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1. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się pierwsza gramatyka języka 
tureckiego napisana po polsku. W katalogu „starym”, czyli z drukami wydanymi do 
1949 roku, karta o numerze 2208153 III opisana jest następująco: Majewski Walen-
ty Skorochód, Gramatyka języka tureckiego, str. 92. Niżej dopisek: Około 1830 r. 
Oprawiony w gruby papier (cienką tekturę) egzemplarz zachował się w ogólnie nie 
najgorszym stanie. Wykonany w technice litograficznej, w formacie zbliżonym do A-4 
(28 x 21cm), liczy 92 strony, zapisane po obu stronach kart. Charakteryzuje go piękne, 
duże, kaligraficzne pismo. Okładka składa się z trzech niesklejonych warstw papieru 
(dwie, być może, dodano w późniejszych czasach). Na środkowej widnieje centralnie, 
odręcznie napisane nazwisko: Majewski. Brak jednak na okładce tytułu, nigdzie też 
nie podano miejsca i roku wydania (a właściwie powielenia). 

W Bibliotece powinien być też drugi egzemplarz – tak przynajmniej można są-
dzić po obecności kolejnej karty w katalogu, tym razem zatytułowanej za pierw-
szymi słowami tekstu, czyli: Wstęp do zakusu nad Gramatyką języka tureckiego. 
Ponieważ na karcie nie ma sygnatury, tej pozycji nie udało się odnaleźć. 

Z dodatkowych uwag zamieszczonych na kartach wynika, że oba egzemplarze 
pochodzą ze zbiorów Karola Estreichera.  

 
2. Walenty Majewski herbu Skorochód to interesująca, nietuzinkowa, choć i kon-
trowersyjna, w mniemaniu jemu współczesnych, postać. Żył w latach 1764–1835. 
Jego biogramy opisują go jako archiwistę, orientalistę i badacza starożytności sło-
wiańskich2. 

                                                        
1 Na Krakowskiej Konferencji Turkologicznej w 2009 r. przedstawiłam referat O wizerunku Tatara 

w Polsce i polszczyźnie. Ponieważ ukazał się on drukiem (w dwóch częściach, w numerach 3 i 4 „Prze-
glądu Tatarskiego”), w niniejszym tomie zamieszczam tekst referatu wygłoszonego na Warszawskiej 
Konferencji Turkologicznej w maju 2008 r.  

2 Dane biograficzne na podstawie: A. Batowski, Walenty Skorochód Majewski i jego naukowe pra-
ce [w:] Pismo zbiorowe, t. I, wyd. Jozafat Ohryzko, Petersburg 1859, s. 313–352; Polski słownik bio-
graficzny, pod. red. E. Rostworowskiego, PAU, Kraków 1974, t. 1, hasło Majewski (Skorochód- 
-Majewski) Walenty, str. 195–197; Elektroniczna baza Bibliografii polskiej [źródło: http://www. 
estreicher.uj.edu.pl/xixwieku/indeks/16863.html; data dostępu 05.11.2009]; Komentarz do Dekretu 
Fryderyka Augusta o utworzeniu i organizacji Archiwum Ogólnego Krajowego w Warszawie z 2 IX 
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Urodził się w rodzinie drobnoszlacheckiej na Podlasiu. Ojciec jego prawdopodob-
nie zginął podczas konfederacji barskiej. W Warszawie ukończył Collegium Nobi-
lium zakonu pijarów. Korzystając z zasobnej biblioteki pijarskiej i Biblioteki Zału-
skich, kształcił się dalej sam, doskonaląc zwłaszcza języki obce. Studia te wyrobiły 
w nim umiejętności samokształcenia. Rozpoczął pracę jako palestrant sądowy, ale 
szybko głównym źródłem jego dochodów stało się nauczanie domowe, do którego 
wracał w życiu kilkakrotnie. Wychowany w tradycji patriotycznej i obywatelskiej, 
wielokrotnie dawał wyraz przywiązaniu do niej: w 1792 roku odmówił przyjęcia 
pracy w kancelarii prawniczej delegata rosyjskiego przy konfederacji targowickiej; 
jako kapitan i dowódca batalionu brał udział w powstaniu w 1794 roku i został ranny 
w bitwie pod Maciejowicami; dwukrotnie wybierano go do Sejmu (w latach 1820 
i 1825). Po powstaniu kościuszkowskim zaczął pracować jako archiwista w powstałej 
w 1807 roku Komisji Rządzącej w Warszawie, został tam kierownikiem Archiwum 
Ogólnego Krajowego. Swoją pracą, staraniami o odpowiednie zabezpieczenie archi-
wów Rzeczypospolitej i skutecznym upominaniem się o zatrudnianie wykwalifiko-
wanej kadry wniósł znaczący wkład w rozwój nauk pomocniczych w Polsce.  

Ze wspomnień wynika, że był w Warszawie popularny. Czytamy o nim, że „co 
do ciała silnej był budowy, głosu donośnego i wzrostu słusznego”; że do końca 
życia nosił strój polski: „W obradach publicznych, w zgromadzeniach uczonych, 
czy w kółku towarzyskim odznaczał się ubiorem narodowym, a ułożeniem praw-
dziwie staropolskim, nosząc się w dnie świąteczne starannie i ozdobnie; stąd mó-
wiono o nim jako o ostatnim w stolicy z ubrania Polaku”; że był estetą: „Pisał czy-
telnie i pięknie. Dla wyraźności zaś używał, osobliwie w pracach naukowych, pióra 
grubego i liter więcej niż średnich, aby znaki i słowa nie uległy wątpliwości”. 

Członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk został prawdopodob-
nie w okresie Księstwa Warszawskiego. Niemal cały wolny czas poświęcał swoim 
pasjom naukowym. Przede wszystkim zgłębiał starożytne dzieje Słowian i innych 
ludów, zwłaszcza azjatyckich. Jako pierwszy w Polsce zajął się badaniem sanskrytu 
i wykazywaniem związków słowiańsko-staroindyjskich. Interesowały go też inne 
języki. Wiadomo, że spotkał się i rozmawiał z Aleksandrem Humboldtem, gdy ten 
na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk przybył do Warszawy w 1830 roku. 
Mimo cechującego go dużego zaangażowania, jego prace były przez środowisko 
naukowe odbierane nieufnie i często krytykowane. Nierzadko nazywano go dyle-
tantem i maniakiem, nie dopuszczano do odczytów na posiedzeniach, nie drukowa-
no jego prac. A jednak, nawet jeśli poziom jego dzieł pozostawiał wiele do życze-
nia, trzeba przyznać, że był w Polsce prekursorem badań nad sanskrytem – na 
podstawie niemieckich i łacińskich opracowań napisał pierwsze polskie kompen-
dium gramatyki tego języka. Krytyczne uwagi budziły jego rozgoryczenie, ale nie 
zrażały go – kolejne przedsięwzięcia finansował w dużej mierze sam. Tak zapewne 
było i z gramatyką języka tureckiego. Cytat ze wspomnień pośmiertnych potwier-

                                                       
1808 roku [źródło: http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Dekret_Fryderyka_Augusta_o_utworzeniu_ 
i_organizacji_Archiwum_Ogolnego_Krajowego_w_Warszawie_z_2_IX_1808_roku,gid,256338,cid,
4606.htm?body=desc ; dostęp: 05.11.2009].  
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dza, że pod koniec życia bardzo się tym zainteresował: „język turecki do badań 
swoich ulubionych koniecznie sobie przyswoić pragnął”. Kilka lat po napisaniu 
gramatyki umarł, pochowano go na Powązkach.  

 
3. Zawartość Gramatyki: 

 
WSTĘP 
Wykład terminów gramatycznych 
Wykład części mowy 
GRAMMATYKA JĘZYKA TURECKIEGO 
Część pierwsza – O pisowni 
Rozdział I: O sposobie czytania i pisania w języku tureckim 
Rozdział II: O głoskach tureckich 
Rozdział III: O wymawianiu 
Rozdział IV: O znakach za prawidła wymawiania służących 
Rozdział V: O samogłoskach tureckich  
Część druga – O imieniu i zaimku 
Rozdział I: O rodzaju, liczbie i przypadkowaniu imion 
Rozdział II: O przypadkowaniu imion 
Rozdział III: O stopniach porównania 
Rozdział IV: O rozmaitych gatunkach imion 
Rozdział V: O zaimkach 
Rozdział VI: O zaimku wskazującym 
Rozdział VII: O zaimkach posiadawczych (possesiw) 
Rozdział VIII: O imionach liczbowych 
Część trzecia – O słowie 
Rozdział I: O rodzaju, gatunku i postaci słów 
Rozdział II: O słowie rzeczownem       olmak ‘bydź’3 
Rozdział III: O czasowaniu słów foremnych 
Rozdział IV: O słowie zaprzeczającem (negativ) 
Część czwarta – O innych częściach mowy 
Rozdział I: O formowaniu się przysłówków (adwerbiów) 
Rozdział II: O pozaimkach (postpositiv) 
Rozdział III: O łącznikach (soiuzach) 
Rozdział IV: O wykrzyknikach (interjectio) 
Część piąta – O składni 
Rozdział I: O sposobie mówienia z kim do kogo 
Rozdział II: O porządku składni 
Rozdział III: O zgadzaniu się wyrazów pomiędzy sobą 
Rozdział IV: O zgodności rzeczowników pomiędzy sobą 
Rozdział V: O słowach 
Rozdział VI: O zapytaniach względem miejscowości i czasu 

                                                        
3 Brak mim. 
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1. Jedna z pierwszych stron gramatyki Holdermanna, z odręcznymi notatkami księcia  
Adama Czartoryskiego. Obiekt pochodzi ze zbioru Fundacji XX Czartoryskich. 

 

2. Jedna ze stron gramatyki Holdermanna.  
Obiekt pochodzi ze zbioru Fundacji XX Czartoryskich. 
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3. Pierwsza strona gramatyki Majewskiego.  
Obiekt pochodzi ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 
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4. Gramatyka Majewskiego, początek części pierwszej.  
Obiekt pochodzi ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 
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5. Strona 42 gramatyki Majewskiego, z błędnie zapisanym paradygmatem „Czasu przeszłego 
więcéy niż dokonanego”. Obiekt pochodzi ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 
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6. Strona 43 gramatyki Majewskiego, z błędnie zapisanym paradygmatem „Czasu przyszłego”. 
Obiekt pochodzi ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 
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4. Dzieło rozpoczyna Wstęp do zakusu4 nad Grammatyką ięzyka Tureckiego. 
W pierwszym zdaniu czytamy: Aby nauczyć się methodycznie iakowego iezyka, 
zacząć należy od obeznania się z terminami Grammatycznemi. I rzeczywiście, nieco 
ponadstronicowy Wykład terminów gramatycznych zawiera definicję gramatyki, jej 
działów i podstawowych pojęć. Choć kilka definicji jest poprawnych, to teoria nie 
jest mocną stroną autora5. Widać to choćby w następującym zdaniu (wstęp nie 
ogranicza się wyłącznie do kwestii teoretycznych, już tutaj autor odwołuje się do 
języka tureckiego): Dzielą się one [głoski] na samogłoski, spółgłoski, i dwusamo-
głoski czyli diphtongi; ale Turcy czyli Osmanie używaią oprócz tego pewnych od-
znak do oznaczania wymawiania, tudzież punktów, służących do odróżnienia pew-
nych głosek do siebie podobnych.  

Uzupełnieniem wykładu o terminach gramatycznych jest druga część Wstępu, 
czyli Wykład części mowy. Omawiając je, Majewski nie ogranicza się tylko do defi-
nicji, ale niekiedy dołącza więcej danych: przy przymiotniku pisze o stopniowaniu, 
przy czasowniku – o trybach i czasach. Za każdym razem definicję konfrontuje 
z językiem tureckim (podaje przykłady z niego, zgłasza brak w nim rodzajnika itp.) 
I tutaj zdarzają mu się niekonsekwencje terminologiczne lub stwierdzenia zaskaku-
jące, jak wtedy gdy pisze: Imie iest wyrazem, jakowego się używa do wyrażenia 
każdego przedimka lub gdy Indicativ nazywa wymiennie trybem oznajmującym 
i wskazującym.  

Wstęp kończy zapowiedź kolejnych siedmiu części, podzielonych na rozdziały. 
Mają to być: część I – Wszystko co się ściąga do pisowni i dobrego wymawiania, 
część II – Imiona i zaimki, część III – O słowach, część IV – O przysłówkach, po-
imkach czyli przyrostkach6, łącznikach i wykrzyknikach, część V – Składnia, część 
VI – Słownik ze skróconym zbiorem słów Tureckich i sposobów ich mówienia po-
wszechnie używanych, część VII – Zbiór rozmów.  

Niestety, gramatyka obejmuje tylko pięć pierwszych części. Rozdział o składni 
wieńczy napis Koniec, a czytelnik pozostaje bez żadnego wyjaśnienia. Nie wiado-
mo nawet, czy autor zarzucił myśl o słowniku i rozmówkach, czy może uczynił to 
później – nie ma, jak dotąd, żadnych śladów ewentualnej kontynuacji. 

 
5. Dzieło od początku budzi szereg wątpliwości. Po pierwsze, rzucają się w oczy 
błędy w przykładach oddanych pismem arabskim Ponieważ wskazują one na słabą 
orientację w zasadach pisania, nasuwa się pytanie, w jakim stopniu w ogóle autor to 
pismo znał. Zastrzeżenia są następujące: brak łączenia znaków, co więcej – zapisy-
wanie ich w obrębie wyrazu w formie samodzielnej; brak znaku, albo na odwrót – 
pojawienie się dodatkowego, błędnie wprowadzonego; ten sam znak bywa zapisy-
wany na różne sposoby, jakby był prowadzony inną ręką; autor zbyt często niefra-
sobliwie traktuje diakryty – zapomina o nich w ogóle, oddaje niepoprawnie lub 

                                                        
4 zakusy ‘usiłowanie zrobienia czegoś’. Dziś tylko w l. mn. 
5 Pamiętać jednak należy, że Gramatyka powstała na początku XIX wieku, a jej źródeł należy szu-

kać jeszcze wcześniej, gdy pojęcie głoski nie było jeszcze wyraźne – por. 6. 
6 Chodzi o postpozycje. W innych miejscach używa dla nich nazw: pozaimek, postpositiv, postposi-

tio. 
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„samozwańczo” dopisuje. Co więcej, niedoskonały zapis pojawia się najczęściej 
w tekście ciągłym – miejsca tam niewiele, czcionka mniejsza, stąd łatwiej o błąd. 
Natomiast paradygmaty wyglądają o wiele lepiej7 – tu jest więcej miejsca, czcionka 
okazała, więc nawet jeśli brakuje diakrytu, ilość i rodzaj znaków na ogół się zga-
dzają. I jeszcze jedno spostrzeżenie: wraz z kolejnymi stronami zapis staje się wy-
raźniejszy, litery większe, autor coraz bardziej dba o stronę wizualną tekstu. Odnosi 
się wrażenie, że Majewski wyraźnie się rozpisuje, że zwalnia tempo i wręcz cele-
bruje zapis, ucząc się go w trakcie pracy.  

Początkowe błędy można jeszcze kłaść na karb braku wprawy w pisaniu. Jednak 
ostatecznie ich ilość każe stwierdzić, że autor nie najlepiej znał alfabet arabski 
i zasady nim rządzące. Co dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że sam je przecież podaje 
czytelnikowi. Twierdzi, że trzeba zaznajomić się z ważnością (…) odznak w tym 
języku używanych, żeby radzić sobie z wymawianiem tego to zmięszanego dialektu 
z wielu nieuprawnych bełkotań. Po uważniejszej analizie wyjaśnia się przyczyna 
błędnego zapisu – autor pisał od strony lewej do prawej. Skoro tak, przykłady mu-
siały być z jakiegoś źródła przepisywane, być może nawet z kilku źródeł.  

W obliczu tej konstatacji należy także zadać pytanie, jak dalece Majewski znał 
język turecki. Niestety, dzieło zbyt często zdradza przynajmniej nieuwagę autora8. 
Błędy w turecczyźnie każą nam przypuszczać, że Majewski, pisząc Gramatykę, 
miał niewielkie rozeznanie nie tylko w alfabecie arabskim, ale i sam język turecki 
musiał znać słabo. Skoro tak, nie mógł być autorem, mógł być tylko odtwórcą, 
tylko tłumaczem.  

 
6. Co więc było pierwowzorem Gramatyki? Ustalenie źródła nie jest trudne. Przy 
podawaniu wymowy głosek, omawianiu rekcji czasownika czy tłumaczeniu niektó-
rych zwrotów autor dokonuje porównań, odwołując się głównie do języka francu-
skiego9. Nasuwa to myśl o francuskojęzycznym pierwowzorze dzieła. Tak też jest 
w rzeczywistości10. Walenty Majewski przetłumaczył Grammaire Turque J.B. 
Holdermanna, wydaną w Stambule w 1730 roku. Musiała być ona w swoim czasie 
w miarę dostępna dla tych, którzy pragnęli uczyć się języka tureckiego11. 

Przyznać jednak należy, że autor zrobił sporo, aby przybliżyć rodakom zupełnie 
obcy im język i alfabet. Przede wszystkim jego Gramatyka to pierwszy po polsku 
wykład zasad rządzących językiem tureckim. Gramatyka Holdermanna jest od niej 
rozmiarowo o połowę mniejsza, czcionkę ma również małą. Żeby tę pozycję móc 
czytać, trzeba dobrze znać alfabet arabski i wysilić wzrok. Majewski wybrał nato-

                                                        
7 Nie zawsze. Na stronach 42 i 43 pomylone zostały paradygmaty w: Czas przeszły wiecéy niż do-

konany i Czas przyszły. 
8 Już na s. 3 biuiukrek zapisano jako biiciukrek, podczas gdy nieco niżej stoi buiuk.  
9 Dwukrotnie też do rosyjskiego. 
10 Wspomniał o tym J. Reychman w swoim artykule: Zainteresowania orientalistyczne 

w środowisku mickiewiczowskim w Wilnie i Petersburgu [w:] S. Strelcyn (red.), Szkice z dziejów pol-
skiej orientalistyki, Warszawa 1957, s. 92. Dziękuję Panu Profesorowi Tadeuszowi Majdzie za zwróce-
nie mi na to uwagi.  

11 Świadczą o tym choćby dwa zachowane w Bibliotece Czartoryskich egzemplarze, z których je-
den z wieloma dopiskami na marginesach, uczynionymi ręką księcia Adama Czartoryskiego. 
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miast duże pismo. Dzięki temu, może nie zawsze zupełnie prawidłowo, ale jednak 
pokazał kształt liter arabskich i stosowanie znaków diakrytycznych. Samouk- 
-orientalista, w środowisku naukowym ignorowany, z uwagi na swoje prekursorskie 
poczynania w lingwistyce uważany jest jednak za pierwszego polskiego sanskryto-
loga oraz za pierwszego, który starał się wykazać pokrewieństwo języków europej-
skich. Z zachowaniem wszelkich proporcji należy mu się zatem także miano pierw-
szego popularyzatora języka tureckiego w Polsce. 

Summary 

Walenty Skorochód Majewski’s Turkish Grammar, circa 1830 

The first Turkish grammar textbook to be written in Polish, circa 1830, is held in the Jagiellonian 
Library in Kraków. The author, Walenty Skorochód Majewski, a self-educated archivist, was 
interested in the history of the Slavs and other nations and, especially, in the history of the Asian 
peoples. Using studies in German and Latin as his basis, he wrote the first Polish compendium of 
Sanskrit grammar. Although his efforts met with the distrust and frequent criticism of the scholar-
ly community, he did not lose heart and went on to publish further works. The Grammar is the 
result of a fascination with the Turkish language which occurred toward the end of his life. Closer 
analysis shows that J.B. Holdermann’s Grammaire Turque, published in Stamboul in 1730, was 
its prototype. The errors Majewski made are evidence of his poor knowledge of Turkish and the 
principles ruling the Arabic alphabet; he wrote from left to right. However, given that he intro-
duced his compatriots to a completely unfamiliar language and alphabet, he deserves to be named 
Poland’s first popularizer of the Turkish language. 
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