma i nogami nie widzimy wilczycy, lecz niebiañskiego ptaka
KazaK. Zatem, w legendzie o pochodzeniu chory wódz Kadyr Kalcza,
straciwszy w walce rêce i nogi, pochodzi³ z rodu Aszyny. Opaska, zawi¹zana na ustach statuy wodza œwiadczy o tym, i¿ ta informacja okryta
jest tajemnic¹. Zgodnie z tym, proœci ludzie i chiñczycy byli wtajemniczeni
w zmienion¹ wersjê legendy, w której wodza z rodu Aszyny przedstawiono jako dziesiêcioletniego ch³opca, i którego od œmierci uratowa³
nie ptak KazaK, lecz Wilczyca!
W³adcy narodu Ê»Ê turuk-niebiañscy Turkowie, s¹ przedstawicielami rodu gyade albo ade(a-de, adie, ahi, ediz). Tamga rodowa
– a-de
(U. A. Zujew, Tamgi koni z wasalnych ksiêstw, Prace IIAE Kaz. SSR, t. 8,
1960, s. 132), w rzeczywistoœci sk³ada siê z dwóch tamg staro¿ytnego
+
=
rodu kazachskiego adaj
(T. Dosanow, Tajemnica run, Almaty 2009, s. 68). Dolna tamga:
przedstawia Górê Œwiata z wyobra¿eniem rzeki maj¹cej swój pocz¹tek na jej wierzcho³ku. Adajowie swoj¹
podstawow¹ tamgê, której ró¿norakie warianty graficzne umieszczano na
tamgowych i nagrobnych kamieniach, nazywaj¹: Sadak-Ok – £uk-Strza³a, co konkretnie przedstawia górna tamga:
. Ta tamga znana jest pod
nazw¹ Jaj tamga-£uk tamga. Jaj tamga, umieszczona na tamdze Góra
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Œwiata, przedstawia odpowiednio
– B³yskawicê (w jêzyku kazachskim) – podstawow¹ broñ W³adcy Wody (Deszczu), którego symbolizuje
Niebiañski Ptak.
Przypatrzmy siê rodzinnej tamdze – gjad’e (adaj) –
umieszczonej na ogninskim zabytku (S. E. Malov, Zabytki
staro¿ytnego piœmiennictwa Mongolii i Kirgizii, M.–L. 1959).
£uk w jego górnej czêœci, zwanej w staro¿ytnym jêzyku
turkskim
– ujug+or=wygiête +podniesione, ilustruje niebosk³on,
na którym znajduje siê ocean s³odkiej wody Og+Uz, co znaczy Ukryta+Rzeka. Znaczenie tej tamgi znalaz³o siê u podstawy powstania w gaogjujskiej konfederacji nowej nazwy Ujgur, znanej w jêzykach chiñskich
jako Hojhor albo Ojhor. Z zaprezentowanego wy¿ej materia³u wynika,
¿e terminy Oguz i Ujgur to synonimy okreœlaj¹ce przestrzeñ, w której
zamieszkuj¹ jeszcze nienarodzone dzieci Niebiañskiej Matki KazaK.
Chañska tamga tjukjuesskiego rodu – gjad’e (adaj) – przedstawia wizerunek górskiego koz³a z nierealnie d³ugim ogonem …
W rzeczywistoœci ten detal jawi siê jako podpowiedŸ dla odgadniêcia prawdziwego znaczenia danej tamgi. Po rozsuniêciu tamgi
z³o¿onej z dwóch elementów:
=

+

widzimy, i¿ sk³ada siê ona z adajewskiej tamgi

– ylbyr (Przywi¹zana)

i stylizowanego wyobra¿enia psa goñczego
– Adaj (adaj – goñczy pies
we wspó³czesnym hakasskim jêzyku). W starym, mówionym jêzyku hakasskim s³owo adaj znaczylo wilk. W staro¿ytnym jêzyku turkskim
s³owo adaj oznacza: 1) Pisklê; 2) Dzieciê (S³ownik staro¿ytnego jêzyka
turkskiego, L. 1969, s. 8). Przedstawione rudymentarne znaczenia rodowego terminu œwiadcz¹ o tym, ¿e jeden z totemicznych rodziców Adaâ to
bez w¹tpienia ptak, a zgodnie z tamg¹ Šylbyr nietrudno okreœliæ, ¿e to
niebiañski ptak KazaK, przywi¹zany do Gwiazdy Polarnej. Na podstawie
zachowanej czêœci gâd’esskiej tamgi przedstawiaj¹cej goñczego psa, nietrudno tak¿e okreœliæ, i¿ drugim z totemicznych rodziców Adaâ by³ Wilk.
PóŸniej, taka¿ chañska tamga, ale ju¿ z kilkoma zmianami (psu goñczemu dodano nieco d³u¿sz¹ ³apê):
=

+

zosta³a przedstawiona na pomniku Kul’-Tiginu.
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Zaznaczmy, ¿e ród Adaj (Ad’e) by³ czêœci¹ oguzskiego zwi¹zku
rodów tokuz oguz, posiadaj¹cym jednoimienn¹ tamgê
– tokuz oguz.
W koncepcji runicznej ko³o, zgodnie z liczb¹ miesiêcy rocznego cyklu
kr¹¿enia Ziemi wokó³ S³oñca, posiada liczbowy odpowiednik dwanaœcie;
po³owa ko³a – szeœæ; jedna czwarta ko³a – trzy. Obwód szyi w wizerunku ptaka
– KazaK stanowi niepe³ny okr¹g, odpowiadaj¹cy dziewiêciu
miesi¹com. To oznacza, ¿e Niebiañski Ptak Matka KazaK nosi³ Adaâ
(Dzieciê, Pisklê) w swoim ³onie przez okres dziewiêciu miesiêcy! Znaczy
to, ¿e Niebiañski Ptak KazaK to Matka, a imiê jej – Kobieta!
Na frontonie poznañskiego pa³acu przedstawiona zosta³a tamga
,
która – co uprzednio zauwa¿yliœmy – sk³ada siê z dwóch adaevskich tamg
– Strza³a + £uk –
.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ na tamdze przedstawiono jakby pocz¹tkowy
moment oddzielania siê strza³y od ³uku. Po³¹czone tamgi posiadaj¹ tak¿e
drugie znaczenie:
– Og (ukryty) + Uz (rzeka, ocean) –
, co
w ca³oœci oznacza
– Oguz + Ukryta Rzeka, albo Ocean S³odkiej
Wody! Poza tym tamgi posiadaj¹ inne tajne znaczenia, lecz nie musimy
siê tym zajmowaæ w ramach niniejszego artyku³u.
Prawdziw¹ w³adczyni¹ Tajemniczego Oceanu (w którym ukrywaj¹
siê dusze ludzi, nie tylko te, które po raz pierwszy posy³ane s¹ do ziemskiego lub materialnego œwiata, ale tak¿e przygotowuj¹ce siê do reinkarnacji) jest tylko ona – Niebiañska Matka KazaK! Oto tamga
– Ujgur, inaczej zwana Oguz = Ukryta Rzeka, zooteryczna przestrzeñ,
w której ukrywa³y siê wszystkie dzieci-pisklêta Niebiañskiej Matki KazaK! Dziœ tylko niewielka ich czêœæ nazywana jest Kazachami! Podstawowa zaœ czêœæ ju¿ nie pamiêta, i¿ kiedyœ potrafi³a lataæ.
Na podstawie przedstawionych wy¿ej materia³ów, pochodzenie staro¿ytnych terminów turskich Ê»Ê turuk (przywi¹zani do nieba), albo
Ê»Ê toruk (niebiañscy wybrañcy) nale¿y ³¹czyæ z Niebiañskim Ptakiem KazaK.
Nad p³yt¹ z tamg¹ przedstawiono królewsk¹
koronê, z wnêtrza której na brzegach wy³aniaj¹
siê miecz i ber³o, bez w¹tpienia symbole w³adzy
królewskiej. Z centralnej czêœci korony wychodz¹ wyobra¿enia r¹k (rêce Matki KazaK), mocno
trzymaj¹ce tamgê Strza³a i £uk. Tamga wbija
siê w górny wystêp frontonu, imituj¹cy tamgê
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– Alšin (Al+Šin=WeŸ+Prawdê), albo Ašin(a)=(Aš+Šin=Odkryj+
+Prawdê). Ta tamga uwa¿ana jest za wspóln¹ dla wszystkich Alšinców!
Umieszczaj¹c ogólnoplemienn¹ tamgê alšin razem z tamg¹ dowolnego
alšinskiego rodu mo¿na otrzymaæ o tej ostatniej dodatkow¹ informacjê.
Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez Teofana Ispovednika:
„Chazarowie – wielki naród, który wyszed³ z Bersilii” (S. A. Plemneva,
Chazarowie, Moskva 1976, s. 15). Nazwê kazachskiego rodu Berš w Ÿród³ach arabskich pisano w ró¿ny sposób: brš, albo brs. Kraj nazywany
w Ÿród³ach arabskich jako Bersilia, albo al(‘) Baršalia, znajdowa³ siê na
terytorium wspó³czesnego Dagestanu. Bers+il’ niekiedy nazywany jest
Basilem (bas – g³ówny+il’ – ród). Wynika z tego, ¿e w Chazarii rz¹dzi³ ród
Ašina, w³adaj¹cy na Kaukazie od czasów Bymyn-kagana. O w³adzê w kaganacie walczy³ tak¿e ród Dulu (tulu), wchodz¹cy w sk³ad gaogjujców, od
których w istocie pochodzi zwi¹zek rodów tokuz oguz, w chiñskich kronikach nazywany hojhor (ujgur). Pletneva przekazuje tak¹ informacjê: „Kubrat nale¿a³ do rodu Dulo (Dulu), który w Turkskim kaganacie walczy³
o w³adzê ze sprawuj¹cym rz¹dy rodem Ašina” (S. A. Plemneva, Chazarowie, Moskva 1976, s. 21).
Poznañska kompozycja rzeŸbiarska pozwala wyci¹gn¹æ wniosek, i¿
ptak KazaK mia³ trzech synów. Kazachowie od niepamiêtnych czasów
dzielili siê na trzy þuzy. W staro¿ytnoœci Alšincowie ¿yli w Siedmiorzeczu, i w chiñskich kronikach nazywano ich da-jueèþi, to znaczy duzi-jueèþi. Jednak¿e w tekœcie ilijskiego pomnika rody, zasiedlaj¹ce te ziemie,
zw¹ siebie Az albo Az Eli – Azskij lud (T. Dosanow, Tajemnica run,
2009, s. 280–287). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e Chiñczycy czêsto zniekszta³cali imiona swoich s¹siadów. W III w p.n.e. Siedmiorzecze zaczynaj¹ zasiedlaæ Usunowie i po pewnym czasie ju¿ oni nazywaj¹ siê
Wielkim Þuzem.
Bardzo interesuj¹ce by³oby poznanie, do której fali wêdrówki ludów
nale¿eli przodkowie Europejczyków, którzy pozostawili na fasadzie poznañskiego pa³acu tajemnicze informacje o swoim pochodzeniu. Jeœli nie
braæ pod uwagê czêstych wêdrówek azjatyckich Scytów jeszcze przed
nasz¹ er¹, to pierwsza wielka fala migracji Azjatów do Europy nast¹pi³a
wraz z wyprawami Atylli w latach 441–453. W ich wyniku du¿a czêœæ
wojowników pozostawa³a na podbitych ziemiach i nieuchronnie poddawa³a siê procesowi asymilacji. Nale¿y podkreœliæ, i¿ koczownicy wêdrowali do Europy z rodzinami (na wozach). Znany jest w historii przypadek,
kiedy syn bu³garskiego chana Kobrata – chan Asparuch (z rodu dulat),
z ca³¹ swoj¹ ord¹ przeniós³ siê z nadczarnomorskich stepów nad Dunaj.
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Tam, po³¹czywszy siê ze spokrewnionymi Dulebami-S³owianami (dulatami z czasów Atylli), stworzyli Bu³gariê. Druga du¿a fala wêdrówki
ludów nast¹pi³a wraz z wyprawami Bumyn-kagana w 552 roku. W zabytku Kul-Tiginu wzmiankuj¹ o wyprawach Bumyn-kagana i Istemi-kagana
nastêpuj¹ce wersy: „… z przodu od Kadyrchanskiego p³askowy¿u, z ty³u
do ¯elaznych Wrót zasiedliliœmy ich”. ¯elazne Wrota to okreœlenie chazarskiego miasta Derbent (Debir – ¯elazny + kent – miasto (O. Sulejmenov, Az i Â, 1975).
Rozpadowi kachanatu chazarskiego, spowodowanemu uciskiem stepowych Chazarów (Czarnych Chazarów), towarzyszy³ nieprzerwany odp³yw ludów na zachód – do Turcji, Serbii (na Morawy), na Wêgry, do
Polski, Niemiec i na Litwê. Wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa wytrawnych i nieustraszonych wojowników chazarskich, którzy zwracali siê
z proœb¹ o przyjêcie w poddañstwo, wszêdzie witano bardzo serdecznie.
Uwa¿a siê, i¿ husarze pojawili siê na Wêgrzech w drugiej po³owie
XV wieku, kiedy król Maciej Korwin, zwyciêzca Turków, wyznaczy³
pañstwow¹ powinnoœæ. Nazywa³a siê ona „huszar”, co Wêgrzy etymologizuj¹ w sposób nastêpuj¹cy: husz – dwadzieœcia i ar – pieni¹dze. Pieni¹dze te przeznaczano na ka¿dego 20-go spoœród spisu poddanych,
którzy powinni pe³niæ s³u¿bê wojskow¹. Uwa¿amy jednak, ¿e ta stosunkowo póŸna etymologia nie wydaje siê byæ w³aœciwa. U staro¿ytnych Turków
wojownicy z przymocowanymi (w póŸniejszych czasach przypiêtymi)
skrzyd³ami nazywali siê hussar, a s³owo to pochodzi od staro¿ytnego
turkskiego huss – ptak + er – wojownik i, podlegaj¹c zasadom turkskiej
syn harmonii, mog³o brzmieæ kusar lub gusar. Zapewne nieprzypadkowo
na pó³nocy Azerbajd¿anu znajduje siê miasto Qusar. Z miasta Qusar do
miasta Derbent (¯elazne Wrota) jest 49 km. Przypomniawszy sobie
wers na zabytku Kul-Tiginu: „… z przodu od Kadyrchanskiego p³askowy¿u, z ty³u do ¯elaznych Wrót zasiedliliœmy ich”, zwróæmy uwagê, ¿e jest
to terytorium kachanatu turkskiego.
Nie nale¿y wykluczaæ etymologii terminu êñàð ot Êñ-àð oznaczaj¹cego szlachetnego ptaka, KazaK, zestawionego analogicznie z terminem hazar. Zauwa¿my, ¿e termin hazar pochodzi od kazar=kaz+ar,
w znaczeniu szlachetna gêœ, zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e dŸwiêk (h) pojawi³ siê u Turków po przyjêciu islamu.
Oznacza to, ¿e terminy KazaK i Kazar to synonimy. Godnym uwagi
jest te¿ fakt, ¿e na zachodzie Azerbajd¿anu istnieje miasto Kazah (Qazah). Nie zaszkodzi w tym miejscu dodaæ, ¿e wed³ug Konstantina Bagrânorodnogo, na Kaukazie by³ kraj Kazahiâ: „Powy¿ej Zuhii le¿y kraj,
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zwany Papagiâ, powy¿ej Papagii – kraj o nazwie Kasahiâ, powy¿ej Kasahii znajduj¹ siê Kaukaskie Góry” (Konstantin Bagrânorodnyj, O rz¹dzeniu imperium).
W planie fonetycznym wypowiedziane przez Kazacha s³owo êñàð
zostanie us³yszane przez nie-Kazacha jako gusar. Istnieje jeszcze jedna
wa¿na okolicznoœæ, zwi¹zana z tym, i¿ s³owo êñ – ptak w turkskich jêzykach tylko przez Kazachów wypowiadane jest przy pomocy (s) na koñcu s³owa, podczas gdy pozostali Turkowie wypowiadaj¹ to s³owo jako
êø, ãóø [guš], z u¿yciem g³oski š na koñcu s³owa. Bardzo wa¿ny jest
i ten fakt, ¿e europejscy husarze obowi¹zkowo golili brody, choæ ich
przodkowie nie golili ich zupe³nie, poniewa¿ byli kose – bezbrodymi,
a ros³y im tylko w¹sy!

Po pewnym czasie, potomkowie kusarów, rodz¹cy siê z mieszanych
ma³¿eñstw, ju¿ golili brody. W polskim wojsku husarze uwa¿ani byli za
elitê, odznaczaj¹c¹ siê szaleñcz¹ odwag¹. Skrzydlaci jeŸdŸcy byli tak¿e
w osmañskiej armii, gdzie nazywano ich deli – szaleñcy, ale stanowczo
nie kusar. Turecki parzysty formant przeczenia – deil – nie mo¿e byæ u¿ywany tak¿e oddzielnie: albo w ¿artobliwej formie Deli, oznaczaj¹cej szaleñcy, postrzeleñcy, albo w pogardliwej formie deli – bezmyœlny.
Podstawowa czêœæ prawdziwych skrzydlatych husarzy z dawien dawna
osiedli³a siê w Polsce, o czym bez w¹tpienia œwiadczy rzeŸbiarska kompozycja poznañskiego pa³acu. Co wiêcej, najlepszych spoœród husarzy
obdarzono tytu³ami dworzan i oni nie ¿a³owali ni si³, ni ¿ycia dla interesów i pomyœlnoœci pañstwa polskiego.
Król Polski Stefan Batory (1576–1586) w zwi¹zku z uzbrojeniem husarzy wydawa³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia: „… a ci ¿o³nierze, którzy bêd¹
s³u¿yli w husarii, powinni mieæ dobre konie; udaj¹c siê na wojnê winni
siadaæ na konia z kopi¹, w zbroi, w na³okietkach, w he³mie, z krótk¹ broni¹, z szabl¹, z koncerzem lub z pa³aszem …”. Jest to typowy portret wojownika-koczownika. Wiadomym jest, i¿ d³ugi polski miecz koncerz
zosta³ zapo¿yczony przez S³owian od Turków. Tak¿e polski ¿upan albo
pikowany kaftan maj¹ wspólne korzenie ze star¹ kazachsk¹ odzie¿¹ syry-
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lgan šapan (pikowany kaftan z podszewk¹ z wielb³¹dziej albo owczej
we³ny).
W ten sposób skrzydlaci husarze, w sk³ad których wchodzi³y kazachskie
rody, walczyli w wojskach Stefana Batorego, Jana Sapiehy i hetmana
Chodkiewicza. Stefan Batory w latach 1579–1582 dowodzi³ polskimi
wojskami w wojnie o Inflanty i osi¹gn¹³ szereg zwyciêstw nad wojskami
rosyjskimi. Po wtargniêciu na terytorium rosyjskie, bez sukcesu okr¹¿a³
Psków (sierpieñ 1581–luty 1582) i w koñcu zawar³ z Iwanem IV pokój, na
mocy którego Rosja zrzek³a siê swych roszczeñ do Liwonii. Iwan GroŸny
w pos³aniu do Stefana Batorego niejednokrotnie napomyka³ o tym, i¿ by³
on wasalem sultana tureckiego (np. „¿e prosisz o powstanie, to wtr¹cono
z bisurmañskiego obyczaju: takie ¿¹dania stawiaj¹ Tatarzy, a w chrzeœcijañskich krajach tak siê nie postêpuje…”). Wywo³a³o to ostr¹ odpowiedŸ
Batorego „jak nam œmiesz tak czêsto przypominaæ bisurmañstwo, ty, który krew swoj¹ z nami pomiesza³eœ, którego przodkowie kobyle mleko, co
kapnê³o na grzywy tatarskich koby³ lizali …” (Henryk Štaden, Zapiski
Niemca-oprycznika, redakcja i komentarze kandydat nauk historycznych
S. Û. Šokareva, M. 2002). Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w Europie, i tak¿e
w ZSRR, w odniesieniu do turkskich narodów przez d³ugi czas u¿ywano
terminu Tatar, bêd¹cego synonimem dzisiejszego terminu Turk, którego
zaczêto u¿ywaæ dopiero w roku 1920 w Baku. Ale na tytu³owej stronie
podrêczników szkolnych (z lat 1950–1960) do jêzyka kazachskiego, albo
jêzyka azerbejd¿añskiego, jeœli siê nie mylê, by³a uwaga: (dla tatarskiej
szko³y). Godne uwagi, ¿e w runicznej etnoplemiennej koncepcji termin
Tatar znaczy tyle, co Orze³ (Tajemnica run, s. 110).
Nazwisko króla polskiego Stefana Batorego pochodzi ot turkskiego
Bator – Bohater. Dawnoœæ tego leksemu potwierdza tekst runiczny drugiego zabytku jenisejskiego, gdzie by³ on przedstawiony w formie batur
lub Bator – bohater (S. E. Malov, Jenisejskie piœmiennictwo Turków, M–L
1952, s. 8). W turkskiej runice litery „o” i „u” by³y oddawane za pomoc¹
jednego znaku <=o,u.
Nieprawdopodobne, ale polskie imiê Kazimierz jest tak¿e turkskie.
Powsta³o ono z Kaz-Gêœ + Imir = Emir-W³adca. Pramatka wszystkiego,
co ¿ywe, totemiczny ptak Kaz rzeczywiœcie jawi siê jako w³adczyni
wszystkiego, co ¿yje na Ziemi. Posiadacz imienia bez w¹tpienia znajdowa³ siê pod niezawodn¹ ochron¹, poniewa¿ by³o ono w istocie zwróceniem siê do niebiañskiego ptaka i implicite zawiera³o proœbê: (Strze¿)
Kazimierz-Gêœ+W³adca! Imiê Kazimierz podoba³o siê Polakom, gdy¿
w tym imieniu s³yszeli oni s³owiañskie Kazi-Mir, oznaczaj¹ce Poka-

84

Amankos Mektep-Tegi, Taj¿an Dosanow

SP 3 ’11

zuj¹cy+Mir (Pokój), Objawiaj¹cy+Mir (Pokój), Nios¹cy+Mir (Pokój). Chocia¿, jako regu³a, imiona przedstawicieli tatarskich (turkskich)
rodów: Alšin, Þalair, Najman, Ujšun, a tak¿e Tatar mišcislavcev i Tatar kleccev nieustannie zmienia³y siê na polskie (Stanis³aw Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929. W tym miejscu
wyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ Panu Profesorowi Henrykowi Jankowskiemu za udostêpnienie ksi¹¿ki Stanis³awa Dziadulewicza).
W Polsce nikt nie powiedzia³ nam niczego konkretnego o rzeŸbiarskiej
kompozycji na pa³acu w Poznaniu. W roku 1855 ukaza³a siê we Lwowie
ksi¹¿ka Niesieckiego Heraldyka Polski pod redakcj¹ Hipolita Stupnickiego, prezentuj¹ca herby rodowe polskiej szlachty. W ksi¹¿ce Niesieckiego
przedstawiony zosta³ herb Ogoñczyk (str. 196), który bez w¹tpienia odpowiada temu znakowi, który zosta³ umieszczony na fasadzie poznañskiego
budynku:
Niesiecki zamieszcza taki opis: W tarczy
pola czerwonego ma byæ „pó³ strya³y bia³e’j
z po³ pierœcieniem ¿elezcem do góry wystaj¹cej, na he³mie zaœ w koronie dwie rêce
panieñskie do góry wzniesione. Dóm Odrow¹¿ów w Morawii da³ pocz¹tek domowi
Ogoñczyków, jak to i obóch domów znaki
herbowe, choæ z niejak¹ odmian¹, zdaj¹ siê
potwierdzaæ. Zowi¹ ten herb tak¿e Pogoñczykiem: czy to od pogoni za
nieprzyjacielem, czy od zabicia pogonina, tego niewiedzieæ, odnosi siê
bowiem do czasów staro¿ytnych, pokrytych mg³¹ niepewnoœci.
Tym herbem piecxêtuj¹ siê: Augustynowski, Baliñski, Bia³ob³ocki,
Biechowski, Bloch, Bogorski, Borowiecki, Borowski, Broniewski, Butowiecki, Cym, Czarnotulski, Czerski, D¹browski, Dobiecki, Dobruchowski, Domajewski, Drwalewski, Drzewiecki, Dzia³yñski, Dziêcio³owski,
Godziszewski, Goleñski, Górnicki, Goryñski, Gorzechowski, Grodzicki,
Gromkowski z t¹ odmian¹, ¿e rêce nad he³mem trzymaj¹ pierœcieñ, Hayko, Jakimowicz, Jankowski, Kadzid³owski, Kijowski, Kloczko, K³odzki,
Kochañski, Koñcza, Koœcielecki, Koscielski, Kotliñski, Kuciñski, Kuczkowski, Kuczyñski, Lesiowski, Lêtowski, Magnuszewski, M¹kowski,
Ma³anowski, Mijakowski, Miko³ajewski, Miros³awski, Mniewski, Mniszek, Morawiec, Murzynowski, Myœlakowski, Niedrzwicki, NiedŸwiecki,
Ogonowski, Paczyñski, Padzewski, Paprocki, Parul, Patyñski, Pogorski,
Powa³a, Proszyñski, Pruszkowski, Radojewski, Radzikowski, Rosnowski, Roszkowski, Ro¿yñski, Sangaw, Sieczkowski, Sierakowski, Siecz-
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kowski, Siewierski, Skarbieñski, Skorzewski, Skrzypieñski, Soko³owski,
Stachowski, Stañski, Starosielski, Szwykowski, To³wiñski, Trojanowski,
Trzebuchowski, Twardowski, Wiesio³owski, Wlewski, Woliñski, Wolski,
Woyszyk, Wydzierzewski, Wysocki, Zakrzewski, Zaorski, Zarpalski, Zboiñski, Zelski, Zó³towski, Zwolski” (Herbarz polski i imionospis zas³u¿onych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: u³o¿ony porz¹dkiem
alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów,
Lwów 1855, s. 196–197).
Niestety, w przedstawionym u Niesieckiego herbie, tamga jest w ¿eñskich rêkach, a ponadto ber³o i miecz wychodz¹ce z korony zniknê³y,
a wraz z nimi informacje o tym, i¿ ród, posiadaj¹cy dan¹ tamgê, znajduje
siê pod opiek¹ niebiañskiego ptaka KazaK. Albowiem na tronie w postaci
Góry Œwiata Sumeru, przedstawionym w formie ostros³upa œciêtego, siedzi Niebiañski Ptak KazaK i korona mo¿e nale¿eæ tylko do niego.
Sto dwadzieœcia rodzin nale¿y do rodu Ogoñczyk. A co oznacza to
s³owo w ksi¹¿ce W. A. Darowskiego Znaki pieczêtne ruskie, na tablicy VIII,
rysunek 113 zosta³a przedstawiona tamga
– Ogoñczyk, a na str. 27–28
znajduje siê komentarz, który wyjaœnia, ¿e nazwa tamgi ma takie znaczenia: Ogieñ, Pogañski, Ogon (W. A. Darowski, Znaki pieczêtne ruskie, Pary¿ 1862, s. 27–28). Wynika z tego, i¿ w jêzyku polskim jedno ze znaczeñ
s³owa Ogoñczyk oznacza Ogieñ. Ale to tylko podpowiedŸ, kluczowe
s³owo. Jak powiedzieliœmy wczeœniej, tamga przedstawiona na poznañskim pa³acu nale¿y do kazachskiego rodu Adaj. Kluczowe s³owo adaj
w staro¿ytnym jêzyku turkskim oznacza pisklê (gra s³ów w jêzyku rosyjskim ognczik-ptënczik). W koncepcji runicznej pisklê niebiañskiego
ptaka KazaK wykluwa siê w najgorêtszym miesi¹cu roku, to znaczy
w Ogieñ=Od+Aj=miesi¹c. Pojêcie Ogieñ Miesi¹c w koncepcji runicznej
graficznie przedstawia siê jako Krzy¿ w ³onie Pó³ksiê¿yca:

co przekazuje nam informacjê o po³owie, albo, mówi¹c inaczej, o œrodku
miesi¹ca (lipca). A w œrodku miesi¹ca ksiê¿yc w pe³ni! W zwi¹zku z tym
termin Ogoñczyk rozumie siê Adaj-Pisklê, co w rzeczywistoœci jest znaczeniem samej tamgi. Nawiasem mówi¹c, wœród Jakutów jest ród Odaj,
i wg informacji B. O. Dolgih, ludnoœæ basenu rzeki Amgi do tej pory nazy-
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wa siê Odajcami (B. O. Dolgih, Rodowy i plemienny sk³ad ludów Syberii
w XVII wieku, M. 1960, s. 365, 542–544).
Herb Ogoñczyk posiada te¿ drugie znaczenie: „W przypadku tego herbu
spotyka siê tak¿e nazwê Pogoñczyk – a to z powodu pogoni za wrogiem,
czy te¿ z powodu poni¿enia poganina …, bez w¹tpienia œwiadcz¹ca o tym,
¿e posiadacze tej tamgi byli w przesz³oœci koczownikami. Zauwa¿my, ¿e
w ruskich kronikach koczowników nazywa siê nie inaczej, jak «poganin»,
chocia¿ z drugiej strony z ca³¹ pewnoœci¹ wiadomo, ¿e Rusowie byli
w bardzo bliskich kontaktach ze swymi po³udniowymi s¹siadami”.
W niniejszym artykule przedstawiliœmy materia³y, ukazuj¹ce nam
przyk³ady by³ej integracji staro¿ytnych Polaków i staro¿ytnych kazachskich rodów, które przesiedli³y siê z Azji do Europy. Ró¿norodnoœæ jêzyków, kultur, tradycji i wyznañ w istocie zupe³nie ró¿nych od siebie
narodów nie okaza³a siê przeszkod¹ w ich zjednoczeniu. Œwiadczy to
o tym, ¿e rzeczywista integracja nie zna ¿adnych barier.
T³umaczenie: Jerzy Laskowski
Ancient Integration of Nations in Europe and Asia,
or the Polish Legend about the Origins of the Kazakhs
Summary
The paper presents materials evidencing the examples of former integration between Poles and Kazakh families that relocated from Asia to Europe in antiquity. The
diversity of the languages, cultures, traditions and religions of these actually very different nations turned out not to be an impediment to their union. This demonstrates that
true integration knows no barriers.

