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Wprowadzenie 
Jak pisze czołowy teoretyk prozy niefikcjonalnej Philippe Lejeune, 
„zainteresowanie tekstami autobiograficznymi polega na wierze 
w dyskurs pochodzący bezpośrednio od tego, kogo to dotyczy, odbi-
jający zarazem jego wizję świata i jego sposób wyrażania się” (Lejeu-
ne 2001: 159). Należy więc przypuszczać, że czytelnik, który sięga po 
utwór wspomnieniowy, spodziewa się otrzymać opowieść o interesu-
jącym go człowieku, napisaną przez niego samego. Z lekturą tekstu 
autobiograficznego wiąże nadzieję na poznanie szczegółów z życia 
sławnej osoby. Szczegółów fascynujących, powszechnie nieznanych, 
a może nawet mających charakter intymny. Lektura autobiografii jest 
zatem czymś w rodzaju bliskiego kontaktu  między czytelnikiem 
a autorem, będącym zarazem bohaterem opowieści; kontaktu, w któ-
rym autor prowadzi monolog, szczerze opowiadając o sobie, a czy-
telnik jest jego słuchaczem. Kontakt ten oparty jest na wzajemnym 
zaufaniu. Autor, zdradzając obcemu człowiekowi szczegóły ze swoje-
go życia, odkrywając przed nim swoje marzenia, porażki, błędy, 
grzechy – liczy na zrozumienie. Czytelnik zaś, biorąc do ręki wspo-
mnienia sławnej osoby, oczekuje prawdy.  
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W tym miejscu dochodzimy do zasadniczego problemu, który za-
inspirował mnie do podjęcia zasygnalizowanych w tytule rozważań: 
utwór o charakterze wspomnieniowym nie zawsze mówi prawdę (ta-
kie dzieło można nazwać „fałszywą autobiografią”). Może też zaist-
nieć sytuacja odmienna: wspomnienia wydają się mówić prawdę 
o osobie, która formalnie jest ich autorem, ale twórcą tego dzieła jest 
ktoś inny (wtedy można mówić o „fałszywym autobiografie”). Przyj-
rzyjmy się tym dwóm zjawiskom. 

 
1. „Fałszywa autobiografia”: autor jest prawdziwy, ale pisze o sobie nieprawdę  
Celem takiego działania może być na przykład chęć wybielenia siebie 
(szczególnie dotyczy to wspomnień pisanych przez zbrodniarzy czy 
kontrowersyjnych polityków) lub dodania sobie splendoru, popra-
wienia wizerunku (najczęściej zapewne stosowane przez celebrytów). 
Inaczej mówiąc, autor jest prawdziwy, pisze o sobie samym, podpisu-
je utwór własnym nazwiskiem, czyli realizuje jeden z warunków za-
istnienia autobiografii1, ale dzieło nie spełnia innego bardzo istotne-
go warunku, mianowicie wykracza poza prawdę historyczną – autor 
wspomnień przestaje być tożsamy z bohaterem.  

Utwory o charakterze wspomnieniowym bywają określane w ba-
daniach literackich terminem „proza niefikcjonalna”. Ten przymiot-
nik jest bardzo ważny: zakłada autentyczność opisywanych zdarzeń, 
wykluczając fikcję. Autobiografia, w której autor podaje niepraw-
dziwe informacje ze swojego życia, przestaje być dziełem niefikcjo-
nalnym, a staje się zwyczajną fikcją literacką. 
 
2. „Fałszywy autobiograf”: utwór wygląda jak autobiografia, ale autor 
nie jest tożsamy z bohaterem 
Można sobie wyobrazić sytuację, że autor pisze utwór, który nazywa 
autobiografią; pisząc go, stara się spełniać warunki wymagane od au-
tobiografii. Dzieło to zarówno w formie, jak i w treści wygląda 
i brzmi jak autobiografia. Czytelnik, biorąc do ręki taką książkę, jest 
pewien, że dzięki niej pozna „z pierwszej ręki”, wprost od autora 
wspomnień, jego życie, doświadczenia, uczucia. Ale prawda jest in-
                                                           
1 Chodzi o warunek, który zakłada tożsamość autora z narratorem prowa-
dzącym narrację w pierwszej osobie. Według Philippe’a Lejeune’a (Lejeune 
2001: 22) inne warunki niezbędne do określenia utworu mianem autobio-
graficznego to: forma językowa (opowieść prozą), temat utworu (losy jed-
nostki) oraz sytuacja narratora (tożsamy z głównym bohaterem i snujący 
swoją opowieść w stylu retrospekcji). 
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na: autor tej książki nie jest bohaterem, o którym ona mówi. On go 
tylko udaje, przedstawiając się jego imieniem i prowadząc swoją nar-
rację w pierwszej osobie. Jeśli ma talent, podszyje się pod swojego 
bohatera tak dobrze, że czytelnicy dadzą się oszukać.   

 
„Pakt autobiograficzny” opisany przez Lejeune’a zakłada tożsamość 
autora, narratora i bohatera wspomnień (jest to możliwe dzięki iden-
tyczności nazwiska na okładce i w tekście oraz dzięki pierwszooso-
bowej narracji); zakłada też (i stąd używany przez badacza termin 
„pakt”), że autor narracji obiecuje mówić prawdę i tylko prawdę. 
Inaczej mówiąc, autobiograf przystępując do pisania swojego dzieła, 
obiecuje odbiorcy, że ten dowie się z jego utworu prawdy o życiu, 
myślach i czynach bohatera opowieści.  

W latach 1975-2013 na łamach tureckiej prasy historycznej i lite-
rackiej toczyły się dyskusje na temat etyki zawodowej ludzi wydają-
cych książkę, która uchodzi za wspomnienia osmańskiego sułtana 
z przełomu XIX i XX wieku, Abdülhamita II. Dla historyków i kryty-
ków literackich oczywiste było, że jest to utwór zmyślony. Piętnowali 
autora i wydawców, którzy – bazując na niewiedzy nabywców – 
przez długie lata wielokrotnie wznawiali tę publikację, czerpiąc z te-
go procederu spore profity.   

 
 

Historia wspomnień sułtana Abdülhamita II 
Dzień 10 lutego 1918 roku był ostatnim dniem życia Abdülhamita II2, 
jednego z najdłużej panujących sułtanów osmańskich. Zdetronizowa-
ny w 1909 roku i skazany na areszt domowy bez jakiegokolwiek kon-
taktu ze światem zewnętrznym, pierwsze trzy lata izolacji spędził 
z członkami najbliższej rodziny w Salonikach, a kiedy niekorzystny 
przebieg wojny bałkańskiej (1912) sprowadził na Turcję widmo utraty 
tych terenów, przewieziono go do Stambułu i osadzono w położonym 
                                                           
2 Abdülhamit II (1842-1918) panował w latach 1876-1909. Przeszedł do hi-
storii jako władca apodyktyczny. Rozwiązał parlament, doprowadził do 
gigantycznego rozwoju donosicielstwa i cenzury. Cechował go chorobliwy 
strach przed zamachem ze strony przeciwników politycznych. Okres jego 
panowania jest jednak trudny do jednoznacznej oceny: sięgając po euro-
pejskie wzory, unowocześniono armię, gospodarkę, medycynę; znacząco 
rozwinęła się osmańska oświata (powstały też liczne szkoły zagranicznych 
fundacji chrześcijańskich); pomimo problemów z cenzurą pomyślnie roz-
wijała się literatura. Abdülhamit II został pozbawiony władzy przez dążące 
do wprowadzenia monarchii konstytucyjnej stronnictwo młodoturków.     
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po azjatyckiej stronie Bosforu pałacu Beylerbeyi. Tu, w towarzystwie 
dwóch najbardziej oddanych żon i najmłodszego syna, w dalszym cią-
gu bez możliwości kontaktu ze światem, spędził ostatnie lata życia.  

Niespełna rok po śmierci sułtana, 6 stycznia 1919 roku, w pierw-
szym numerze stambulskiego tygodnika „Utarit” ukazał się pierwszy 
odcinek wspomnień zatytułowanych  âtırat-ı Abdülhamit  ân-ı Sânî 
(Wspomnienia sułtana Abdülhamita II), datowany na 1 marca 1917 
roku. Publikacji towarzyszyło kilka zdań wyjaśnienia na temat po-
chodzenia tekstu: 

 
W okresie, kiedy nasz zmarły świątobliwy sułtan Abdülhamit przeby-
wał w imperialnym pałacu Beylerbeyi, dochodziły do nas wieści, że 
spisuje wspomnienia, a tajemnicze zachowania i aluzje niektórych osób 
mających do niego dostęp, tylko to potwierdzały. Życzeniem padysza-
cha było, aby te wspomnienia zostały opublikowane pięć lat po jego 
śmierci, a na miejsce druku wskazał niemieckie miasto Lipsk. Zaraz po 
śmierci sułtana tekst został dostarczony do Lipska, ale niektóre jego 
fragmenty trafiły w nasze ręce. Wiadomą rzeczą jest, jak wielką war-
tość dla historii mają tego typu dzieła. W miarę możliwości będziemy 
publikować ten dokument w naszym czasopiśmie (Birinci 2005: 179).  
 

Wspomnienia wzbudziły duże zainteresowanie czytelników, przyczy-
niając się do znaczącego wzrostu popularności tygodnika i do zwięk-
szenia nakładu. Był to trudny dla Turków okres, kiedy po przegranej 
wojnie naród został upokorzony, a ze strony zwycięskich państw im-
perium osmańskiemu groziło niebezpieczeństwo utraty kolejnych te-
rytoriów. Turcy potrzebowali siły duchowej, wiary w to, że mogą od-
zyskać godność i potęgę. Pojawienie się w tym trudnym momencie 
wspomnień zdetronizowanego dziesięć lat wcześniej apodyktycznego 
sułtana, który panował nad terytoriami od Libii przez Bałkany i Jemen 
po Irak, niewątpliwie musiało być dla Turków ważnym i budującym 
wydarzeniem. O nagłym wzroście popularności czasopisma świadczy 
notka, którą redakcja zamieściła już w następnym, drugim numerze:  

 
Dowiedzieliśmy się, że niektórzy sprzedawcy żądają za nasze pismo 
dziesięć, a nawet piętnaście kuruszy, zachęcając do zakupu tymi sło-
wami: „‘Utarit’ publikuje wspomnienia sułtana Abdülhamita”. A prze-
cież obowiązująca wszędzie cena naszego pisma to siedem i pół kuru-
sza. Dlatego prosimy szanownych czytelników i czytelniczki, aby nie 
słuchali tego typu nieuczciwych sprzedawców oraz, jeśli to możliwe, 
aby zgłaszali do naszej redakcji takie przypadki (Ibidem). 
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Co dziwne, w owym drugim numerze tygodnika, publikującym 
powyższy apel do czytelników, nie było kolejnego odcinka wspo-
mnień, co może nasuwać podejrzenie, że „dostawca” nie zdążył z tym 
odcinkiem. Była tylko zapowiedź: „W następnym numerze wspo-
mnienia osobiście spisane przez sułtana Abdülhamita II w pałacu 
Beylerbeyi” (Ibidem). Cytowany apel redakcji dowodzi, że decyzja 
o publikacji sułtańskich wspomnień przyniosła pismu wzrost sprze-
daży. Należałoby zatem przypuszczać, że wspomnienia będą publi-
kowane aż do ostatniego odcinka. Tymczasem już po kilku miesią-
cach, w czerwcu 1919 roku, bez żadnej zapowiedzi i bez słowa wyja-
śnienia, zaprzestano ich druku. Łącznie ukazało się szesnaście odcin-
ków noszących daty powstania od 1 marca do 2 kwietnia 1917 roku. 
W osiemnastym numerze tygodnika nie było żadnej informacji na 
temat tekstu, natomiast w dziewiętnastym zamieszczono zapowiedź: 
„W następnym numerze wspomnienia sułtana Abdülhamita II”. Jed-
nak wbrew tej zapowiedzi w dwudziestym numerze nie zamieszczo-
no kolejnego odcinka wspomnień. Znamienny jest też fakt, że dwu-
dziesty numer był ostatnim numerem czasopisma „Utarit”. Można 
odnieść wrażenie, że pismo to założono tylko po to, aby w nim pu-
blikować wspomnienia sułtana, a kiedy z jakiegoś powodu zawieszo-
no druk kolejnych odcinków, to i ono przestało wychodzić. 

Również dalsza historia Wspomnień sułtana Abdülhamita obfitowa-
ła w dziwne wydarzenia, a co więcej – w skandale. W 1922 roku 
wszystkie odcinki, które ukazały się w tygodniku, opublikowano 
w postaci niedużej książki (72 strony) w wydawnictwie Cihan Kita-
phanesi. Było to jedyne wydanie wspomnień w alfabecie arabskim 
przed reformą pisma w Turcji. Książka nosiła ten sam tytuł, co tekst 
publikowany w odcinkach w prasie:  âtırat-ı Abdülhamit  ân-ı Sânî 
(Wspomnienia sułtana Abdülhamita II) i przeszła zupełnie bez echa, 
zapewne z powodu trudnej sytuacji, w jakiej wówczas znajdowała się 
Turcja – pod koniec ciężkiej, wykrwawiającej naród wojny wyzwo-
leńczej, a przed ogłoszeniem republiki. Społeczeństwo tureckie na 
długie lata zapomniało o tym dziele. 

Ponad dwadzieścia lat później, w 1946 roku, sprawa wspomnień 
sułtana Abdülhamita odżyła. Tematem zainteresował się İsmet Boz-
dağ3, który we własnym wydawnictwie – Bozdağ Kitapevi w Bursie – 
                                                           
3 İsmet Bozdağ (1916-2013) – dziennikarz, wydawca, badacz najnowszej hi-
storii Turcji, dramaturg; autor ponad dwudziestu książek historycznych, 
wśród których są też pozycje o charakterze wspomnień („cudzych” wspo-
mnień): Sultan Abdülhamit’in  atıra Defteri (Wspomnienia sułtana Abdü-
lhamita II), Atatürk’ün Anıları (Wspomnienia Atatürka), Harem Penceresin-
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wydał İkinci Abdülhamid’in  atıra Defteri (Wspomnienia Abdülhamita 
II). Było to pierwsze wydanie w alfabecie łacińskim. W przedmowie 
wydawca opisywał okoliczności zdobycia rękopisu, który stał się 
podstawą tej edycji. Bozdağ pisał tam: 

 
Pewnego dnia porządkowano pokój należący do starego rodu blisko 
związanego z Pałacem. Wśród oprawionych w skórę grubych tomów 
historii, wśród rękopisów i złoconych ksiąg – dywanów poezji – zna-
leziono zeszyt. Miał oderwaną okładkę i porozrywane kartki. Papier 
w wielu miejscach był pomarszczony od wilgoci, a pismo – trudne do 
odczytania. Uznano to za jakiś brudnopis i rzucono w kąt. Pewien 
nasz przyjaciel przypadkiem znalazł ten zeszyt i przekazał nam. W ten 
oto sposób zapiski Abdülhamita trafiły do naszych rąk (Bozdağ 1946: 
5, cyt. za: Birinci 2005: 180).  
 

Ta niewielka książeczka liczyła 69 stron (liczba ta jest istotna, bo za 
chwilę zobaczymy, jak to dzieło „pęczniało” wraz z upływem czasu). 
I to wydanie przeszło bez echa i nie wzbudziło zainteresowania, 
o czym świadczy brak doniesień prasowych na ten temat. Jeśli wie-
rzyć Bozdağowi, prawie cały nakład trafił na przemiał. Bozdağ tak 
o tym pisał po latach, kiedy ponownie wydawał wspomnienia: 

 
Tekst został złożony i wydrukowany. Przygotowano okładkę i przeka-
zano całość do introligatorni. Ale właśnie w tych dniach zmuszony 
byłem do zamknięcia wydawnictwa. I w ten sposób Wspomnienia 
Abdülhamita zostały nabyte na wagę przez handlarza skupującego 
makulaturę (Bozdağ 2002: 170).  
 
W 1960 roku zapiskami Abdülhamita zainteresował się kolejny 

wydawca. Sabahattin Selek4 we własnym wydawnictwie pod nazwą 
Selek Yayınevi wydał ponownie tekst wspomnień, a ponieważ w za-
stosowanym formacie (14 x 20 cm) zajmowały zaledwie 48 stron, do-
łączył rozdziały opowiadające o Abdülhamicie i jego epoce. W sumie 
dodano 150 stron, a cała książka liczyła ich 199. Zawierała następu-
jące części: „Krótkie spojrzenie na biografię Abdülhamita II” 
                                                                                                                                        
den II. Abdülhamit (Abdülhamit II z okien haremu), Osmanlı  anedanı Sa-
ray Notları (Zapiski pałacowe dynastii osmańskiej). Ta ostatnia pozycja 
wyszła z fałszywym nazwiskiem autora na okładce: Hanzade Sultanefendi 
(Księżniczka Hanzade).  

4 Sabahattin Selek (1921-1990) – dziennikarz, wydawca, działacz politycz-
ny, autor książek z zakresu najnowszej historii Turcji.  
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(s. 5-100), „Wspomnienia sułtana Abdülhamita” (s. 101-148) – wła-
ściwy tekst wspomnień datowanych na marzec i kwiecień 1917 roku, 
„Luźne wspomnienia Abdülhamita” (s. 149-168), „Objaśnienia doty-
czące poruszonych we wspomnieniach ważnych wydarzeń” 
(s. 169-193), „Lista wezyrów Abdülhamita” (s. 194-199).  

Za podstawę tej edycji wspomnień posłużyły zapewne odcinki 
opublikowane w czasopiśmie „Utarit” w 1919 roku, za czym prze-
mawia fakt, że identyczny jest wstęp (mówiący o życzeniu władcy, 
aby pięć lat po jego śmierci zapiski zostały wydane w Lipsku).  

 Cztery lata po wydaniu Seleka, w 1964 roku, wydawca Osman 
Serdengeçti5 we własnym wydawnictwie pod nazwą Serdengeçti 
opublikował tekst wspomnień, bez żadnych dodatkowych rozdzia-
łów i uzupełnień. Książka ta (a właściwie nieduża broszurka) liczyła 
48 stron. Wydawca nadał jej nowy tytuł: Abdülhamid Anlatıyor 
(Abdülhamit opowiada). 

W tym miejscu nasuwa się pytanie: co z prawami autorskimi? Jak 
widać, każdy, kto chciał, a miał chociaż niewielkie fundusze, mógł 
wydać tę książkę, zmieniając dowolnie tytuł, dodając nowe rozdziały 
bądź je usuwając oraz podając nowe okoliczności odnalezienia ręko-
pisu. Prawdopodobnie żaden z wydawców o prawa autorskie nie 
dbał, nikt też o nie się nie upominał.  

 W historii publikowania wspomnień Abdülhamita nastąpił dzie-
sięcioletni okres ciszy. Była to cisza przed burzą. W 1974 roku książ-
ką ponownie zainteresował się jej pierwszy wydawca w alfabecie ła-
cińskim z 1946 roku, İsmet Bozdağ. Namówił właściciela dziennika 
„Tercüman” do opublikowania wspomnień w odcinkach. Tekst 
wzbudził duże zainteresowanie czytelników, co – rzecz jasna – ośmie-
liło i Bozdağa, i właściciela gazety do wydania książki, która wyszła 
w związanym z „Tercümanem” wydawnictwie Kervan. Od tej pory do 
dziś nieprzerwanie trwa skandal wydawniczy pod nazwą „autobiogra-
fia Abdülhamita”. Słowo „skandal” używane jest przez poruszających 
ten temat tureckich badaczy i wydaje się, że jest to odpowiedni termin 
na określenie tego, co wokół publikacji wspomnień Abdülhamita dzia-
ło się przez czterdzieści lat, do śmierci Bozdağa. Chociaż historycy 
wnet zaczęli kwestionować autentyczność autobiografii, wydawnictwa 
przez długie lata wznawiały tę publikację, zawsze pod mylącym tytu-
łem Wspomnienia sułtana Abdülhamita, a tureccy czytelnicy chętnie tę 
książkę kupowali, przysparzając zarobku „autorowi” – İsmetowi Boz-
dağowi oraz wydawnictwu. Protesty środowiska historyków powodo-
                                                           
5 Osman Yüksel Serdengeçti (1917-1983) – działacz polityczny, dziennikarz, 

wydawca, poeta.  
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wały, że wydawnictwa wycofywały się z wydawania książki, ale Boz-
dağ nigdy nie miał problemu ze znalezieniem innego wydawcy6.  

Na okładkach kolejnych wydań w miejscu przeznaczonym na na-
zwisko autora widniał napis „İsmet Bozdağ”. Mogłoby się wydawać, 
że powinno to obudzić czujność czytelników, którzy zaczną podawać 
w wątpliwość autentyzm sułtańskich wspomnień. Tej czujności za-
brakło jednak tysiącom (dziesiątkom tysięcy?) osób, które kupiły tę 
książkę na przestrzeni lat 1975-2013. Przyczyny można upatrywać 
w obyczajach, jakie panują na tureckim rynku wydawnictw autobio-
graficznych. W tureckich edycjach pamiętników, dzienników, auto-
biografii i innych dzieł o charakterze wspomnieniowym spotkać 
można naganny zwyczaj umieszczania w części okładki przeznaczo-
nej dla autora nazwiska redaktora lub osoby, która dokonała tran-
skrypcji tekstu osmańskiego na alfabet łaciński. Na przykład Işık 
Öğütçü, syn pisarza Orhana Kemala, w 2009 roku opublikował 
wspomnienia swojego dziadka i zamiast na okładce zaplanować 
miejsce dla autora (Abdülkadir Kemali Bej), a poniżej podać bezpre-
tensjonalny tytuł, na przykład Wspomnienia, w miejscu przynależnym 
autorowi umieścił swoje nazwisko, a tytuł książki sformułował w ten 
sposób: Wspomnienia Abdülkadira Kemalego Beja, ojca Orhana Kemala. 
Pomimo ostrej krytyki, jaka spotyka tego typu wydania, wciąż zda-

                                                           
6 Wydanie I (1975) wyszło w oficynie Kervan, a z powodu dużego popytu 
jeszcze w tym samym roku ukazały się cztery kolejne edycje. Miały tę sa-
mą szatę graficzną, co pierwsza, ale z dużym napisem na okładce, podają-
cym numer kolejnego wydania (od II do V). Począwszy od trzeciego, roz-
szerzeniu uległ tytuł: Abdülhamid’in  atıra Defteri. Belgeler ve Resimlerle 
(Wspomnienia Abdülhamita. Wraz z dokumentami i fotografiami). Kolejne 
wydania, od szóstego do piętnastego, ukazały się w wydawnictwie Pınar 
w latach 1985-2006. Inne wydawnictwa publikujące tę książkę to Emre 
(2006 i 2010) oraz Truva (2009 i 2010). W tych dwóch wydawnictwach 
książka miała nową numerację: wydanie I i II. W 2009 roku wspomnienia 
ukazały się również w wydawnictwie Örgün, a zamiast nazwiska Bozdağa 
widniało słowo kolektif (praca zbiorowa). W latach 2010 i 2012 wspo-
mnienia wydano także w oficynie Alter, nazwisko Bozdağa zastępując in-
nym (Hasan İlhan). Oprócz tych oficjalnych wydań książka miała wiele 
edycji (dodruków?) niepodających kolejnego numeru wydania. Nie są 
również znane wielkości nakładów, a profesor Ali Birinci pisze, że „nie da 
się powiedzieć, ile wydań miała ta książka ani w jakim nakładzie ją dru-
kowano” (z prywatnej korespondencji między G. Z. a Alim Birincim, 
10 września 2016). 
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rzają się takie przypadki7. Stąd zapewne brak czujności ze strony czy-
telników, którym obecność nazwiska Bozdağa na okładce wspomnień 
Abdülhamita nie wydała się podejrzana. 

W edycji książkowej z 1975 roku oprócz tych zapisków, które 
znane były z poprzednich publikacji, pojawiło się kilkanaście no-
wych. Do wspomnień dołączony był napisany przez Bozdağa rozdział 
pod tytułem „30 lat w poszukiwaniu wspomnień Abdülhamita”. W tej 
kilkunastostronicowej opowieści nie ma ani słowa o okolicznościach 
zdobycia rękopisu wspomnień, przedstawionych przez Bozdağa 
w przedmowie do wydania w 1946 roku. Odnosi się wrażenie, że 
Bozdağ uznał, iż nikt już nie będzie pamiętał tamtej przedmowy, 
więc można zmyślić coś nowego. Pisze, że w 1944 roku do jego wy-
dawnictwa przyszła kobieta, proponując sprzedaż trzech koszy sta-
rych książek i notatek. Bozdağ znalazł wśród nich pokryty osmań-
skimi zapiskami zniszczony zeszyt, który uznał za nic niewart i miał 
go wrzucić do kosza, kiedy jego uwagę przykuły pojawiające się 
w tekście imiona, jak Sait Pasza, Mithat Pasza, Namık Kemal, Ziya 
Pasza. Wtedy zaczął uważniej czytać tekst i zorientował się, że ma do 
czynienia z notatkami sułtana Abdülhamita. Zaskoczony, pokazał ten 
rękopis kilku specjalistom, którzy orzekli, że jest autentyczny.  

Dalej Bozdağ pisze o swojej pierwszej próbie wydania wspomnień 
(1946), o zaproponowaniu koledze, Sabahattinowi Selekowi, w 1960 
roku publikacji tej książki, a wreszcie o wysiłkach, które podjął ce-
lem odszukania w Niemczech spadkobierców nieznanej mu z nazwi-
ska osoby. Chodziło o wydawcę, o którym tygodnik „Utarit” pisał we 
wstępie do wspomnień wydanych w odcinkach w 1919 roku. Jak ła-
two się domyślić, Bozdağ pisze, że po wielu trudach udało mu się od-
szukać syna wydawcy, starszego już człowieka nazwiskiem Kolze. 
Odwiedziwszy go w domu, próbował wydobyć od niego informacje 
na temat rękopisu sułtańskich wspomnień. Staruszek, który najpierw 
twierdził, że nigdy nie słyszał o takim tekście, w miarę jak pił koniak, 
coraz bardziej się wzruszał, aż w końcu oznajmił, że ma rękopis Ab-
dülhamita i przechowuje go od pięćdziesięciu lat. Otrzymał go od 
umierającego ojca, który był wielkim sympatykiem sułtana, zaś Ab-
dülhamit wybrał go na wydawcę swoich wspomnień, gdyż ten bardzo 
zasłużył się dla stosunków osmańsko-niemieckich, drukując słowniki. 
Podobnie jak ojciec, Kolze junior nie zdecydował się do tej pory opu-
blikować wspomnień, gdyż sytuacja w Turcji od lat jest niepewna, 

                                                           
7 O tej nagannej praktyce wydawniczej szerzej w: (Birinci 2007: 585-586); 

(Zając 2008: 140-142, 192-194, 203-205).  
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a krajem rządzą republikanie, ludzie nieprzychylni dynastii osmań-
skiej, którzy nie docenią takiej publikacji. 

Opowieść Bozdağa prowadzona jest w konwencji emocjonującej 
historii, pełnej zaskakujących zwrotów i przypadków. Trudno się 
dziwić, że bardziej łatwowierni czytelnicy dali się zwieść, a książka 
była kilkakrotnie umieszczana na liście bestsellerów w Turcji. Jed-
nym z takich, zdaniem Bozdağa, „cudownych” zbiegów okoliczności 
jest fakt, że Kolze kilka dni przed jego przyjazdem przypomniał sobie 
o tajemniczej paczce powierzonej mu przez ojca i zamartwiał się, co 
się z nią stanie po jego śmierci. Przybycie gościa z Turcji było więc 
dla niego wybawieniem z kłopotu: 

 
Herr Kolze wstał. Idąc w stronę biblioteki zajmującej całą ścianę, za-
trzymał się na chwilę i powiedział: 

– Jeszcze kilka dni temu myślałem o tej paczce. Co z nią będzie, 
kiedy umrę? Kto po mnie wypełni ostatnią wolę dwóch czcigodnych 
zmarłych [jego ojca i Abdülhamita – G.Z.]? Przyjechał pan w tak od-
powiednim momencie, że nie mógłbym panu odmówić. Gdyby to było 
wcześniej, może bym się nie przyznał, że to mam… Może bym ukrył 
przed panem… Ale jestem już stary. Mam tyle lat, ile miał ojciec 
w chwili śmierci. Dam panu tę paczkę. […] 

Kiedy przesuwał ciężkie tomy jeden po drugim, robił się czerwony 
na twarzy. Trwało to może dziesięć minut. Wreszcie z najgłębszego 
zakamarka wyciągnął paczkę. Była obwiązana niebieską wstążką, któ-
ra wciąż zachowała swoją barwę. 

– Proszę, oto depozyt, którego pan szuka – powiedział, wyciągając 
do mnie ten skarb.  

Przywarłem do jego ręki i ucałowałem. Muszę wyznać, że w tym 
momencie, w obliczu tego wielkiego wydarzenia, rozpłakałem się jak 
dziecko (Bozdağ 2002: 182). 
 
Dalej Bozdağ przytacza słowa drukarza, który prosił go o zacho-

wanie w tajemnicy jego nazwiska i adresu, gdyż władze wschodnich 
Niemiec mogłyby go prześladować za kontakty z obywatelem obcego 
państwa i za przekazanie jakichś dokumentów. Wydaje się, że ta 
część opowieści Bozdağa to sprytny zabieg mający na celu ochronę 
przed dociekliwymi badaczami w Turcji, którzy dla potwierdzenia 
prawdziwości tej historii mogliby zażądać kontaktu z drukarzem. Na 
zakończenie tej opowieści Bozdağ informuje, że Kolze to nazwisko 
zmyślone przez niego, a prawdziwe nazwisko drukarza przechowy-
wane jest w ukryciu wraz z rękopisem Abdülhamita.  
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Kiedy w 2006 roku – pomimo wielu wcześniejszych ostrzeżeń 
i słów krytyki – İsmet Bozdağ znowu wydał Wspomnienia sułtana 
Abdülhamita, historyk Ali Birinci opublikował bardzo surowy artykuł, 
w którym po raz kolejny potępił postępowanie Bozdağa. Pisał:  

 
Ponowne wydanie Wspomnień sułtana Abdülhamita (İsmet Bozdağ, 
Wydawnictwo Emre, Stambuł 2006) jest znamiennym wydarzeniem, 
zapowiadającym, że największy skandal kulturalny okresu Republiki 
będzie trwał jeszcze w 2006 roku. Wydarzenie to pokazuje zarazem, 
w jakim zaniku jest nasza zdolność do reagowania, kiedy źle się dzieje 
w naszej kulturze. […] İsmet Bozdağ, który dzisiaj ma już dziewięć-
dziesiąt jeden lat, innymi swoimi książkami również nie wniósł niczego 
wartościowego do naszej najnowszej historii, za to poprzez te wspo-
mnienia pozostawia nam w spadku i w prezencie największe być może 
kłamstwo w tureckiej historii i największą hańbę (Birinci 2007: 589). 
  

Rzeczywiście, trzeba mieć sporo tupetu, żeby tak jawnie kpić z histo-
ryków i czytelników. Bo jak inaczej nazwać wielokrotne wydawanie 
tej książki przez tyle lat, niereagowanie na głosy krytyki i ignorowa-
nie wezwań do przedstawienia dowodów na autentyczność tekstu. 
Pierwszym badaczem, który podnosił problem wspomnień Abdülh-
amita, był İbnülemin Mahmut Kemal İnal8. İnal – jak podaje autor 
hasła w Encyklopedii Islamu – „[…] z wielkim profesjonalizmem prze-
badał znajdujące się w nieładzie zbiory archiwum sułtańskiego, zaj-
mujące osiemset skrzyń” (Akün 2000: 250), i z pewnością można go 
uznać za najlepszego znawcę pozostawionych przez sułtana Abdül-
hamita II dokumentów. On jako pierwszy już w latach 20. twierdził, 
że opublikowane w tygodniku „Utarit” sułtańskie zapiski nie są 
prawdziwe. Nie ogłosił jednak publicznie nazwiska pisarza9, który 
stworzył owe zapiski i przyznał się do tego w rozmowie z İnalem. 
Ten przestrzegł go jedynie, aby zaprzestał publikowania Wspomnień 
                                                           
8 İbnülemin Mahmut Kemal İnal (1871-1957) – historyk, pisarz, archiwista, 
wysoki urzędnik administracji osmańskiej (1889-1922); w 1911 roku od-
delegowany przez rząd młodoturecki do archiwum pałacu Yıldız celem 
uporządkowania i sklasyfikowania dokumentów kancelarii i dworu; autor 
fundamentalnych prac z zakresu historii i archiwistyki osmańskiej, twórca 
podwalin dzisiejszego Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej (Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi) w Stambule. 

9 Autorem „wspomnień” Abdülhamita był poeta, pisarz i działacz polityczny 
schyłkowego okresu imperium i pierwszych lat Republiki, Süleyman Nazif 
(1870-1927). 
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sułtana Abdülhamita. W ten sposób zapobiegł wybuchowi skandalu 
i uchronił autora fałszywych zapisków przed niewątpliwymi proble-
mami natury prawnej. Ali Birinci tak o tym pisze:  

 
Po tym, jak 30 października 1918 roku podpisany został rozejm 
w Mudros, młodoturcy zbiegli za granicę, pozostawiając kraj w opła-
kanym stanie. Wówczas znany z porywczości i kłótliwego charakteru 
pisarz Süleyman Nazif zaczął publikować w odcinkach w czasopiśmie 
„Utarit” Wspomnienia Abdülhamita II. Przeczytał je İbnülemin Mahmut 
Kemal İnal i surowo skarcił Nazifa, który przerwał publikowanie tego 
tekstu (Birinci 2007: 589). 
 

Dalej Birinci pisze, że pomimo ponawianej wielokrotnie tak przez 
niego, jak i przez innych badaczy i publicystów, ostrej krytyki pod 
adresem İsmeta Bozdağa, ten „[…] wciąż odpowiada na zarzuty 
kłamstwami, a na nasz ostatni, poparty niezbitymi dowodami artykuł 
w ogóle nie odpowiedział i drukuje kolejne wydania, bazując na 
oszustwie i wyciągając pieniądze z kieszeni admiratorów sułtana 
Abdülhamita i miłośników literatury wspomnieniowej” (Ibidem).  

Pisząc o tym „popartym niezbitymi dowodami” artykule, Birinci 
ma na myśli wymienioną już tutaj swoją publikację z 2005 roku, 
w której cytował słowa samego İnala:  

 
Choć zmarły sułtan nie pozostawił po sobie wspomnień i nigdy nawet 
mu przez myśl nie przeszło, aby takowe napisać, Süleyman Nazif, 
igrając z historią i kpiąc z niedouczonych, naiwnych czytelników, 
którzy nie potrafią dostrzegać niuansów, napisał i opublikował tekst 
„udający” sułtańskie wspomnienia. Przestrzegłem go przed kontynu-
owaniem tego nieuczciwego procederu, który w przyszłości mógłby 
wprowadzić w błąd historyków (Birinci 2005: 189). 
 
W opinii badaczy Süleymanem Nazifem kierowała chęć dokucze-

nia młodoturkom, którzy obalili Abdülhamita i zdobyli władzę 
w Turcji, obiecując narodowi swobody obywatelskie. Liczni intelek-
tualiści osmańscy, w tym najwybitniejsi pisarze epoki, jak na przy-
kład Tevfik Fikret, podczas despotycznych rządów Abdülhamita wal-
czyli z nim słowem i piórem, ryzykując więzienie i zesłanie, a po 
zdobyciu władzy przez młodoturków z entuzjazmem przystąpili do 
współpracy z nimi, przyjmując propozycje objęcia najwyższych sta-
nowisk. Jednak bardzo szybko okazało się, że państwo młodoturków 
jest bardziej opresyjne niż państwo Abdülhamita, choć obalili go 
właśnie za despotyzm i nieliczenie się z głosem narodu. W napisa-
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nych przez Nazifa „wspomnieniach” obalony sułtan jawi się jako no-
wocześnie myślący człowiek o szerokich horyzontach, jako władca, 
który ma poglądy znacznie bardziej demokratyczne niż mieli młodo-
turcy, zatem taki obraz Abdülhamita musiał być bardzo przykry dla 
tych, którzy pozbawili go tronu. Był to, można rzec, dodatkowy cios 
zadany politykom, którzy haniebnie przegrali I wojnę światową i po-
grążyli kraj w chaosie.  

Chociaż niniejsza praca poświęcona jest zjawisku fałszowania 
wspomnień, a nie zawartości konkretnego utworu, warto przynajm-
niej w wielkim skrócie przedstawić charakter owych „zapisków 
Abdülhamita”. Pojawia się w nich dużo historycznych postaci, jak 
mężowie stanu z Mithatem Paszą na czele, literaci Ziya Pasza, Abdü-
lhak Hamit, Namık Kemal czy poprzednicy Abdülhamita na tronie – 
Abdülaziz i Murat. Mithatowi Paszy poświęcono bardzo dużo miej-
sca. Sułtan broni swoich decyzji dotyczących wezyra (pozbawienie 
stanowiska i zesłanie do arabskiej twierdzy At-Ta’if), odpiera zarzut 
zlecenia zabójstwa Mithata Paszy, który w 1884 roku został uduszo-
ny w twierdzy w niewyjaśnionych okolicznościach. Wielokrotnie 
wskazuje na błędne posunięcia paszy i na niegodny męża stanu spo-
sób uprawiania polityki. Pisze na przykład:  

 
Mithat Pasza był dobrym gubernatorem, ale jego decyzje polityczne 
były błędne. Krążyły pogłoski, że ciągle spotyka się z ludźmi, którzy 
w oczach padyszacha są niegodni zaufania, a jego zachowanie i po-
glądy wzbudziłyby podejrzenie nawet nowoczesnego władcy, zwolen-
nika konstytucji, a co dopiero monarchy Wschodu (Bozdağ 2002: 19).  
 
Inny bardzo istotny temat poruszony w zapiskach, łączący się też 

ze sprawą Mithata Paszy, to śmierć sułtana Abdülaziza10. Znajdujemy 
tam takie dywagacje: 

 
Od czasu do czasu atakują mnie za to, że kazałem postawić Mithata 
Paszę przed sądem. A przecież każdy słyszał o krwawej śmierci moje-
go wuja. Czy sułtan Abdülaziz popełnił samobójstwo, czy został zgła-
dzony? Wciąż jestem przekonany, że mój wuj Aziz nie targnął się na 

                                                           
10 Despotyczny sułtan Abdülaziz (panował w latach 1861-1876) został zde-

tronizowany w 1876 roku i osadzony w areszcie domowym, gdzie po kilku 
dniach znaleziono go martwego z podciętymi żyłami. Od razu pojawiły się 
przypuszczenia, że zgładzono go na rozkaz Mithata Paszy, a Abdülhamit 
skwapliwie podchwycił te oskarżenia i wykorzystał w celu usunięcia paszy 
ze świata polityki.  
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swoje życie, tylko został zabity. Przede wszystkim protokół z oględzin 
lekarskich jest tak ogólnikowy, że największe sławy medyczne świata 
mogłyby się nad nim spierać. Czy ktoś, kto popełnia samobójstwo, 
jest w stanie przeciąć sobie żyły w obu rękach? Już wtedy lekarze 
podnosili tę kwestię (Ibidem: 27). 
 

Sporo miejsca poświęca się w tym tekście literatom. W okresie pa-
nowania Abdülhamita pisarzom bardzo utrudniała życie rozwinięta 
do granic absurdu cenzura wynikająca z chorobliwej podejrzliwości 
władcy. Powszechna była opinia, że sułtan walczy z literatami, bo 
obawia się ich wpływu na społeczeństwo. O najbardziej pokrzywdzo-
nym za jego panowania poecie, Namıku Kemalu11, czytamy:  

 
Kemal Bej uważany jest za jedną z osób skrzywdzonych przeze mnie. 
Może częściowo tak było. Ale przede wszystkim on skrzywdził same-
go siebie. To była bardzo skomplikowana osobowość. Można z więk-
szą lub mniejszą dokładnością przewidzieć czyny dowolnej osoby, ale 
absolutnie nie bylibyście w stanie przewidzieć, co może lub czego nie 
może zrobić Kemal Bej. Mogę powiedzieć, że był on rzadkim przykła-
dem człowieka, w którego naturze żyją dwie całkowicie różne osoby. 
Ci, którzy go bliżej znali, bardzo dobrze wiedzą, że w okresie pozo-
stawania w dobrych stosunkach z Pałacem pisał  istorię Osmanów, 
a kiedy się obraził, potrafił zamienić się w potwora mówiącego: 
„Psem jest, kto czerpie przyjemność ze służby okrutnemu myśliwe-
mu”12 (Ibidem: 47). 
 

 
Zakończenie 
Sułtan Abdülhamit II nie prowadził dziennika i nie pisał wspomnień 
w okresie, kiedy zasiadał na tronie; wiadomo dokładnie, czym się 
zajmował, miał ściśle określony program dnia i bardzo napięty har-
monogram zajęć i obowiązków. W tym harmonogramie nie było 
miejsca na pisanie czegokolwiek. Tym bardziej nie mógłby podjąć 

                                                           
11 Namık Kemal (1840-1888) – czołowy poeta, powieściopisarz i dramaturg 
epoki tanzimatu, działacz młodoosmański, legendarny bojownik o demo-
krację. Wielokrotnie sądzony za panowania Abdülaziza i Abdülhamita, 
spędził na zesłaniu bądź przymusowej emigracji osiemnaście ostatnich lat 
życia. Zmarł na zesłaniu na wyspie Chios.  

12 „Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten” – fragment słynnego 
wiersza Namıka Kemala, Kasydy o wolności (Hürriyet Kasidesi).  
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takiej próby po detronizacji, w  hermetycznym otoczeniu, w atmosfe-
rze wszechobecnej kontroli i zastraszenia. W latach przebywania 
w areszcie pałacowym jego życie i porządek dnia były ściśle obwa-
rowane zakazami i nakazami. Nie miał dostępu do żadnych źródeł, 
dokumentów, korespondencji, nie wolno mu było wysyłać ani dosta-
wać listów, kontaktować się z kimkolwiek z zewnątrz. A przecież je-
go domniemane wspomnienia obfitują w szczegóły sprzed lat i mó-
wią o wielu autentycznych osobach. Raczej nie jest możliwe, aby ów 
stary człowiek przechowywał drobiazgowe informacje w pamięci, po-
trafił je dokładnie odtwarzać i cytować.   

Pośrednim dowodem na to, że podczas przebywania w areszcie 
pałacowym Abdülhamit nie mógł niczego pisać ani nikomu dyktować, 
są dzienniki Atıfa Hüseyina, lekarza oddelegowanego przez młodotur-
ków do sprawowania opieki nad zdetronizowanym sułtanem i towa-
rzyszącymi mu osobami. Dzienniki obejmują okres od maja 1909 do 
lutego 1918 roku. Atıf Hüseyin codziennie przychodził do miejsca od-
osobnienia sułtana, najpierw w Salonikach, potem w Stambule. 
W wielkiej tajemnicy przed władzami robił krótkie, zdawkowe notatki 
z tych wizyt. Sporządzał je w maleńkich notesikach reklamowych for-
matu 10 na 7 cm, dołączanych do lekarstw przez producentów leków. 
Takie małe notesiki łatwiej było ukryć. Atıf Hüseyin robił zapiski ze 
świadomością, że dużo ryzykuje (Hülagü 2003: 13). Tym bardziej 
trudno sobie wyobrazić, żeby na zakazaną czynność spisywania czego-
kolwiek odważył się zdetronizowany sułtan, człowiek zastraszony, od 
wielu lat cierpiący na manię prześladowczą. Za brakiem autentycz-
nych wspomnień Abdülhamita przemawiają także wspomnienia 
dwóch sekretarzy kancelarii sułtańskiej z okresu sprawowania przez 
Abdülhamita władzy. Byli to Tahsin Pasza i Ali Sait. Ich wspomnienia 
to drobiazgowe opisy funkcjonowania dworu i kancelarii, opisy dnia 
codziennego sułtana ze wszystkimi jego zajęciami i rozrywkami. Gdy-
by sułtan przeznaczał jakąś część swojego bardzo napiętego czasu na 
dyktowanie wspomnień, taka informacja na pewno znalazłaby się 
w relacjach jego sekretarzy (Ali Sait 1994; Tahsin 1999).  

Na zakończenie warto podkreślić, że Wspomnienia sułtana 
Abdülhamita czyta się jak ciekawy utwór autobiograficzny. W treści 
pojawiają się postaci historyczne, autentyczne są też opisywane wy-
darzenia. Książka mogłaby uchodzić za prawdziwą autobiografię, 
gdyby nie fakt, że jej autor jest fałszywy… 
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Abstract 
A False Autobiography or a False Autobiographer? The Question 
of Sultan Abdülhamit II’s Memoires 
In 1919, soon after the death of Sultan Abdülhamit II, dethroned in 
1909 and placed under house arrest at his palace, there was to ap-
pear in the magazine Utarit the first extract of the ruler’s memoires. 
These were dated March 1917, which meant that the sultan wrote 
them during his house arrest. In subsequent editions of Utarit there 
were to appear another fifteen extracts following which, without 
a word of explanation, all subsequent parts were suspended. In 1922 
all of these extracts were to appear in the form of a small 72-page 
book, and so Turkish society was to forget about the work for many 
years. Subsequent publications (1946, 1960, 1964) did not raise any 
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doubts or objects or call forth any great interest but a real stir and 
heated discussion was to be caused – one lasting to this day – by the 
edition published in 1975. It was expanded to include many new ‘en-
tries’ by Abdülhamit. The book’s publisher İsmet Bozdağ described in 
the epilogue his thirty-year strivings to uncover the original, which 
had been hidden in Germany for fifty years.  

Turkish historians refer to this book as ‘the greatest cultural scan-
dal of the Republic period.’ Bozdağ’s tale is the work of his own 
imagination and Sultan Abdülhamit never wrote the recollections in 
question. That said Bozdağ’s 1975-publication of the book was to 
arouse great interest amongst readers and is still popular today. With 
the course of time the book has increased in size. Bozdağ has added 
many new ‘Abdülhamit’s entries’. Published a multitude of times, in 
prints running to thousands, it has brought Bozdağ and the publish-
ers a great deal of money. The sustained popularity of the book 
within Turkish society, running to many years now, is an interesting 
phenomenon deserving of sociological research. 

The paper presents: the circumstances from which the book ap-
peared in 1919, its author (this was the poet Süleyman Nazif), the 
circumstances that resulted in subsequent prints (editions) and the 
discussion that developed around the expanded edition of 1975.  

The despotic Sultan Abdülhamit, who has entered history as the 
‘bloody sultan,’ is presented within the aforementioned memories as 
a sensible, modern, and farsighted ruler. Possibly this positive image 
of the sultan has meant that Turkish readers yearning for the former 
power of the Ottoman Empire embraced the book with such enthusi-
asm and did not pay heed to the warnings of historians as to the false 
nature of the memories themselves.  

The content presents an array of individuals from Sultan Abdül-
hamit’s immediate circles as well as historical figures. The events de-
scribed are also authentic. There is much reference to the interna-
tional situation (March-April 1917). The book is highly interesting to 
read. It looks like a real autobiography by Abdülhamit, but unfortu-
nately the author is false…  


