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Od autorki

Her şey sıfırdan başlamıştı'. 
Wszystko zaczęło się od zera... 

Słowami, które przytoczyłam tutaj jako motto, rozpoczyna swój rozdział 
poświęcony narodzinom teatru tureckiego wybitny teatrolog Metin And. 
Narodziny te dokonały się w okresie reform Tanzymatu1 2, a w słowach 
Anda nie ma żadnej przesady: choć Turcy anatolijscy, tak jak i inne ludy 
turkijskie zasiedlające rozległe terytoria Azji, od wieków znali i uprawiali 
tradycyjne odmiany sztuki scenicznej, teatr w rozumieniu europejskim 
zaczął zdobywać uznanie wśród mieszkańców osmańskich metropolii 
dopiero po otwarciu się Turcji na cywilizacyjne osiągnięcia Europy. And 
pisze: „Wszystko zaczęło się od zera. Tak jak aktor, reżyser i autor sztuki 
uchylili okno na całkiem nowy świat, tak i odbiorca musiał razem z nimi 
zrobić pierwszy krok w stronę tego nowego przeżycia i musiał je polubić”3. 

1 And M., Başlangıcından 1983 ’e Türk Tiyatro Tarihi, İletişim, İstanbul 2011, s. 68. 
- Tanzymat (tur. tanzimat) - okres reform w państwie osmańskim zapoczątkowany 
ogłoszeniem edyktu przez sułtana-reformatora, Abdülmecita I, na inaugurację pa
nowania w 1839 roku. Jako ramy czasowe okresu Tanzymatu w literaturze podaje 
się umownie rok 1859 (lub 1860) oraz 1896. Nazwa okresu reform pochodzi od 
tytułu wspomnianego edyktu (tanzimat-i hayriyye), gdzie wyraz tanzimat oznacza
‘uporządkowanie’/‘nadanie ładu’, a hayriyye - ‘dający szczęście’/‘pomyślny’. Tak 
więc nazwę edyktu, nieco upraszczając, można tłumaczyć jako ‘pomyślne reformy’. 
3 And M., op. cit. [wszystkie cytaty ze źródeł obcojęzycznych - tłumaczenie własne 
G. Z. ]. 

Można powiedzieć, że moja przygoda z teatrem tureckim też zaczęła 
się od zera. Kiedy w czasie studiów turkologicznych zainteresowałam się 
okresem Tanzymatu - epoką wielkich przemian, europeizacji i modernizacji 
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Turcji - poza stanowiącą bogate źródło informacji, ale niepozbawioną 
błędów, książką Historia literatury tureckiej. Zarys*  właściwie nie mia
łam do dyspozycji zadowalającego opracowania. Poświęcone teatrowi 
publikacje naukowe i popularno-naukowe autorstwa wybitnej znawczyni 
literatury tureckiej, w tym i teatru, Małgorzaty Łabęckiej-Koecher, po
ruszały w większości kwestię teatru tradycyjnego, ludowych form sztuki 
scenicznej. Istniały też krótkie prace na temat teatru współczesnego, na 
przykład sztuk Nazıma Hikmeta* 5. Natomiast dostęp do opracowań tureckich 
w tym trudnym dla Polski, przejściowym okresie przełomu lat 80. i 90. był 
bardzo ograniczony. Dopiero kilka lat później - w roku 1993 - korzystając 
z wyjazdu do Turcji na stypendium badawcze, oprócz zbierania materiałów 
do pracy doktorskiej poświęconej twórczości współczesnego prozaika 
Orhana Kemala, starałam się także poszerzyć swoją wiedzę na temat 
literatury (w tym i teatru) epoki reform. Plonem tej kwerendy i zdobytej 
wówczas wiedzy były trzy referaty przybliżające bardzo ważne zjawiska 
w historii rozwoju nowoczesnej literatury tureckiej: narodziny nowego 
gatunku - powieści, powstanie nowego typu sztuki scenicznej - teatru 
wzorowanego na europejskim oraz znaczący wzrost liczby przekładów 
z literatury europejskiej na język turecki6. Innym efektem kwerendy 
było przywiezienie różnych wydań komedii îbrahima Şinasiego Ożenek 
poety (Şair Evlenmesi) uważanej za pierwszą turecką sztukę sceniczną 
w stylu europejskim7. Wśród nich znalazły się takie teksty, jak: osmański 

J Płaskowicka-Rymkiewicz S., Borzęcka M., Łabęcka-Koecher M., Historia literatury 
tureckiej. Zarys, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971. Powstaniu nowo
czesnego teatru w Turcji poświęcono w tej książce zaledwie trzy strony (s. 278-280). 
5 Opracowania na temat teatru tureckiego w języku polskim autorstwa Małgorzaty 
Łabęckiej-Koecher oraz turkologa młodego pokolenia, Agnieszki Ayşen Kaim, zob. 
Spis wybranej literatury.
6 Zając G., Narodziny tureckiej powieści, [w:] Studia Orientalia Thaddaeo Lewicki 
Oblata. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Tadeusza Lewickie
go, red. E. Górska, The Enigma Press, Kraków 1994, s. 115-140; eadem, Początki 
tureckiej dramaturgii, [w:] Teatr Orientu. Materiały z sesji naukowej, red. P. Piekarski, 
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 1998, s. 25-36; eadem, Rola przekładów 
z literatur europejskich w procesie powstawania tureckiej literatury narodowej w XIX 
wieku, „Między Oryginałem a Przekładem” 1999, nr 5, s. 45-57.
7 Komedia Şair Evlenmesi określana jest powszechnie jako pierwsza turecka sztuka 
sceniczna wzorowana na teatrze europejskim, ale trzeba tu zaznaczyć, że w języku tu
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(w zapisie alfabetem arabskim), przetranskrybowany literalnie na alfabet 
łaciński oraz tekst uproszczony pod względem słownictwa (zbliżony do 
współczesnej turecczyzny). Teksty te wykorzystywałam na ćwiczeniach 
towarzyszących wykładowi z literatury tureckiej, a wersję oryginalną dość 
szybko przetłumaczyłam na język polski.

Przekład trafił na dobrych kilka lat do szuflady. Zajęta pisaniem pracy 
habilitacyjnej nie szukałam okazji, aby z tego tłumaczenia zrobić pożytek. 
Okazja przyszła sama: kiedy w 2009 roku krakowski ośrodek turkologicz- 
ny podjął się zorganizowania ogólnopolskiej konferencji uświetniającej 
90-lecie istnienia turkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, uznałam, 
że ta krótka, zabawna sztuka będzie doskonałym materiałem na „część 
artystyczną” towarzyszącą konferencji. Inscenizacji podjęli się studenci 
II roku turkologii: Wojciech Byzdra, Karolina Gil, Patryk Janus, Paweł 
Kopacz, Ewa Ostasz, Tomasz Stuleblak, Sandra Szaja i Łukasz Szulc oraz 
studentka III roku turkologii Joanna Tworzewska. Przedstawienie bardzo 
się spodobało, rozśmieszyło publiczność, zebrało gromkie brawa. Niewąt
pliwie na ten sukces wpłynął fakt, że nasi młodzi aktorzy byli spontaniczni 
w tym, co robili na scenie i sami świetnie się bawili.

A tekst wystawionej sztuki... Cóż, znowu trafił na kilka lat do szuflady 
w oczekiwaniu na sprzyjające warunki - tym razem natury ekonomicznej. 
Warunki te pojawiły się właśnie w tym roku i korzystając z dotacji Wydziału 
Filologicznego UJ mogę opublikować tę książkę. Tekst Ożenku poety - 
zbyt krótki, aby mógł sam w sobie stanowić zawartość książki - został 
wzbogacony o biografię autora i omówienie sztuki, którą zamieszczam 
w trzech wersjach: osmańskiej, tureckiej i polskiej.

9

reckim powstały trzy inne, wczesne sztuki teatralne. Około 1845 roku ojciec wybitnego 
poety okresu Tanzymatu, Abdülhaka Hamita Tarhana, lekarz i wykładowca medycy
ny Hayrullah Efendi napisał komedię Hikâye-i İbrahim Gülşeni (Historia İbrahima 
Gülşeniego); zob. Akün O. A., Hayrullah Efendi, [w:] TDVİslam Ansiklopedisi, t. 17, 
Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1998, s. 67-75. Z powodu zajmowanych oficjalnych 
stanowisk nie mógł jej jednak opublikować i została zapomniana, a Şinasi - pisząc 
swoją sztukę - z całą pewnością jej nie znał. Na jej rękopis natrafiono dopiero w latach 
40. XX wieku. Dwie inne komedie, Nasrettin Hocanın Mansıbı (Urząd Nasrettina Ho- 
dży) i Veka-yı acibe ve havadis-i garibe-i kefiger Ahmet (Dziwne przypadki i osobliwe 
zdarzenia szewca Ahmeta) są utworami anonimowymi, stąd nie mogą rywalizować 
z Ożenkiem poety o palmę pierwszeństwa - niewykluczone bowiem, że napisali je 
znający język turecki lub uczący się go Europejczycy. Rękopisy obydwu tych sztuk 
znajdują się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
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Mam nadzieję, że ta zabawna, ale nawiązująca do smutnych realiów 
komedia, zaciekawi polskiego czytelnika, a tekst osmański zachęci stu
dentów turkologii do doskonalenia umiejętności czytania w tym alfabecie. 
Ożenek poety to bez wątpienia utwór zasługujący na przedstawienie euro
pejskim miłośnikom sztuki scenicznej oraz czytelnikom zainteresowanym 
obyczajowością i tradycyjnym sposobem zawierania małżeństw w Turcji 
osmańskiej. W epoce, w której została napisana, komedia ta była dzie
łem przełomowym i rewolucyjnym, a przyczyniły się do tego trzy fakty: 
według obecnej wiedzy była pierwszym, oryginalnym utworem scenicz
nym napisanym przez tureckiego autora na terenie Turcji, podejmowała 
odważną krytykę uświęconego tradycją sposobu aranżowania małżeństw 
i przedstawiała w negatywnym świetle muzułmańskiego duchownego, 
skłonnego za łapówkę do podejmowania decyzji niezgodnych z sumieniem.

W książce zastosowałam współczesną pisownię tureckich terminów, 
imion i nazwisk, obowiązującą w Republice Turcji8. Nieliczne słowa, które 
weszły już do polskiego piśmiennictwa i mają utrwaloną polską pisownię, 
zapisuję w tej wersji (na przykład bej, pasza, Tanzymat).

8 Współczesny alfabet turecki posiada następujące znaki nieobecne w alfabecie polskim 
lub czytane w odmienny sposób: c (czytamy jak polskie dż), ę (jak polskie cz), g (po 
samogłoskach a, i, o, u nie jest wymawiane, wydłuża jedynie poprzedzającą samogłoskę, 
np. dag czyi:, daa; po samogłoskach e, i, ó, ii jak polskiej), 11 (jak polskie y), I i (jak 
polskie i), j (jak polskie ż), ó i ii (jak niemieckie 6, ii), ę (jak polskie sz); v (jak polskie 
w), y (jak polskiej); znak „daszku” nad samogłoską (a, i, u) wydłuża jej artykulację.

Grażyna Zajqc
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I
Tradycyjny teatr turecki 

i narodziny teatru współczesnego

Zanim Turcy na fali XIX-wiecznej europeizacji zaczęli przejmować za
chodnie wzorce kulturowe, co w dziedzinie teatru objawiło się powstaniem 
wzorowanego na europejskim dramatu, w Anatolii funkcjonowały dwie 
odmiany teatru tradycyjnego (geleneksel tiyatro). Obydwie były rdzennie 
tureckie, obydwie Turcy przynieśli ze sobą do Anatolii z Azji Centralnej, 
ale na ich kształt wpływały przez wieki także obce czynniki, takie jak 
pozostałości pierwotnych wierzeń i rytuałów dawnych cywilizacji zamiesz
kujących Anatolię czy elementy tradycji kultywowanej przez mniejszości 
narodowe mieszkające obok Turków: Greków, Ormian i Żydów9. Te dwie 
odmiany tradycyjnego teatru tureckiego to teatr chłopski (köylü tiyatrosu) 
i teatr ludowy (halk tiyatrosu)'0.

’ And M., op. cit., s. 9.
10 Wymieniany czasem przez badaczy trzeci typ tradycyjnej tureckiej sztuki scenicz
nej, teatr dworski (saray tiyatrosu), był de facto przeniesionym na dwór suhański 
teatrem ludowym; od połowy XIX wieku zaczął intensywnie przejmować elementy 
teatru europejskiego.

Teatr chłopski wywodził się z czasów przedislamskich, zawierał re
likty wierzeń animistycznych i służył dwóm różnym celom. Jednym był 
cel rozrywkowy: przedstawienia i zabawy miały dostarczać rozrywki 
członkom wiejskiej społeczności, zwłaszcza w długie zimowe wieczory 
czy podczas kilkumiesięcznego pobytu wiejskiej wspólnoty na górskich 
pastwiskach. Drugi cel wydaje się zasadniczy i pierwotny: chodziło o na
wiązanie kontaktu z siłami nadprzyrodzonymi, by przez odpowiednie słowa * 10 
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i rytuały zapewnić pomyślność społeczności, na przykład odpędzić od wsi 
chorobę, wybłagać deszcz, zapewnić dobre urodzaje. Z biegiem czasu, 
wraz z umacnianiem się pozycji islamu, te pierwotne, szamańskie elementy 
traciły na znaczeniu i nabierały wymowy symbolicznej, a wzrastała rola 
elementu czysto rozrywkowego. Również tematyka podlegała przemianom, 
by ostatecznie zogniskować się na wydarzeniach z życia codziennego.

W takiej to postaci teatr chłopski przetrwał do naszych czasów, a nie
które jego elementy widać już tylko w tradycyjnych dziecięcych zabawach. 
Przedstawienia najczęściej bazują na improwizowanych słownych prze
pychankach między dwoma adwersarzami. Nierzadko role odgrywane są 
przez osoby w maskach lub przebrane za zwierzęta. W przedstawieniach 
teatru chłopskiego wyróżnia się następujące grupy tematów: śmierć i po
wrót do życia, uprowadzenie dziewczyny, uprawa roli, życie pasterskie, 
świat zwierząt (najczęściej odgrywane zwierzęta to wielbłąd, jeleń, lis, 
niedźwiedź, bocian, mysz, zając, jeż, kot, pies, wół, lis, orzeł). Odrębne 
miejsce w teatrze chłopskim zajmują przedstawienia lalkarskie. Jak pisze 
M. And", lalka {kukla) to relikt tureckiej kultury z Azji Centralnej, znacznie 
starszy niż sławne dzisiaj przedstawienia teatru cieni i Karagöza, które 
zagościły w świadomości Turków dopiero w XVI wieku. Według Anda 
jeszcze w XX wieku odgrywano w Anatolii przedstawienia przy pomocy 
lalek, mające w czasie suszy sprowadzić na okolicę zbawienny deszcz.

W odróżnieniu od teatru chłopskiego, który jest wytworem kultury 
mieszkańców wsi, turecki teatr ludowy jest produktem kultury miejskiej, 
a dokładniej - kultury Stambułu. Choć szybko rozszerzył swą popular
ność na miasta całego imperium, nie da się zakwestionować zasadniczej 
roli stolicy Osmanów w procesie jego powstania i rozwoju. W tureckim 
teatrze ludowym wyróżnia się następujące rodzaje: występy iluzjonisty 
{hokkabaz) zawierające też element komicznego dialogu między mistrzem 
iluzji i jego pomocnikiem, wykonywana przez mężczyzn przebranych 
za kobiety sztuka łącząca taniec z teatrem {köçek), występy meddaha - 
opowiadacza, który w swego rodzaju „teatrze jednego aktora” odgrywa 
równocześnie role wielu postaci, teatr lalek {kukla), teatr cieni od głównego 
bohatera nazywany Karagöz i ortaoyunu czyli „gra pośrodku” - sztuka 
odgrywana przez grupę aktorów pod gołym niebiem, pośród otaczającej

11 And M., op. cit., s. 26. 
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ich publiczności. Teatr lalek, Karagöz i ortaoyunu do dzisiaj cieszą się 
popularnością, państwo dba o podtrzymanie tej tradycji będącej cenną 
spuścizną duchową Turków anatolijskich, a wykonywanie tego rodzaju 
sztuki przestało być domeną ludowych artystów - amatorów, jako że 
wśród aktorów spotkać można profesjonalistów, absolwentów szkół aktor
skich. Odrębne miejsce w klasyfikacji tureckich odmian sztuki teatralnej 
zajmuje teatr improwizowany tuluat. Pojawił się on w XIX wieku jako 
efekt przyswojenia elementów współczesnego teatru europejskiego przez 
tradycyjną sztukę „gry pośrodku”.

Jakie są główne cechy tradycyjnej sztuki scenicznej, wspólne dla teatru 
chłopskiego i ludowego? Odwołajmy się znów do Metina Anda12, który 
w swej Historii teatru tureckiego szczegółowo charakteryzuje wszystkie 
odmiany teatru tradycyjnego i wylicza ich cechy. Na pierwszym miejscu 
And wymienia naśladowanie. Aktor musi umieć doskonale naśladować 
różnorodne ludzkie głosy oraz głosy zwierząt, jak również specyficzną 
wymowę wiążącą się na przykład z obcym pochodzeniem, używaniem dia
lektu czy wadami wymowy. Inną cechą charakterystyczną jest oparcie akcji 
na przeciwieństwach postaci - występuje między nimi bardzo wyrazisty 
kontrast, dzięki któremu łatwo można uzyskać efekt komiczny. Ponadto, 
kontrast między głównymi bohaterami ułatwia improwizowanie i „tkanie” 
akcji wokół pomyłek i nieporozumień, ofiarą których padają te osoby. 
Kolejna cecha tradycyjnego teatru tureckiego to ustawiczne przeplatanie 
się słowa z tańcem, muzyką, śpiewem, pantomimą, a następna, bardzo 
istotna we wszystkich odmianach teatru, to improwizacja, która sprawia, 
że każde przedstawienie jest niepowtarzalne, nawet jeśli grane jest według 
tego samego schematu i nosi ten sam tytuł. Niezbędny w tradycyjnych 
tureckich widowiskach błyskotliwy talent do improwizacji powoduje, 
że wykonawcy mogą każdorazowo dostosowywać sztukę do lokalnych 
warunków, poziomu odbiorców, ich potrzeb i oczekiwań. Kolejną cechą 
wspólną w tradycyjnym teatrze jest mieszanie się ze sobą różnych odmian 
teatru. Na przykład Karagöz - główna osoba w teatrze cieni - nagle może 
przeistoczyć się w opowiadacza (meddah) czy w iluzjonistę, a wśród postaci 
występujących w sztuce ortaoyunu pojawić się może Karagöz lub inny typ 
stały teatru cieni. I wreszcie ostatnią wspólną cechą wszystkich rodzajów

1: Ibidem, s. 12-14.
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tradycyjnego teatru tureckiego jest brak zdecydowanej, całościowej akcji, 
fabuła utworu składa się z luźno ze sobą związanych lub nawet zupełnie 
niepowiązanych epizodów.

W obrębie tradycyjnej sztuki scenicznej można też wskazać cechy, które 
odróżniają teatr chłopski od ludowego. Osoby występujące w widowiskach 
teatru chłopskiego nigdy nie biorą za to zapłaty (choć naturalną rzeczą 
zawsze było nagradzanie artystów posiłkiem i drobnymi, praktycznymi 
upominkami), podczas gdy wykonawcy w teatrze ludowym pobierają 
opłatę za uczestnictwo w spektaklu, a swoje zajęcie traktują jako dodat
kowe źródło utrzymania. Zarówno teatr chłopski, jak i ludowy bazują na 
improwizacji i nie posługują się z góry narzuconymi tekstami, ale teatr 
chłopski - jako sztuka wywodząca się z rytuałów - przestrzega pewnych 
skostniałych zwrotów i rymów, których nie można naruszyć ani zepsuć. 
Teatry chłopski i ludowy różnią się także pod względem budowy utworów. 
Spektakle teatru ludowego wykazują bowiem pewien stopień rozwoju 
i mniej lub bardziej zaznaczoną swobodę w odchodzeniu od schematu 
i w poszukiwaniu inspiracji, podczas gdy teatr chłopski jest znacznie 
bardziej archaiczny i cechują go: brak wyraźnego łańcucha zdarzeń, pro
stota i ascetyzm. Nic dziwnego, skoro jest to wytwór ludzkiej działalności 
prawie tak stary jak sama ludzkość13...

13 ibidem, s. 15-16.

Przez długie wieki, aż do epoki wielkich przemian w okresie Tanzy- 
matu, obecny w świadomości Turków teatr funkcjonował właśnie w ta
kich postaciach, a sztuka teatralna w znaczeniu europejskim, mająca swe 
korzenie w kulturze starożytnej Grecji, nie była im znana. Na literaturę 
wysoką w Turcji osmańskiej składały się wyłącznie poezja i proza. One 
również czekały na powiew świeżości, na wprowadzenie nowych warto
ści i dostosowanie do szybko zmieniających się od końca XVIII wieku 
potrzeb kulturalnych i estetycznych wykształconego Osmanina. Poezja, 
pisana kwiecistym i zawiłym językiem, pełna arabskich i perskich ele
mentów oraz archaicznych, skostniałych symboli typowych dla literatury 
dywanowej, była zrozumiała tylko dla elit. Prozę reprezentowały dzieła 
niebeletrystyczne, takie jak rozprawy historyczne, relacje podróżnicze 
i traktaty z różnych dziedzin nauki. Język osmańskiej prozy również był 
bardzo ozdobny i wymagał od odbiorców dobrego przygotowania. Tak
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więc Turcję osmańską, która w XIX wieku podjęła wielki wysiłek mo
dernizacji i europeizacji w wielu najistotniejszych dziedzinach jak gospo
darka, wojskowość, ustrój polityczny czy oświata, czekały też znaczące 
przemiany w dziedzinie literatury. Poezja miała zbliżyć się do czytelnika, 
upraszczając język i wprowadzając nowe, bliższe życiu tematy, proza 
czekała na „odkrycie” zupełnie jeszcze nieznanych w Turcji gatunków, 
jak powieść i nowela, zaś teatr w rozumieniu kultury zachodniej dopiero 
miał się narodzić.

Choć Turcy osmańscy mieli kontakt z dorobkiem cywilizacyjnym 
chrześcijańskiej Europy od początku swych podbojów na kontynencie eu
ropejskim, długo pozostawali obojętni na osiągnięcia Europejczyków, żyjąc 
w przekonaniu o wyższości kultury i cywilizacji islamu nad osiągnięciami 
świata zachodniego. Trafnie podsumowuje tę postawę literaturoznawca 
Cevdet Kudret, który pisze:

Imperium osmańskie - zarówno z powodu odrębności religii, jak i z racji dumy 
i wielkiej pewności siebie, wynikających z faktu panowania na trzech konty
nentach - było państwem zamkniętym na Zachód. Z wyjątkiem handlu żyło 
w całkowitej nieświadomości wszelkich zagadnień, takich jak: społeczeństwo, 
polityka, nauka, przemysł, sztuka, filozofia i inne. Zdobycie Konstantynopola 
uznano za wystarczający powód do dumy14.

14 Kudret C., Edebiyat Kapısı, Yapı Kredi Bankası, İstanbul 1997, s. 373.

Nic więc dziwnego, że dopóki państwo osmańskie przeżywało rozkwit 
i było w stanie utrzymać zdobycze terytorialne, Osmanie nie widzieli 
potrzeby przyjmowania nowinek technologicznych, naukowych i kultu
ralnych z „niewiernego” Zachodu. Gorzka prawda o wyższości Europy 
w kwestii nauki i techniki zaczęła docierać do świadomości Osmanów, 
kiedy okazało się, że po kilku wiekach triumfów imperium przestaje 
dorównywać armiom europejskim i zaczyna ponosić sromotne klęski. 
Pierwsze widoczne przemiany o charakterze proeuropejskim (przede 
wszystkim w dziedzinie wojskowości) dały się zauważyć za panowania 
Ahmeta III (1703-1730). Na przemiany w literaturze trzeba było jednak 
jeszcze długo czekać. Prawdziwa rewolucja w dziedzinie literatury i kultury 
(w tym i teatru) nastąpiła dopiero w połowie XIX wieku na fali wielkich 
reform Tanzymatu.
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Na rozwój europejskiej sztuki scenicznej w Turcji wpłynęło kilka 
czynników. Jako pierwszy możemy wskazać mecenat dworu sułtańskiego, 
widoczny zwłaszcza w okresie panowania Mahmuta 11(1808-1839) i jego 
syna Abdiilmecita I (1839-1861). Mahmut II odegrał istotną rolę w przygo
towaniu stambulskich elit na nadejście przełomowych reform w dziedzinie 
kultury i obyczajowości15. Był wielkim pasjonatem teatru, znał doskonale 
język francuski, a w swej prywatnej bibliotece zgromadził pokaźny zbiór 
dramatów europejskich. Zapraszał na występy do pałacu zagranicznych 
aktorów, dbał o wysoki poziom umiejętności własnych artystów. To za 
jego panowania oprócz popularnych tradycyjnych widowisk w stylu te
atru ludowego w pałacu zaczął zdobywać uznanie teatr europejski. Choć 
zasięg oddziaływania tej nowej sztuki był zrazu niewielki (przedstawienia 
wystawiane na deskach teatru pałacowego oglądały dzieci sułtana, jego 
nałożnice i garstka zapraszanych z zewnątrz osmańskich dostojników), 
to można pokusić się o stwierdzenie, że w ten oto sposób został zrobiony 
pierwszy krok na drodze do spopularyzowania w imperium zachodniej 
sztuki teatralnej. Niezależnie od kultury teatralnej rozwijanej w herme
tycznym świecie pałacu sułtańskiego, teatr europejski zdobywał powoli 
popularność wśród wyższych warstw społecznych Stambułu. Wiadomo, 
że za panowania Mahmuta II w stolicy imperium pojawiły się pierwsze 
budynki teatralne. Należały one do mniejszości narodowych. Stały teatr 
działał też w Izmirze, wówczas zdominowanym pod względem gospo
darczym i kulturalnym przez ludność niemuzułmańską.

15 Europejskie zainteresowania i otwarty umysł sułtana Mahmuta II (1785-1839) to 
najpewniej efekt wychowania, jakie otrzymał od matki, pochodzącej z Francji sułtańskiej 
nałożnicy Nakşidil. Jego dziełem była przełomowa reorganizacja armii osmańskiej ze 
spektakularnie przeprowadzoną likwidacją korpusu janczarów - odwiecznego bastionu 
zachowawczych kręgów władzy; on też dokonał szokującej wówczas reformy ubiorów 
urzędników państwowych, co Dariusz Kołodziejczyk nazywa „pierwszą rewolucją 
w dziedzinie mody męskiej”, jaką przeżyła Turcja; zob. Kołodziejczyk D., Turcja, 
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000, s. 121. Drugą taką rewolucję, dotyczącą już 
nie tylko ubiorów męskich, ale i kobiecych, wprowadził dopiero po proklamowaniu 
Republiki Turcji pierwszy prezydent, Atatürk.

Właściwym autorem reform Tanzymatu był syn Mahmuta II, Abdiil- 
mecit. To on z pomocą swych światłych doradców sformułował plan 
modernizacji państwa, który ogłosił poddanym w dniu wstąpienia na tron, 
3 listopada 1839 roku. Miał wówczas zaledwie szesnaście lat...
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Abdiilmecit kontynuował proeuropejską linię swego ojca. W dziedzi
nie szeroko pojętej kultury przyniosło to wiele pozytywnych przemian, 
na czym skorzystał także teatr. Za panowania tego sułtana postawiono 
w Stambule pierwsze tureckie budynki teatralne (istniejące już wcześniej 
teatry należały do mniejszości narodowych). Usytuowane przy sułtańskich 
pałacach (Dolmabahçe Sarayı oraz Yıldız Sarayı) i wspierane przez suł
tana, były jednak otwarte dla wszystkich i służyły mieszkańcom stolicy. 
W sułtańskich teatrach grali zarówno wyśmienici artyści z Europy, jak 
i aktorzy osmańscy. Fakt sprawowania mecenatu nad teatrem przez pady
szacha miał niebagatelne znaczenie: dzięki subsydiom władcy można było 
sprowadzać z zagranicy wielkie gwiazdy sceny i całe zespoły teatralne, 
a miejscowi aktorzy mieli doskonałą okazję do podglądania europejskiego 
kunsztu aktorskiego.

Podobne zainteresowania teatrem pojawiły się w okresie Tanzymatu 
także w pałacach wysokich dostojników państwowych - pierwszych Tur
ków, którzy mieli możliwość zdobycia wykształcenia w stylu europejskim, 
znających literaturę Zachodu i obeznanych z teatrem dzięki pobytom 
w Europie. W ich posiadłościach również organizowano występy europej
skich aktorów, śpiewaków czy muzykantów. Zapraszani na takie występy 
krewni i sąsiedzi powoli powiększali w muzułmańskiej społeczności krąg 
osób zaznajomionych z europejską sztuką sceniczną.

Kolejnym ważnym miejscem, gdzie dokonywało się popularyzowanie 
teatru, były obce poselstwa. Wystawiane tam w języku oryginału sztu
ki mogli oglądać zaproszeni goście - osmańscy dostojnicy. Wiadomo 
na przykład, że w poselstwie francuskim grano między innymi sztuki 
Moliera, Comeille’a, Racine’a, Szekspira16. Zagraniczni dyplomaci nie
jednokrotnie wspierali również imprezy teatralne organizowane poza ich 
rezydencjami, użyczając aktorów, muzyków, doradców czy scenografii. 
Podobną rolę zagraniczne placówki odegrały w dziedzinie popularyzacji 
opery i operetki, które - w przeciwieństwie do teatru - były dla Turków 
czymś zupełnie nowym17.

16 And M., op. cit., s. 69.
17 Popularyzacja scenicznych dzieł muzycznych w Turcji zaczęła się od Izmiru. To 
tam, ze względu na zamożne i prężne społeczności włoskie i francuskie, najwcześniej 
zaczęto wystawiać tego typu przedstawienia, sprowadzając z Europy całe zespoły
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Także prasa turecka, której historia zaczyna się właśnie w XIX wieku, 
przyczyniała się do popularyzacji wiedzy o teatrze i do rozwoju „mody” 
na chodzenie do teatru. Gazety przeznaczały sporo miejsca na relacje 
z aktualnie granych sztuk, informowały o wydarzeniach kulturalnych 
w zachodniej Europie, promowały twórczość rodzimych autorów, pub
likując teksty sztuk w odcinkach. We wczesnym okresie rozwoju teatru 
w Turcji, kiedy przedstawienia odbywały się prawie wyłącznie w języku 
oryginału (po ormiańsku, grecku, francusku, włosku), osmańskie gazety 
drukowały bardzo dokładne opisy akcji wystawianych sztuk. Miało to 
zachęcić osoby nieznające języków obcych do obejrzenia spektaklu. 
W takiej akcji popularyzatorskiej szczególne zasługi położył tygodnik 
„Ceride-i Havadis”, wydawany od 1840 roku w Stambule przez Anglika 
Williama Churchilla.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój sztuki teatralnej 
w Turcji była aktywna działalność na tym polu przedstawicieli mniejszości 
narodowych zamieszkujących imperium, przede wszystkim żyjących od 
wieków na tych ziemiach Ormian, w mniejszym stopniu Greków, a także 
Żydów i mniej licznych, ale aktywnych kulturalnie, Włochów i Francuzów. 
Zanim Turcy pokochali teatr europejski i zaczęli przejawiać inicjatywę 
na tym polu, to właśnie mniejszości narodowe stawiały pierwsze budynki 
teatralne18, kształciły artystów, sprowadzały do Stambułu zespoły z Europy,

bądź wybitnych solistów. Informacje „z pierwszej ręki” na ten temat znaleźć można 
we wspomnieniach późniejszego wybitnego powieściopisarza Halita Ziyi Uşaklıgila 
(1866-1945), który licealną młodość spędził w Izmirze i gdzie zaczęła się jego miłość 
do teatru, opery, operetki i muzyki europejskiej, a wszystko to - za pośrednictwem 
bardzo aktywnych izmirskich Włochów i Francuzów. Uşaklıgil pisze o całorocznej 
(w przeciwieństwie do Stambułu, nastawionego raczej na intensyfikację rozrywek 
w miesiącu ramadan) aktywności zespołów operowych i operetkowych, wspomina 
włoskie opery, francuskie i greckie operetki oraz greckie komedie. Życie teatralne 
w Izmirze skoncentrowane było na odbiorcy nietureckim i tamtejszym zespołom nie 
zależało na produkcji przedstawień w języku tureckim. Wśród kompozytorów, których 
niemalże wszystkie dzieła operowe można było usłyszeć w Izmirze, autor wymienia 
Belliniego, Donizettiego i Verdiego. Zob. Uşaklıgil H. Z., Kırk Yıl, İnkılâp Kitabevi, 
İstanbul 1987, s. 136-137, 238-239.
18 Do pierwszych zasłużonych dla współczesnego teatru tureckiego Ormian zaliczyć 
należy Ohannesa Kasparyana, który w 1863 roku założył w Stambule pierwszy stały 
zespół teatralny związany z jednym miejscem - na te potrzeby postawił drewniany 
budynek w dzielnicy Gedikpaşa, od czego wzięła się późniejsza, nieformalna nazwa 
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organizowały bale charytatywne i festyny urozmaicane krótkimi formami 
teatralnymi czy operetkowymi.

Turcy chętnie przychodzili zwłaszcza na ormiańskie spektakle. Nawet 
jeśli nie znali języka ormiańskiego (a najczęściej tak było), przychodzili 
do teatru dla samej tylko gry aktorskiej, dla wykonywanej tam muzyki, no 
i - może przede wszystkim - dla aktorek... Trzeba pamiętać, że w XIX 
wieku kobieta turecka w miejscu publicznym była zasłonięta od stóp do 
głów, więc widok aktorki niekompletnie - jak na ówczesną muzułmańską 
obyczajowość - ubranej i bez skrępowania wychodzącej na scenę musiał 
być dla Turków wielką i ekscytującą atrakcją.

W tym miejscu warto wspomnieć, że przedstawicielki mniejszości 
religijnych wypełniały bolesną lukę związaną z brakiem rodzimych ak
torek aż do okresu republiki, gdyż w czasach osmańskich o muzułmań
skiej kobiecie grającej na scenie nawet nie mogło być mowy. Pierwsza 
„odważna” Turczynka, Afife Hamm, pojawiła się na scenie w 1920 roku, 
jednak była zastraszana przez otoczenie i nękana przez policję, dlatego 
musiała zrezygnować z kariery. Dopiero po utworzeniu Republiki Turcji, 
przy osobistej zachęcie samego Atatiirka, kobiety tureckie zaczęły powoli 
realizować marzenia o występowaniu na scenie.

Turecki widz zawdzięczał Ormianom także możliwość obejrzenia 
pierwszych sztuk scenicznych w swoim języku ojczystym. Ormiańskie 
teatry - widząc szybko rosnące zainteresowanie Turków tą nową rozrywką 
- zaczęły wystawiać swoje utwory także w wersji tureckiej. Co prawda 
rodziło to problemy natury językowej, o czym poniżej, ale faktem bez
spornym jest, że to stambulscy Ormianie jako pierwsi zadbali, by turecka 
widownia mogła oglądać sztuki sceniczne po turecku. Natomiast spośród 
członków społeczności greckiej w Stambule największe zasługi dla roz
woju teatru osmańskiego położył Teodor Kasap* 19, twórca współczesnej 
tureckiej satyry.

teatru: Gedikpaşa Tiyatrosu. W 1868 roku pieczę nad teatrem przejął kolejny bardzo 
zasłużony Ormianin, Güllü Agop. Szerzej o teatrze ormiańskim, w tym i na ziemiach 
osmańskich, zob. Pisowicz A., Teatr ormiański, [w:] Teatr Orientu..., s. 47-55.
19 Teodor Kasap (1835-1905) - wydawca prasy satyrycznej, tłumacz i komediopisarz, 
z pochodzenia stambulski Grek. Dzięki wykształceniu, które zdobył w Paryżu, biegle 
znał francuski i stał się jednym z pierwszych profesjonalnych tłumaczy literatury fran
cuskiej na język turecki. W 1870 roku założył pierwsze tureckie czasopismo satyryczne 
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Z jakimi problemami borykał się teatr turecki u zarania swych dzie
jów? Güllü Agop20 w rozmowie z austriackim dyplomatą Franzem von 
Wernerem wyliczał takie trudności, z jakimi musiał się mierzyć jego teatr: 
brak wykształconych ludzi, którzy mogliby grać używając poprawnego, 
literackiego języka, gdyż każdy Osmanin, choć trochę umiejący czytać 
i pisać, zabiegał o państwową posadę, a do teatru trafiały osoby bardzo 
słabo wykształcone, z fatalną wymową i dykcją; ormiańscy aktorzy z kolei, 
choć dobrze wykształceni, mówili kiepską turecczyzną. Kobiet aktorek 
brakowało zupełnie, dlatego teatry posiłkowały się młodymi Ormiankami, 
wybierając „pulchne” dziewczęta, tak aby jak najlepiej oddawały na scenie 
kobiece sylwetki. Ich turecczyzną była jeszcze słabsza niż w przypadku 
ormiańskich aktorów, dlatego zdarzało się, że wzbudzały na widowni we

„Diyojen” (Diogenes), a od 1871 roku prowadził aktywną działalność translatorską, 
między innymi tłumacząc powieści A. Dumasa ojca oraz dokonując swobodnej para
frazy komedii Moliera. W kwestii zapatrywań na społeczną i dydaktyczną rolę teatru 
był bardziej „turecki” od samych Turków, w licznych artykułach prasowych głosząc 
potrzebę wykorzystywania w rodzimej dramaturgii elementów tureckiej twórczości 
ludowej i miejscowej obyczajowości. Ostro piętnował bezmyślne czerpanie wzo
rów z teatru europejskiego, a chodziło mu zwłaszcza o wzory w dziedzinie fabuły, 
gdyż w pierwszych sztukach scenicznych pisanych przez Turków wiele było postaci 
niewiernych, wyuzdanych żon czy nadużywających alkoholu mężczyzn, a przecież 
w tureckiej rzeczywistości zjawiska takie należały do zupełnie marginalnych. Szerzej 
o Teodorze Kasapie zob.: Kudret C., op. cit., s. 441-460; Zając G., Smutna ojczyzna 
i ja smutny... Kręgi literackie epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 306-307.
20 Güllü Agop (właśc. Agop Vartovyan, 1840-1902) - aktor i reżyser osmański, z po
chodzenia stambulski Ormianin; organizator życia teatralnego w Turcji, uważany za 
jednego z twórców nowoczesnego teatru tureckiego. To w jego teatrze, nazywanym 
Tiyatro-i Osmani lub od miejsca siedziby Gedikpaşa Tiyatrosu, wystawiono pierwszą 
sztukę po turecku (przekład ormiańskiej sztuki Cezar Borgia, 1868), a rok później grano 
tam opartą na poemacie Fuzulego sztukę Leyla ve Mecnun. Ponieważ pierwszy turecki 
utwór sceniczny Ożenek poety nie został wystawiony zaraz po napisaniu, to właśnie 
sztuka Leyla ve Mecnun określana jest mianem pierwszego oryginalnego (niebędącego 
tłumaczeniem) utworu scenicznego, jaki udało się zrealizować na tureckiej scenie. Jak 
pisze M. And, Güllü Agop przez wiele lat posiadał zatwierdzony prawnie monopol na 
wystawianie w Stambule sztuk w języku tureckim i ostro zwalczał - także na drodze 
sądowej - konkurencję próbującą odebrać mu turecką widownię. Konkurencja zaś, 
chcąc obejść zakazy, które wynikały z tego monopolu, zakładała teatry z muzyką 
lub operą w nazwie i wystawiała sztuki będące kompilacją przedstawień teatralnych 
i muzycznych. And M., op. cit., s. 86-88.
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sołość. Brakowało mistrzów, którzy w języku tureckim uczyliby młodych 
adeptów aktorskiego fachu; trudno też było o rodzime utwory, a jakość 
przekładów pozostawiała bardzo wiele do życzenia21.

21 Ibidem, s. 74-75.
22 Ibidem, s. 75-76.
23 Ahmet Vefik Pasza (18237-1891) - osmański mąż stanu, dyplomata, poliglota, 
założyciel teatru, tłumacz Moliera. Towarzyszył swemu ojcu, dyplomacie, podczas 
pobytu w Paryżu, gdzie ukończył liceum, biegle znał francuski, a oprócz niego na
uczył się kilku (niektóre biografie podają, że kilkunastu) innych języków. Podczas 
czteroletniego sprawowania funkcji gubernatora prowincji w Bursie zasłużył się jako 
niespotykany organizator życia teatralnego. Postawił budynek teatru, w którym pod 
jego osobistą kontrolą przygotowywano przedstawienia, przyuczano do fachu mło
dych aktorów, tłumaczono sztuki. On sam jest autorem szesnastu przekładów komedii 
Moliera, z których większość to raczej przeróbki, dostosowujące fabułę do tureckich 
realiów.
24 And M., op. cii., s. 76.

Nic więc dziwnego, że wraz ze wzrostem liczby przedstawień w języku 
tureckim, rosły też dyskusje nad jakością takich przedsięwzięć. Niektórzy 
wybitni ludzie teatru, biorąc sobie do serca potrzebę podniesienia poziomu 
spektakli, podejmowali starania, aby zapanować nad dość niekontro
lowaną produkcją kiepskich przekładów i przeróbek oraz nad jakością 
aktorskiego fachu. I znów wypada przywołać czołową postać w historii 
teatru tureckiego, Güllü Agopa. Jak pisze M. And, w roku 1873 w stam
bulskich gazetach ukazała się informacja o powołaniu rady artystycznej 
w Teatrze Osmańskim (Tiyatro-i Osmanî). Miała ona za zadanie czuwać 
nad odpowiednim poziomem literackim i językowym sztuk scenicznych 
oraz nad poziomem gry aktorskiej. W tej kilkuosobowej radzie zasiadał 
między innymi wybitny poeta (a także uznany dramaturg) Namık Ke
mal. Do jego zadań, oprócz czuwania nad poziomem proponowanych 
do wystawienia sztuk, należało prowadzenie lekcji wymowy i dykcji dla 
aktorów zespołu. W różnych okresach działania tej rady jej członkami 
byli również inni wybitni literaci okresu Tanzymatu, jak Şemsettin Sami, 
Ebüzziya Tevfik, Recaizade Mahmut Ekrem i Ahmet Mithat Efendi22. 
Podobną radę utworzył przy swoim teatrze w Bursie Ahmet Vefik Pasza23, 
a zaprosił do niej między innymi takie osobistości, jak: konsul francuski 
i jego osobisty tłumacz, konsul Austro-Węgier oraz jeden z najbardziej 
płodnych komediopisarzy epoki, Feraizcizade Mehmet Şakir24.
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Jeśli chodzi o drugi problem teatru okresu Tanzymatu, czyli niedostatek 
aktorów, intensywna działalność edukacyjna powoli poprawiała sytuację. 
Mówiąc o edukacji, mamy na myśli ówczesną naukę fachu aktorskiego, 
odbywającą się na podobieństwo nauki rzemiosła: uczeń poznawał tajniki 
zawodu w ciągu długiego praktykowania u mistrza i występowania u jego 
boku. Pierwsi nauczyciele zawodu aktorskiego w Turcji byli Ormianami, 
którzy swojego fachu uczyli się u wielkich mistrzów we Włoszech i w in
nych krajach Europy. Najbardziej zasłużeni aktorzy-nauczyciele w Stam
bule to Bedros Magakyan ( 1826-1891) oraz İstepan Ekşiyan ( 1834-1901 )25. 
Pewną rolę w kształceniu tureckich aktorów odgrywali też przybywający 
do imperium na dłuższe kontrakty artyści z Europy. Doskonalenie umiejęt
ności aktorskich i muzycznych miało również miejsce za murami pałacu 
sułtańskiego. Utrzymywane przez sułtanów przez cały XIX wiek męskie 
i żeńskie orkiestry pałacowe i zespoły teatralne (te żeńskie tworzone były 
z utalentowanych artystycznie dziewcząt z pałacowej służby) także miały 
możliwość korzystania z lekcji u wielkich mistrzów sceny czy muzyki.

25 Imiona i nazwiska ormiańskie podaję w zapisie stosowanym we współczesnej 
pisowni tureckiej.
26 O nauczaniu zawodu aktorskiego w Turcji szerzej zob. And M., Tanzimat ve Meş
rutiyet Tiyatrosu, [w:] Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, t. 6, red. 
M. Belge, İletişim Yayınlan, İstanbul 1985, s. 1612-1613. Po tragicznej w skutkach 
dla imperium 1 wojnie światowej i po wojnie wyzwoleńczej ponownie podjęto starania 
o stworzenie szkolnictwa artystycznego. W 1931 roku powstała pierwsza szkoła teatral
na. Zorganizowana przy jednym ze stambulskich teatrów, była zalążkiem dzisiejszego 
konserwatorium (obecnie: İstanbul Üniversitesi Konservatuvan).

Idea stworzenia w Turcji szkolnictwa artystycznego dojrzewała bar
dzo powoli. Pierwsza szkoła o charakterze konserwatorium, kształcąca 
muzyków i aktorów, powstała dopiero w 1914 roku, a zadanie jej zorga
nizowania otrzymał André Antoine, francuski reżyser teatralny. Niestety 
wybuch wojny przerwał jego pracę26.

Mówiąc o rosnącej od połowy XIX wieku popularności i dostępności 
teatru w stylu europejskim w Turcji, nie sposób pominąć kwestii dostę
pu muzułmańskich kobiet do tego typu rozrywki. Trzeba zauważyć, że 
w początkowym okresie rozwoju teatru w Turcji kobiety miały utrudniony 
dostęp do niego, co wiązało się z ogólnymi uwarunkowaniami obecności 
kobiety w przestrzeni publicznej. Kobieta osmańska mogła dość swobod
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nie poruszać się po mieście, do stałych elementów jej codziennego życia 
należały wizyty w łaźni czy odwiedziny u sąsiadek, ale był jeden warunek: 
nie mógł towarzyszyć jej mężczyzna. Widok kobiety i mężczyzny razem 
w miejscu publicznym uchodził bowiem za coś nieprzyzwoitego. Dla 
organizacji życia teatralnego stanowiło to pewien problem...

M. And przytacza odgórne zarządzenia, których treść zachowała się 
do naszych czasów w archiwalnej prasie. Dowiadujemy się na przykład, 
że w roku 1859 wydano zarządzenie zakazujące kobietom wstępu na 
spektakle w jednym z najstarszych teatrów Stambułu, Teatrze Francuskim 
(Fransız Tiyatrosu). Z kolei w 1879 roku w budynku Teatru Gedikpaşa, 
kierowanego przez Güllü Agopa, wykonano specjalne loże dla kobiet, 
oddzielone kratami od reszty widowni, aby wyjść naprzeciw zaleceniom 
władz o zapobieganiu niemoralnym sytuacjom w teatrze. Najczęściej 
zalecano właśnie wydzielenie dla żeńskiej publiczności części widowni 
bądź też organizowanie spektakli wyłącznie dla kobiet. M. And pisze, że 
takie posunięcia władz nie spotykały się z pozytywnym odbiorem ze strony 
widzów, których dużą część stanowili przedstawiciele mniejszości religij
nych i Europejczycy - dla nich taki stan rzeczy był trudny do przyjęcia27.

37 And M., Başlangıcından..., s. 71-72.

W tym miejscu warto wymienić najstarsze stambulskie budynki tea
tralne. We wczesnym okresie powstawały przede wszystkim w dzielnicy 
Beyoğlu położonej na północ od Złotego Rogu i zdominowanej przez 
niemuzułmańskie mniejszości oraz obcokrajowców. Dla bogobojnych 
mieszkańców „właściwego”, muzułmańskiego Stambułu dzielnica Beyoğlu, 
zwana wówczas Perą, była miejscem zakazanych rozrywek, grzechu i roz
pusty. Główna jej ulica, zwana wtedy Grand Rue de Pera, a dziś - İstiklal 
Caddesi, pieszy, gwarny trakt ciągnący się od górnej stacji zabytkowej 
kolejki podziemnej (Tünel) do placu Taksim, jest obecnie jedną z najbar
dziej rozpoznawalnych wizytówek miasta.

Choć w odniesieniu do pierwszych siedzib teatrów nie da się wska
zać konkretnych dat wybudowania lub przeznaczenia jakiejś budowli 
na cele teatralne, a cyklicznie występujące przez cały XIX wiek wielkie 
pożary Stambułu jeszcze bardziej utrudniają uporządkowanie danych, 
z zachowanych do dziś egzemplarzy dawnych gazet wynika, że w wielkim 
pożarze Stambułu w 1831 roku spłonął drewniany budynek Teatru Fran
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cuskiego (Fransız Tiyatrosu) stojący przy głównej ulicy Pery. Wiadomo 
więc, że istniał już wcześniej i był to prawdopodobnie pierwszy stały 
budynek teatralny w Stambule. Zanim teatrem europejskim zaintereso
wali się Turcy, służył on mieszkającym licznie w tej dzielnicy Francu
zom, Włochom i Lewantyńczykom, a jego pierwotnym przeznaczeniem 
było udzielanie gościny zespołom teatralnym przybywającym z Francji 
i grającym po francusku. Po pożarze teatr odbudowano, tym razem jako 
murowany, z piętrowymi lożami. Budowla ta zachowała się do dzisiaj, 
choć gruntownie przebudowana w 1923 roku. Jeszcze przed wybuchem 
I wojny światowej przestała pełnić funkcje teatralne i pod nazwą Elhamra 
Pasajı (Pasaż Alhambra) spełnia rolę ekskluzywnego miejsca działalności 
sklepów jubilerskich i innych. Do niedawna mieściła też zasłużone dla 
popularyzacji kinematografii w Turcji kino Elhamra.

Do najstarszych budynków teatralnych w Stambule zaliczyć trzeba 
Teatr Nauma (Naum Tiyatrosu), również położony przy głównej ulicy 
Pery, naprzeciwko dzisiejszego liceum Galatasaray. Jego właścicielem 
był pochodzący z Aleppo Lewantyńczyk Michel Naum Duhani. Budy
nek postawiono w 1839 roku z przeznaczeniem dla bardzo popularnych 
wówczas europejskich iluzjonistów, ale wkrótce zaczęły tam występować 
zespoły teatralne i operowe. Zbudowany z drewna, Teatr Nauma dwukrotnie 
obracał się w popiół: w 1846 i 1871 roku. Na widowni wielokrotnie gościli 
osmańscy następcy tronu; najpierw Abdülaziz, potem Abdülhamit28. Po 
pożarze w 1871 roku działka została kupiona przez greckiego bankiera 
i zmieniła swe przeznaczenie - obecnie działa tutaj pasaż handlowy, 
a raczej gastronomiczny, Çiçek Pasajı (Pasaż Kwiatowy), a znajdująca 
się tuż obok uliczka na pamiątkę Teatru Nauma otrzymała nazwę Sahne 
Sokak (Ulica Sceny).

28 Innymi wybitnymi gośćmi Teatru Nauma byli cesarz Austro-Węgier Franciszek 
Józef i cesarzowa Francji Eugenia. Zob. http://www.tas-istanbul.com/index.php/pera/ 
tiyatrolar/item/6013-pera-naum-tiyatrosu, 19 II 2014.

Inny bardzo znany teatr Stambułu nosił nazwę Concordia. Założony 
w 1871 roku, posiadał dwie sceny, zimową i letnią, a znajdował się do
kładnie naprzeciwko Teatru Francuskiego, w miejscu, gdzie obecnie stoi 
największa katolicka świątynia Stambułu, kościół świętego Antoniego. 
Concordia została zburzona w 1906 roku, gdy włoska diaspora Stambułu 
postanowiła na swojej działce wybudować kościół.
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Niedaleko Concordii, również przy głównej ulicy Pery, działał w latach 
1861-1892 Teatr Wschodni (Şark Tiyatrosu). Założony przez ormiańską 
diasporę, w początkowym okresie wystawiał sztuki tylko po ormiańsku, 
zarówno rodzime, jak i przełożone z języków europejskich. Z biegiem czasu 
zaczął też otwierać się na widza osmańskiego. Po pożarze w 1892 roku 
Teatr Wschodni już nie podźwignął się z ruin. Na tym miejscu postawiono 
słynny hotel, działający do połowy XX wieku Tokatlıyan Oteli.

Najstarszym teatrem poza dzielnicą Beyoğlu był wspomniany już 
wcześniej Teatr Osmański (Tiyatro-i Osmanî), założony w tzw. „Starym 
Stambule”, czyli na południe od Złotego Rogu. Jest to bardzo „turecka” 
część miasta, z największymi meczetami, z pałacem Topkapi i Krytym 
Bazarem. Tutaj, w dzielnicy zwanej Gedikpaşa, zbudowano w 1859 
roku teatr, o którym gazety donosiły, że będzie służył przede wszystkim 
francuskim iluzjonistom, a ponadto będą w nim wystawiane pantomimy 
i komedie29. To tu wychodzili na scenę pierwsi w Stambule muzułmańscy 
aktorzy - Turcy i właśnie tutaj wystawiono pierwsze sztuki w języku tu
reckim30. Na pamiątkę tego bardzo zasłużonego teatru, ulica, przy której 
się znajdował, została nazwana w okresie Republiki Tiyatro Caddesi 
(ulica Teatralna).

Wymienione wyżej teatry to tylko kilka największych i najdłużej dzia
łających instytucji. W samym Stambule w ostatnim dwudziestoleciu XIX 
wieku istniało kilkanaście teatrów, a poza stolicą i bardzo „europejskim”

-9 And M., Başlangıcından..., s. 94.
10 Z teatrem Gedikpaşa łączą się dwa burzliwe wydarzenia, które boleśnie odbiły 
się na kondycji dopiero rodzącej się sztuki teatralnej w Turcji. W roku 1873 wysta
wiono tam dramat najwybitniejszego poety epoki, Namika Kemala. Sztuka Vatan 
yahut Silistre (Ojczyzna albo Silistria) była patetyczną opowieścią o bohaterstwie 
osmańskich żołnierzy broniących twierdzy na rubieżach państwa, jednak dopatrzono 
się w niej elementów wywrotowych i autor został bezterminowo zesłany do twierdzy 
na Cyprze. Udało mu się wrócić po trzech latach dzięki amnestii ogłoszonej przez 
nowego sułtana, Abdühamita Ił. W 1884 roku w Teatrze Gedikpaşa wystawiono sztukę 
wybitnego powieściopisarza Ahmeta Mithata Efendiego Çerkeş Özdenleri (Czerkieskie 
kolczyki). Znany z chorobliwej podejrzliwości sułtan Abdiilhamit przestraszył się 
wielkiej popularności, jaką cieszyła się sztuka, bardzo pozytywnie przedstawiająca 
dumny, waleczny naród Czerkiesów. Umiejętnie przygotowana prowokacja sprawiła, 
że rozsierdzony stambulski motłoch ruszył na budynek teatru i zrównał go z ziemią. 
Tak zakończyła się historia Teatru Gedikpaşa.
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Izmirem budynki teatralne wzniesiono między innymi w Bursie, Adanie 
i Ankarze31.

31 O siedzibach teatrów w państwie osmańskim szerzej zob. And M., Baflangictndan..., 
s. 91-96 oraz http://www.tas-istanbul.com/index.php/pera/tiyatrolar, 19 II 2014.
32 Na gruncie poezji dywanowej od wieków uprawiano gatunek zwany nazire, który 
polegał na stworzeniu wiersza (najczęściej był to gazel) na podobieństwo utworu na
pisanego przez wybitnego poetę. Był to wyraz hołdu składanego temu autorowi i nie 
postrzegano tego jako „kradzież” cudzego dzieła, choć nazire dokładnie naśladowało 
tematykę, metrum i rym oryginału. Już sam fakt istnienia w poezji takiej tradycji „usy
piał czujność” autorów, czytelników, tłumaczy i wydawców w kwestii praw autorskich. 
Uregulowania problemu od strony prawnej również pozostawiały wiele do życzenia 
przez cały XIX wiek. Pierwszy dokument dotyczący praw autorskich (TelifNizamna- 
mesi) ukazał się w 1857 roku, lecz regulował jedynie prawa do druku. W 1872 roku 
opublikowano aneks do tej ustawy, określający czas trwania praw autorskich do dzieł 
oryginalnych (45 lat) i przekładów (20 lat), ale w żadnym stopniu nie chronił on praw 
autorów zagranicznych. Sprawy te uregulował dopiero rząd młodoturecki, publikując 
w roku 1910 pierwszą ustawę, która spełniała europejskie standardy (Hakk-i Telif).

Jak więc widać, w drugiej połowie XIX wieku teatr europejski na do
bre już zagościł w świadomości muzułmańskich mieszkańców imperium, 
choć z racji dużych dysproporcji między metropoliami a prowincją oraz 
między ludźmi wykształconymi a prostymi, mówimy tutaj o niewielkiej 
części społeczeństwa, o dobrze wykształconych i obytych z osiągnięciami 
cywilizacji europejskiej mieszkańcach największych miast. Do tworzenia 
oryginalnych, rodzimych sztuk scenicznych „dojrzeli” też tureccy literaci, 
a etapem przejściowym między wystawianiem sztuk w języku oryginal
nym (ormiańskim, francuskim, włoskim) bądź w przekładzie na turecki 
a tworzeniem rodzimych sztuk, był okres swobodnego parafrazowania 
utworów obcych. W owych czasach w państwie osmańskim nie uchodzi
ło to za czyn niegodny pisarza32. Sięgano przede wszystkim do Moliera, 
Corneille’a, Szekspira.

Kim byli autorzy pierwszych oryginalnych utworów scenicznych 
powstałych na gruncie literatury tureckiej? Oprócz îbrahima Çinasiego, 
którego zasługi dla teatru omówimy w następnej części opracowania, 
pierwszymi autorami rodzimych sztuk, niebędących parafrazami utworów 
europejskich, byli: Ali Haydar Bej, Namik Kemal, Ahmet Mithat Efendi, 
Feraizcizade Mehmet $akir i Abdiilhak Hamit Tarhan. Dzieła niektórych 
z nich zachowały się do dzisiaj, inne nie wytrzymały próby czasu i znamy 
ich tytuły jedynie z dawnych doniesień prasowych.
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Ali Haydar Bej (1836-1914), z zawodu urzędnik państwowy wyższego 
szczebla, napisał trzy wierszowane sztuki, z których tylko o jednej posia
damy nieco informacji. Wystawiona w 1866 roku w Teatrze Gedikpaşa 
tragedia Sergüzeşt-i Perviz (Przygoda Perwiza) to dydaktyczny utwór 
o młodym utracjuszu, który roztrwonił majątek po swym ojcu.

Tworzący w konwencji romantycznej wybitny poeta, pisarz i dramaturg 
Namık Kemal (1840-1888) napisał sześć sztuk scenicznych. Pierwsza z nich 
przysporzyła mu sławy, ale i wielkich kłopotów natury politycznej33. Z po
zostałych pięciu sztuk Namika Kemala dwie rozgrywały się w odległych 
miejscach lub czasach, ale zawierały wyraźne aluzje do współczesnej 
sytuacji Osmanów, do wagi moralności władcy i jego poddanych, zaś trzy 
pozostałe poruszały temat nieszczęśliwej miłości.

” Zob. przypis 30.
14 Zob. przypis 30.

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), twórca tureckiego powieściopisar- 
stwa, napisał kilkanaście sztuk scenicznych, ale o niektórych nie zacho
wały się prawie żadne informacje oprócz tytułu, gdyż nigdy nie zostały 
wznowione. Wiadomo, że jego pierwszą sztukę Eyvah (O, ja biedny) grano 
na scenie Tiyatro-i Osmanî przed 1873 rokiem. Utrzymana w konwencji 
wodewilu, bawiła widzów do łez problemami bohatera niemogącego sobie 
poradzić z niesfornymi żonami. Podobnie lekki charakter miały inne sztuki 
Ahmeta Mithata Efendiego z wyjątkiem jednej, której wystawienie stało 
się przyczyną burzliwych wydarzeń34.

Ważną postacią w historii rozwoju tureckiego dramatu jest niewątpli
wie Abdiilhak HamitTarhan (1852-1937), wielki erudyta, wybitny poeta 
i dyplomata, który ponad trzydzieści lat życia spędził poza granicami kraju. 
Wszędzie, gdzie przyszło mu przebywać, zgłębiał miejscowe obyczaje, 
legendy, systemy filozoficzne i religijne. Ślady tych pasji widać w jego 
dwudziestu jeden dramatach. Opowiadają o odległych, nieraz baśnio
wych, krainach i czasach, ale pod tą swoistą przykrywką przemycane są 
problemy żywotne dla społeczeństwa osmańskiego, takie jak uczciwość 
władzy, powinność obywatela wobec ojczyzny, prawa kobiet, wolność 
myśli. Niestety tylko nieliczne dramaty Tarhana zostały za jego życia 
wystawione na scenie, głównie z powodów politycznych, co sprawiło, że 
autor ten (jako dramaturg) miał niewielki wpływ na kształtowanie opinii 
publicznej i większe zasługi odniósł jako poeta.
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Jedną z najciekawszych, a na pewno najbardziej niedocenionych postaci 
we wczesnej dramaturgii tureckiej był Feraizcizade Mehmet $akir (1853- 
1911), nazywany czasem „tureckim Molierem”. Napisał sześć komedii, 
a wszystkie zdradzają inspirację sztukami Moliera, do którego Feraizci
zade czuł głęboki szacunek. Sztuki tureckiego komediopisarza posiadają 
jednak całkowicie lokalny koloryt, poruszają rodzimą problematykę, 
czerpią z tradycji ludowego teatru Karagóz, a wpływ francuskiego kome
diopisarza widać w sposobie tworzenia komizmu postaci i tkania intryg. 
Feraizcizade pochodził z Bursy i to tam zapałał miłością do teatru, kiedy 
gubernatorem prowincji został Ahmet Vefik Pasza (1879). Młody człowiek 
pomagał gubernatorowi w wystawianiu jego sztuk (przeróbek z Moliera) 
w założonym przez niego teatrze, a ormiańskich aktorów uczył poprawnej 
wymowy. Po wyjeździe gubernatora z Bursy Feraizcizade kontynuował 
swoje teatralne pasje, wydawał lokalną gazetę, w której publikował teks
ty sztuk, pisał felietony popularyzujące teatr i tworzył własne komedie. 
Dziś uważa się, że miał o wiele większy talent dramaturgiczny niż inni, 
powszechnie znani autorzy epoki Tanzymatu, a fakt, że przez wiele lat 
pozostawał w zapomnieniu i badacze „odkryli” go całkiem niedawno, 
tłumaczyć należy tym, że przez całe życie pisał i publikował poza stolicą.
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II
İbrahim Şinasi i jego epoka

İbrahim Şinasi urodził się w stambulskiej dzielnicy Tophane w 1826 roku. 
Kiedy miał dwa lata, jego ojciec, kapitan artylerii Mehmet Ağa, wyru
szył na wojnę turecko-rosyjską, z której już nie wrócił. Poległ podczas 
bohaterskiej obrony twierdzy szumeńskiej na terenie dzisiejszej Bułgarii. 
Wojna, która przeszła do historii państwa osmańskiego pod nazwą woj
ny turecko-rosyjskiej 1828-1829, zakończyła się dla Turcji przegraną 
i upokarzającym traktatem adrianopolskim. Na mocy tego porozumienia 
imperium traciło terytoria na Kaukazie, a na Bałkanach musiało uznać 
autonomię Grecji, co było dla Turków szczególnie bolesnym ciosem. 
Zanim Turcja zaleczyła rany odniesione w tej wojnie, wybuchła kolejna 
- tym razem sprowokowana przez niepokornego gubernatora Egiptu, 
Muhammada Alego; a kiedy w 1832 roku udało się doprowadzić do za
warcia pokoju z egipskim „buntownikiem”, zaczęły z kolei pojawiać się 
zarzewia lokalnych buntów w różnych prowincjach osłabionego wojnami 
imperium: w Anatolii, Bośni, Macedonii, Iraku. Wszystkim tym niepo
kojom targającym kraj z zewnątrz i od środka, towarzyszył pogłębiający 
się regres gospodarczy.

W takiej przytłaczającej atmosferze przyszło dorastać osieroconemu 
¡brahimowi. Choć w tamtych czasach samotne kobiety były zjawiskiem 
rzadkim, a nawet niemile widzianym w osmańskim społeczeństwie, a wdo
wy szybko trafiały pod opiekę rodziny lub były ponownie wydawane za 
mąż, aby zyskać męskiego opiekuna, matka İbrahima nie zdecydowała 
się na powtórne zawarcie związku małżeńskiego. Jak zaznacza biograf 
pisarza Şemsettin Kutlu, „była i młoda, i ładna, dlatego wielu starało się 
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ojej rękę, lecz ona żadnego nie wybrała. Bez reszty poświęciła się syno
wi i czyniła wielkie starania, aby go dobrze wychować i wykształcić”35. 
Tak jak każde muzułmańskie dziecko, İbrahim pierwsze nauki pobierał 
w szkole osiedlowej, gdzie nauczył się czytać Koran po arabsku, co było 
podstawowym zadaniem tego typu placówek, oraz posiadł podstawy czy
tania i pisania w języku tureckim. Nie znamy dokładnie wieku, w jakim 
rozpoczął naukę, ale można przypuszczać, że miał 5-6 lat, bo taka była 
tradycja w społeczeństwie osmańskim.

15 Kutlu Ş., Yazar ve Eseri, [przedmowa do:] Şinasi, Şair Evlenmesi, Remzi Kitabevi, 
İstanbul 2008, s. 5.
16 Reforma oświaty mająca na celu wprowadzenie systemu szkół państwowych nieza
leżnych od fundacji religijnych, modernizację systemu szkolnictwa na wzór europejski 
i wdrożenie nowych programów nauczania została ogłoszona w edykcie sułtańskim 
Mahmuta II w roku 1838, ale postanowienia tego dokumentu wprowadzano w życie 
z dużym opóźnieniem. Sieć państwowych szkół średnich (rüştiye) zaczęto tworzyć 
dopiero w 1845 roku, a szkoły średnie stopnia wyższego (idadi), których powołanie 
zapowiadał edykt sułtana Abdülaziza z 1869 roku, zaczęły powstawać w roku 1873. 
Szerzej o tradycyjnym i nowym typie oświaty osmańskiej zob. Zając G., Ciało twoje, 
kości moje... Rodzina i szkoła epoki A bdułhamita II w świetle tureckiej autobiografii. 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Po zdobyciu elementarnej, raczej religijnej wiedzy, Şinasi kontynuował 
naukę w szkole świeckiej Mekteb-i Feyziye. Niewykluczone, że zgodnie 
z panującą w warstwach inteligenckich tradycją uczęszczał równocześnie 
na pogłębiające wiedzę wykłady prowadzone przy medresie albo pobierał 
prywatne lekcje, opłacane przez krewnych, którzy wspomagali jego matkę 
w wychowaniu syna. Natomiast następna informacja o jego edukacji jest 
już bardziej konkretna: w wieku około 13-14 lat przyjęto go do kancelarii 
wojskowej (Tophane Müşirliği Kalemi) mieszczącej się w jego rodzinnej 
dzielnicy Tophane. Został tam zatrudniony w charakterze kandydata do 
zawodu kancelisty, bez prawa do pobierania wynagrodzenia. Tak właśnie 
wyglądało kształcenie nowych kadr urzędniczych w XIX-wiecznej Turcji 
przed powstaniem nowoczesnego, świeckiego systemu edukacji. Zanim 
w Turcji osmańskiej okrzepł system państwowego szkolnictwa średniego 
opartego na europejskich wzorach, zanim powołano szkoły stopnia gimna
zjalnego (rüştiye) i licealnego (idadi)36, kształceniem urzędników zajmo
wały się urzędy państwowe i kancelarie wojskowe, które przyjmowały do 
pracy kandydatów do zawodu i stopniowo wprowadzały ich w tajniki pracy
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biurowej. W miarę jak Turcja otwierała się na Zachód, wzrastała potrzeba 
znajomości języka francuskiego wśród urzędników osmańskich, a znajo
mość języka arabskiego, wynoszona z medresy, przestała już wystarczać. 
Kształcące urzędników biura odgrywały na tym polu bardzo ważną rolę: 
oprócz przygotowywania do szeroko pojętej pracy biurowej uczyły także 
języka francuskiego, a nauka ta bazowała na kontakcie z przychodzącą 
do urzędu zagraniczną korespondencją i prasą.

Tak swoje urzędnicze szlify i podstawową znajomość języka francu
skiego zdobywał İbrahim Şinasi, a jako uczeń pracowity i utalentowany 
szybko zwrócił na siebie uwagę przełożonych. Szczególną rolę w ukształ
towaniu jego obywatelskiej postawy oraz w poszerzeniu horyzontów 
myślowych odegrali dwaj starsi urzędnicy kancelarii, İbrahim Efendi 
i Reşat Bej. Pierwszy z nich, miłośnik i wielki znawca wschodniej kul
tury, zadbał o to, aby przekazać zdolnemu a pokrzywdzonemu przez los 
chłopcu szeroką wiedzę o klasycznej literaturze orientalnej, zapozna
wał go z najlepszymi dziełami literatury osmańskiej i perskiej, uczył 
języka arabskiego i perskiego oraz filozofii muzułmańskiej. Natomiast 
Reşat Bej, niegdyś francuski oficer, którego los rzucił do Turcji, gdzie 
przyjął islam i wstąpił na służbę państwową, wziął na siebie zadanie 
zaznajomienia młodzieńca z językiem francuskim, kulturą, filozofią, 
historią i literaturą Zachodu. To dzięki niemu Şinasi zaczął interesować 
się osiągnięciami zachodniej cywilizacji, a zainteresowanie to niedługo 
potem miało przerodzić się w prawdziwą pasję, inspirującą młodego 
człowieka do nowoczesnych i nowatorskich prób na polu literatury, 
publicystyki, polityki i działalności wydawniczej.

Tak to pozbawiony ojcowskiej opieki İbrahim Şinasi, dzięki życzli
wości napotkanych na swej drodze osób zdobył wszechstronną wiedzę 
i kwalifikacje, których mogliby mu pozazdrościć nawet synowie arysto
kratycznych rodzin, kształceni przez osobistych guwernerów. Şemsettin 
Kutlu streszcza to tymi słowami:

Los zabrał ibrahimowi ojca w bardzo młodym wieku, ale za to w okresie, 
kiedy ten wkraczał w wiek młodzieńczy, dał mu aż dwóch ojców. I tak, w ciągu 
zaledwie kilku lat, jeszcze przed ukończeniem dwudziestego roku życia Şinasi 
mógł się zaliczać do grona najlepiej wykształconych inteligentów epoki37.

37 Kutlu Ş., op. cit., s. 6.
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Dzięki pracowitości Şinasi szybko awansował z praktykanta na po
bierającego pensję urzędnika. W tym czasie w kraju dokonywały się in
tensywne przemiany zapoczątkowane w 1839 roku sułtańskim „Edyktem 
z Gülhane” ogłaszającym wielkie reformy. Rozwój kadr urzędniczych, 
podnoszenie poziomu znajomości języków europejskich i zachodniej kul
tury wśród przedstawicieli „nowej” inteligencji należały do ważniejszych 
celów światłego sułtana Abdülmecita I oraz jego doradców, współautorów 
manifestu. Na fali tych reform dokonała się swoista rewolucja w dziedzi
nie oświaty, mianowicie z braku wyższych uczelni na terenie imperium 
zaczęto wysyłać osmańską młodzież na studia do Europy. W roku 1849 
wyróżnienie to spotkało 23-letniego Şinasiego, który został wysłany do 
Paryża celem zgłębiania nauk ekonomicznych.

Ten pierwszy pobyt we Francji trwał ponad cztery lata i został bardzo 
pożytecznie wykorzystany: Şinasi pogłębił znajomość języka francuskie
go i zdobył kwalifikacje zawodowe, dla jakich został wysłany na studia. 
Jednak wiecznie spragniony wiedzy młody człowiek nie poprzestał na 
tym, zwłaszcza że nauki ekonomiczne nie były tą dziedziną, która go 
pasjonowała. Już wtedy wiedział, że najbardziej interesują go całkiem 
inne dziedziny, takie jak językoznawstwo, literatura, leksykografia czy 
historia cywilizacji. Podczas pobytu we Francji wykorzystywał więc 
każdą okazję, aby brać udział w życiu literackim Paryża i nawiązywać 
kontakty z przedstawicielami nauk filologicznych, z encyklopedystami, 
wydawcami prasy. Ponadto uznał pobyt w Paryżu za niezwykle cenną 
okazję do zapoznania się z dorobkiem europejskich orientalistów, których 
poziom badań nad językami i literaturami Wschodu był o wiele wyższy 
od reprezentowanego przez początkującą dopiero orientalistykę krajów 
muzułmańskich. Wśród zasłużonych francuskich badaczy, z którymi Şi
nasi poznał się w Paryżu, byli między innymi: poeta Lamartine, rodzina 
francuskiego orientalisty, zmarłego w 1838 roku Antoine’a de Sacy, filo
zof i orientalista Ernest Renán, leksykograf Emile Littré. Z tym ostatnim 
poznał się podczas posiedzeń w Société Asiatique i niezmiernie cenił 
sobie przyjaźń z najlepszym wówczas autorem słowników we Francji. 
Warto tu wspomnieć, że Şinasi został przyjęty do tego towarzystwa jako 
pełnoprawny członek w 1851 roku. Brał udział w jego pracach naukowych 
przyczyniając się do wzrostu dorobku Société Asiatique na polu orien- 
talistyki, ale sam też wiele skorzystał dzięki temu członkostwu, mogąc 
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pracować w doskonale wyposażonej bibliotece. Innym miejscem jego 
pracy i nauki była Bibliothèque Imperiale, bardzo dużo zawdzięczał też 
szkole języków wschodnich Ecole spéciale des Langues orientales, gdzie 
prowadził samodzielne badania naukowe, jak również słuchał wykładów.

W czasie pobytu w Paryżu Şinasi zapadł na chorobę skóry, na którą 
wówczas nie znano lekarstwa. Współcześni biografowie pisarza twierdzą, 
że mogła to być choroba znana dzisiaj pod nazwą łysienie plackowate. 
Paryscy lekarze sugerowali Şinasiemu, aby dla poprawy stanu zdrowia 
i zapobieżenia dalszemu rozwojowi choroby zgolił brodę i nigdy już jej 
nie zapuszczał. Şinasi posłuchał lekarzy, co po powrocie do kraju miało 
stać się powodem jego problemów natury politycznej, jako że broda była 
bardzo istotnym elementem wyglądu Osmanina i muzułmanina. W tym 
okresie, po kilku latach od wyjazdu Şinasiego z kraju, w Stambule zmarła 
jego matka.

Kiedy w 1854 roku Şinasi wrócił do kraju, obowiązki wielkiego wezyra 
znowu pełnił Mustafa Reşit Pasza, ten sam, który kilka lat wcześniej wydał 
decyzję o wysłaniu Şinasiego do Paryża i o skierowaniu go na studia eko
nomiczne38. Wezyr wiedział już, że jego podopieczny oprócz studiowania 
ekonomii wykazał się w Paryżu aktywnością na kilku innych polach i nie 
miał mu tego za złe; wręcz przeciwnie, docenił wszechstronność zainte
resowań młodego urzędnika. Pozostawił mu więc wybór co do miejsca 
pracy - w ministerstwie finansów lub ministerstwie oświecenia. Łatwo 
się domyślić, że Şinasi wybrał to drugie i z zapałem przystąpił do pracy 
nad wdrożeniem nowoczesnych programów nauczania i nowej organizacji 
szkolnictwa państwowego. W tym okresie otrzymał też zaszczytną propo
zycję członkostwa w Encümen-i Daniş, pierwszej osmańskiej akademii 
nauk, powołanej do życia w 1851 roku przez wielkiego wezyra Mustafę 
Reşita Paszę na wzór francuskiej Académie des sciences.

38 Mustafa Reşit Pasza (1800-1858) - jeden z głównych architektów reformy państwa 
osmańskiego w okresie Tanzymatu, piastował funkcję sadrazama (wielkiego wezyra) 
aż sześciokrotnie, co jest doskonałą ilustracją ówczesnego stanu państwa i braku 
wewnętrznej stabilizacji. Ta sytuacja wpływała negatywnie także na życie literatów, 
niejednokrotnie pozbawianych funkcji publicznych lub zsyłanych na prowincję tylko 
dlatego, że byli protegowanymi polityków, którzy znaleźli się w niełasce u sułtana. 
Każda zmiana na stanowisku wezyra czy lokalnego gubernatora pociągała za sobą 
utratę stanowiska przez jego protegowanych.
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W 1855 roku nastąpiła zmiana na stanowisku wezyra - Mustafa Reşit 
Pasza po raz czwarty został zdjęty z tej funkcji. Na jego miejsce sułtan 
powołał Alego Paszę, który - jak można się było spodziewać - odwołał 
ze stanowisk ludzi swego poprzednika, aby ich zastąpić swoimi prote
gowanymi. Szczególnie nieelegancko obszedł się z îbrahimem Şinasim, 
któremu już wcześniej zarzucał sprzeniewierzenie się świętej tradycji 
noszenia brody. Şinasi przebywał w tym czasie w Rumunii, a nowo po
wołany wezyr nawet nie poczekał z dymisją na jego powrót z podróży 
służbowej:

W tamtej epoce noszenie brody przez urzędników państwowych zajmujących 
wysokie stanowiska - jeśli nawet nie było prawnie nakazane - było bardzo 
silną tradycją. Cóż, kiedy Şinasi nie czuł potrzeby zapuszczenia brody. Ten 
błahy szczegół stał się dla Alego Paszy pretekstem do natychmiastowego 
zwolnienia go z urzędu i nawet nie wykazał cierpliwości, aby zaczekać z tym 
do jego powrotu do Stambułu. Wysłał do Rumunii list zwalniający Şinasiego 
ze stanowiska i tylko po to, aby obrazić adresata, użył zdawkowej, aroganckiej 
formuły: „Stopnia pozbawić, z urzędu odprawić, pensji pozbawić””.

Wraz z odwołaniem ze służby państwowej nastąpiło też pozbawienie 
członkostwa w Encümen-i Daniş i chociaż rządy nieprzychylnego wezyra 
trwały tylko kilka miesięcy, a po nim na to stanowisko wrócił Mustafa 
Reşit Pasza, który zaraz ponownie przyjął İbrahima Şinasiego do pracy 
w ministerstwie, młody człowiek bardzo zraził się do służby państwowej. 
Jak pisze Kutlu, nosił w sercu tę urazę do końca życia, a jego stosunek do 
stanowisk urzędniczych już na zawsze pozostał chłodny* 40.

” Kutlu Ş., op. cit., s. 9.
40 Ibidem.

Stabilizacja życiowa ibrahima Şinasiego nie trwała długo - w roku 1857 
Mustafa Reşit Pasza zmarł, a Şinasi, nie czekając na rozwój wypadków 
sam poprosił o zwolnienie z obowiązków. Był już wtedy rozczarowany 
ogromem biurokracji, która uniemożliwiała mu realizację planów dotyczą
cych reorganizacji systemu szkolnictwa na wzór europejski i podniesienia 
poziomu nauczania. W podjęciu decyzji o rezygnacji ze służby państwowej 
niewątpliwie pomogła mu świadomość, że w jego ojczyźnie jest obszar 
zupełnie jeszcze niezagospodarowany, czekający na pasjonata, który po
święciłby tej sprawie swoje siły, wiedzę i zapał, wypełniając w ten sposób 
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piękną misję na rzecz rozwoju społeczeństwa. Obszarem tym była prasa, 
stawiająca w państwie osmańskim dopiero pierwsze kroki...

Zatrzymajmy się zatem na chwilę nad zagadnieniem druku i prasy 
w Turcji. Był to obszar od wieków zupełnie zaniedbany, a jako zasad
niczy powód tego zaniedbania wskazać można specyficzny stosunek 
Osmanów do wynalazku zwanego drukiem. Choć władcy osmańscy nie 
zakazywali innowiercom zakładania drukarń na terenie imperium, Turcy 
bardzo późno zainteresowali się sztuką drukarską, uważając tę technikę 
powielania tekstów za odpowiednią dla mniejszości religijnych i dla 
„niewiernych” z Europy, zaś dla powielania ksiąg pisanych w świętym 
alfabecie Koranu jedynym akceptowanym przez długie wieki sposobem 
było przepisywanie ręczne. Trzeba tu dodać, że cywilizacja muzułmańska 
doprowadziła technikę kaligrafii i zdobnictwa do niespotykanego gdzie 
indziej poziomu. Kiedy na fali renesansowego rozwoju społeczeństw 
Europy stary kontynent zachwycił się łatwością powielania książek, kiedy 
upowszechniano czytelnictwo i dążono do wydawania Biblii w języ
kach narodowych, świat islamu trwał niezłomnie przy tradycji ręcznego 
przepisywania ksiąg i studiowania Koranu tylko w języku oryginału. Na 
upowszechnienie sztuki drukarskiej Turcja miała jeszcze długo czekać 
- aż do okresu reform Tanzymatu. Tym należy tłumaczyć fakt, że Turcy 
zaczęli korzystać z dobrodziejstwa druku z trzywiekowym opóźnieniem 
i również prasa pojawiła się w ich świadomości o wiele później, niż to 
miało miejsce w Europie.

Pierwszą drukarnią na ziemiach osmańskich była drukarnia żydow
ska założona przez braci Dawida i Samuela Nachmiasów w Stambule 
w 1495 roku, następną - również drukarnia żydowska w Salonikach (1496). 
W 1567 roku założyli drukarnię stambulscy Ormianie, a w 1627 - Grecy, 
na polecenie patriarchy Konstantynopola. W roku 1706 na ziemiach znaj
dujących się pod jurysdykcją Osmanów (konkretnie w Aleppo) zaczęto 
drukować książki w języku i alfabecie arabskim. Drukarnia ta powstała 
z inicjatywy patriarchy Antiochii, a jej pierwszym dziełem był arabski 
przekład Ewangelii41. Dopiero w 1720 roku powstała pierwsza turecka 

Jl O historii druku i prasy w Turcji szerzej zob.: Gerçek S. N., Türk Matbuatı, Gezgin
Kitabevi, Ankara 2002; Rafikow A. H., Oczerki istorii knigopeczatanija iv Turcii, İzd. 
Nauka, Leningrad 1973; Zając G., Smutna ojczyzna i ja smutny...
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drukarnia, założona zresztą nie przez Turka, a węgierskiego poturczeńca 
îbrahima Miiteferrikę'12 i przez kilkadziesiąt lat była jedyną muzułmańską 
drukarnią w imperium.

Podobne opóźnienie w stosunku do Zachodu miało miejsce w dzie
dzinie prasy. Tutaj również pierwsze próby i pierwsze doświadczenia 
należały do środowisk niemuzułmańskich i nietureckich. W 1795 roku 
w małej drukami działającej przy francuskim poselstwie w Stambule 
ukazał się pierwszy na ziemiach osmańskich periodyk, francuskojęzyczny 
dwutygodnik „Bulletin des Nouvelles”, po kilku miesiącach zastąpiony 
tygodnikiem „Gazette Français de Constantinople”. Obydwa czasopisma 
były oficjalnymi francuskimi periodykami, mającymi za zadanie informo
wać mieszkańców Wschodu o wydarzeniach związanych z Francją. Nie 
poruszały tematyki tureckiej.

Pierwszym czasopismem tureckim był monitor rządowy „Takvim- 
-i Vakayi” (Kalendarz Wydarzeń) powołany do życia przez sułtana-refor- 
matora Mahmuta II w 1832 roku. Ze względu na oficjalną tematykę nie 
cieszył się dużą popularnością, tym bardziej że Turcy nie mieli jeszcze 
nawyku kupowania i czytania prasy. Pierwsze czasopismo pozarządowe, 
„Ceride-i Havadis” (Tygodnik Wiadomości), powstało w 1840 roku 
z inicjatywy mieszkającego w Stambule Anglika Williama Churchilla 
i był to pierwszy periodyk, który odniósł sukces na rynku prasy. Poruszał 
aktualne tematy interesujące obywateli imperium, wychodził do 1864 
roku, a jego redakcja stała się szkołą, w której zdobywali kwalifikacje 
zawodowe pierwsi osmańscy dziennikarze. W 1860 roku ukazał się 
trzeci turecki periodyk, a zarazem pierwszy stworzony przez Turków, 
,,Tercüman-i Ahval” (Komentator Sytuacji). Założyli go dwaj wybitni 
intelektualiści o szerokich horyzontach i otwartych umysłach, dobrze 
znający cywilizacyjne osiągnięcia Zachodu i pragnący je przeszczepiać

42 İbrahim Müteferrika (1674-1742) - twórca osmańskiego drukarstwa. Pochodził 
z węgierskiej rodziny protestanckiej. Będąc studentem teologii dostał się do nie
woli tureckiej, tam po przyjęciu islamu zaczął robić karierę państwową, w czym 
pomogły mu staranne wykształcenie i znajomość języków obcych. Pomimo bardzo 
nieprzychylnej postawy muzułmańskiego duchowieństwa udało mu się zrealizować 
młodzieńcze marzenia i założyć drukarnię, a było to możliwe dzięki poparciu sułtana 
Ahmeta III. Pierwsze dzieła, jakie wyszły z jego drukami, to mapy i ryciny, a od 1729 
roku drukował też książki.
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na osmański grunt. Jednym z nich był Agâh Efendi43, drugim - bohater 
naszego opracowania, İbrahim Şinasi.

43 Agâh Efendi (1832-1885) - osmański dyplomata, wydawca, działacz opozycyjny. 
Lata 50. XIX wieku spędzi! na placówce dyplomatycznej w Paryżu. Poznał wtedy zna
czenie i moc oddziaływania prasy, dlatego po powrocie do kraju zaczął czynić starania 
o zdobycie pozwolenia na wydawanie gazety, co zostało uwieńczone sukcesem w 1860 
roku. Z innych jego zasług można wyliczyć wydanie pierwszych tureckich znaczków 
pocztowych w okresie, kiedy piastował funkcję dyrektora Poczty Osmańskiej (1863). 
Zagrożony aresztowaniem z powodu działalności w tajnym stowarzyszeniu Młodych 
Osmanów, w 1867 roku zbiegi za granicę.
44 Warto zauważyć, że z osobą İbrahima Şinasiego i z gazetą „Tercüman-ı Ahval” ba
dacze historii literatury tureckiej wiążą początek literatury okresu Tanzymatu. Istnieją 
dwie takie daty, wskazywane przez badaczy jako umowny początek tego okresu: rok
1859 i 1860. Za rokiem 1859 jako datą powstania nowej literatury w Turcji przema
wia fakt, że ukazał się wtedy pierwszy w języku tureckim zbiór francuskich wierszy 
(w przekładzie ibrahima Şinasiego) oraz powstała pierwsza turecka sztuka sceniczna, 
Ożenek poety. Natomiast zwolennicy datowania okresu reform w literaturze od roku
1860 wskazują na następujące ważne wydarzenia: powstanie pierwszej pozarządowej 
i prowadzonej przez Turków gazety „Tercüman-ı Ahval” oraz ukazanie się drukiem 
wspomnianej pierwszej tureckiej sztuki scenicznej.

,,Tercüman-ı Ahval” początkowo był periodykiem wychodzącym dwa 
razy na tydzień, ale jego wydawcy - widząc rosnące zainteresowanie 
społeczeństwa - przekształcili go w gazetę codzienną ukazującą się pięć 
razy w tygodniu. To właśnie tutaj w 1860 roku İbrahim Şinasi opubliko
wał w odcinkach swoją komedię Ożenek poety44. Gazeta ukazywała się 
do 1866 roku.

W roku 1861 İbrahim Şinasi postanowił usamodzielnić się jako wydaw
ca prasy. Sprzedał Agahowi swoje udziały i rozpoczął starania o zezwolenie 
na wydawanie własnej gazety. W ten sposób powstało największe dzieło 
jego życia, czasopismo „Tasvir-i Efkâr” (Odbicie Poglądów). Pierwszy 
numer ukazał się w 1862 roku. Gazeta Şinasiego szybko zaczęła odgrywać 
jeszcze większą rolę niż „Terciiman-i Ahval” w kształtowaniu nowych 
gustów czytelniczych, w popularyzowaniu prasy jako najważniejszego 
źródła wiedzy o świecie i w kształceniu młodego, nowoczesnego poko
lenia publicystów i wydawców. Szczególnie to trzecie zadanie uważał 
Şinasi za bardzo istotne i zapraszał do współpracy przy redagowaniu 
gazety młodych, postępowych publicystów. To właśnie w jego redakcji 
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zdobywali doświadczenie tacy wybitni intelektualiści epoki jak Namık 
Kemal45, Recaizade Mahmut Ekrem46 czy Ebüzziya Tevfik47.

45 Namık Kemal (1840-1888) - czołowy literat okresu reform, poeta, powieściopisarz, 
dramaturg i publicysta. Mocno zaangażowany w działalność polityczną na rzecz de
mokratyzacji życia w Turcji i wprowadzenia monarchii konstytucyjnej, aż osiemnaście 
lat swego krótkiego życia spędził na zesłaniu bądź emigracji.
46 Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914) - wybitny poeta okresu reform, liryk 
nawiązujący do romantycznych i sentymentalnych tradycji europejskich, zasłużony 
nauczyciel i wychowawca.
47 Ebüzziya Tevfık (1849-1913) - jeden z najwybitniejszych wydawców prasy i książki 
w Turcji osmańskiej, bojownik o demokratyzację życia politycznego. Jego czasopis
mo „Mecmua-yi Ebüzziya” wychodziło z przerwami (wielokrotnie zamykane przez 
cenzurę) od 1880 do 1912 roku.

Równie wielkim osiągnięciem İbrahima Şinasiego z tego okresu było 
założone przez niego wydawnictwo (Tasvir-i Efkâr Matbaası), w którym 
publikował w niezwykle starannej jak na owe czasy formie przekłady 
z literatury francuskiej oraz wartościowe dzieła tureckich autorów z dzie
dziny historii i literatury.

Choć gazeta „Tasvir-i Efkâr” odniosła sukces na rynku prasowym i zdo
bywając coraz szersze grono czytelników dawała nadzieję na pomyślną 
przyszłość, w roku 1865 İbrahim Şinasi nagle opuścił kraj, powierzając 
zarząd redakcji młodszemu koledze, świetnie zapowiadającemu się poecie 
Namikowi Kemalowi. Po raz drugi znalazł się w Paryżu. Powody jego 
nagłej emigracji nie są jasne, gdyż w tym czasie nie obserwowano w im
perium nasilonych działań represyjnych wobec zwolenników wprowadze
nia swobód obywatelskich. Prawdopodobnie jednak Şinasi obawiał się 
o swoją przyszłość i wołał opuścić kraj, zanim nasilą się represje. W tym 
czasie powstało bowiem tajne stowarzyszenie Yeni Osmanhlar (Młodzi 
Osmanie) wzorowane na europejskich organizacjach takich jak Młode 
Niemcy czy Młode Włochy i stawiające sobie za cel radykalne reformy 
polityczne w Turcji. Wiadomo, że Şinasi należał do współorganizatorów 
tego ruchu, lecz opuścił go dość szybko i zerwał z polityką. Oddał się 
bez reszty pracom badawczym na polu językoznawstwa i leksykografii, 
dużo też w tym okresie tworzył, pisząc wiersze i tłumacząc na turecki 
poezję francuską. W roku 1867 nastąpiło to, czego Şinasi się obawiał 
i przed czym prawdopodobnie zbiegł do Francji - doszło do dekonspira- 
cji ruchu młodoosmańskiego. Czołowi działacze stowarzyszenia zdołali 
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opuścić kraj, zanim dotknęły ich reperkusje. Udali się do Paryża, gdzie 
rozpoczęli aktywną działalność opozycyjną i choć zaprosili $inasiego 
do swego grona, ten stanowczo odmówił. Nigdy już nie powrócił do 
działalności politycznej.

W 1869 roku łbrahim $inasi wrócił do kraju i z wielkim zapałem oddał 
się pracy na rzecz popularyzowania osiągnięć europejskiej nauki i techniki. 
Chcąc ze swoimi felietonami i przekładami z języka francuskiego trafić 
do jak najszerszego grona czytelników, czynił starania, aby uprościć język 
i przemówić w sposób zrozumiały dla ludu. Biorąc pod uwagę olbrzymią 
przepaść, jaka dzieliła język osmański warstw oświeconych od języka 
szerokich mas społeczeństwa, wysiłki $inasiego na rzecz uproszczenia 
języka pisanego uznać należy za rewolucyjne.

W tym okresie $inasi wiódł bardzo skromne życie. Po rozwodzie 
z żoną48 wynajął mały lokal w dzielnicy Babiali, będącej wówczas rejonem 
działania wydawnictw, drukarń i redakcji gazet. Tam założył wydawnictwo, 
tam pracował, jadł i spał. Miał do pomocy oddanego służącego, dzięki 
któremu nie musiał zajmować się codziennymi, przyziemnymi sprawami 
i mógł całkowicie poświęcić się pracy publicystycznej i wydawniczej.

48 Jak podaje biograf Şinasiego Şemsettin Kutlu, łbrahim Şinasi poczuł się bardzo 
urażony w swej dumie, kiedy przebywając po raz drugi na emigracji dowiedział się, 
że jego żona udała się z prośbą do wezyra, aby ten wstawił się za jej mężem u sułtana 
Abdülaziza i umożliwił mu powrót do kraju. Choć takie zachowanie osmańskich 
kobiet było jak najbardziej naturalne i znamy wiele przykładów żon, które zabiegały 
o zwolnienie swoich mężów z odbywania kary zesłania (np. ze wspomnień syna 
Namıka Kemala: Ali Ekrem Bolaytr in Hatıraları, red. M. K. Özgül, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1991) Şinasi rozgniewał się na ten samowolny postępek żony 
i natychmiast rozwiódł się z nią. Kiedy wrócił z emigracji do Stambułu, regularnie 
spotykał się z jedynym synem Hikmetem, wówczas mieszkającym w internacie eks
kluzywnego Liceum Galatasaray, natomiast z żoną całkowicie zerwał kontakty. Zob. 
Kutlu Ş., op. cii, s. 13-14.

Niestety $inasi niedługo cieszył się pobytem na ojczystej ziemi i moż
liwością realizowania swych pasji. Wkrótce zaczęły go dręczyć uporczywe 
bóle głowy, z którymi próbował walczyć poprzez jeszcze bardziej inten
sywną pracę, jednak choroba okazała się silniejsza. Był to guz mózgu, 
który w ostatnich miesiącach życia pisarza powodował ciężkie cierpienia 
i okresowe stany nieprzytomności.
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Şinasi zmarł 13 września 1871 roku, pozostawiając po sobie dorobek 
literacki, publicystyczny i translatorski nie tak bogaty, jak inni czołowi 
reprezentanci literatury okresu reform, ale znamienny, jeśli chodzi o no
watorstwo. Do najwybitniejszych jego dzieł zaliczyć należy: pierwszy 
poetycki przekład poezji francuskiej na język turecki (wydana w 1859 
roku antologia Fransız Lisanından Tercüme Eylediğim Bazı Eşar zawie
rająca 101 wierszy), pierwszą turecką sztukę sceniczną Şair Evlenmesi, 
zbiór przysłów tureckich, niedokończony i nigdy nie wydany słownik 
etymologiczny języka tureckiego. Przede wszystkim zaś trzeba podkreślić 
wyjątkowo nowoczesną myśl, jaką starał się przekazywać czytelnikom 
w swoich publikacjach prasowych.

Podobnie jak inni wybitni intelektualiści epoki - Ziya Pasza, Agâh 
Efendi, Namık Kemal - Şinasi opowiadał się za przeniesieniem do Tur
cji zdobyczy nauki europejskiej i zachwycony był osiągnięciami epo
ki Oświecenia, równocześnie pozostając pod silnym wpływem islamu. 
Wszyscy wymienieni wyżej pisarze byli osobami religijnymi, czemu 
dali wyraz w wielu utworach, i wszyscy marzyli o stworzeniu swoistej 
„syntezy wartości cywilizacji Wschodu i Zachodu”. Marzyli o Turcji 
unowocześnionej na podobieństwo krajów europejskich, ale nieoderwanej 
od rodzimych tradycji. Pragnęli, aby społeczeństwo w sposób świadomy, 
bez bałwochwalstwa, interesowało się sprawami religii i poznawało jej 
prawdziwy, dobry charakter, odrzucając ślepe wyznawanie wiary. Uwa
żali, że dla realizacji tego celu człowiek powinien zgłębiać nowoczesną 
wiedzę i nie obawiać się używania rozumu do drążenia prawd wiary. Jako 
przykład tego sposobu pojmowania roli rozumu Öztürk Emiroğlu cytuje 
taki dwuwiersz Şinasiego: „Czy ludzki umysł, serce i mowa nie są pięk
nym darem danym przez Boga? / Człowiek powinien pamiętać o Bogu, 
dziękować Mu i często się do Niego modlić”49.

J9 Emiroglu Ó., Tradycja i nowoczesność w literaturze tureckiej 1718-1895, Wydaw
nictwo Dialog, Warszawa 2010, s. 43.

Pochwała rozumu idzie tutaj w parze z duchową sferą człowieka, 
a wskazując na piękno dialogu rozumu i serca, który dokonuje się za 
pomocą języka, poeta zdradza swoje zainteresowanie ideami Oświece
nia. Według Emiroğlu to właśnie „(...) Şinasi jako pierwszy wprowadził 
oświecony rozum i racjonalne myślenie do literatury tureckiej. Stanowiło 
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to początek procesu modernizacji, który doprowadził do unowocześnienia 
literatury”50. W innym opracowaniu Emiroglu tak pisze o tym swoistym 
„kulcie rozumu” wyznawanym przez $inasiego:

50 Ibidem, s. 44.
51 Idem, Twórca nowoczesnej literatury tureckiej Ibrahim Şinasi i jego poglądy na 
cywilizacje Zachodu i Wschodu, [w:] Od Anatolii po Syberię. Świat turecki >v oczach 
badaczy, red. E. Siemieniec-Golaś, J. Georgiewa-Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 52.
52 Tureccy literaturoznawcy zgodnie twierdzą, że Şinasi nie był wybitnym poetą, tylko 
raczej zręcznym „układaczem rymów”, który w zakresie środków artystycznych nie 
wprowadził do poezji niczego oryginalnego, ale wszyscy też podkreślają jego zasługi 
dla stworzenia nowego języka literatury. Fatma Koçak w przedmowie do swojego wy
dania Ożenku poety streściła to tymi słowami: „Dokonując oceny literackiej wartości 

§inasi uważał porenesansowy Zachód za miejsce bardzo silnego racjonalizmu. 
Nauka na Zachodzie mogła się rozwinąć dzięki wykorzystaniu potęgi umysłu. 
Sam $inasi tak bardzo przyswoił sobie zachodnie wzorce, że w swoich utworach 
literackich na pierwszym planie stawiał rozum i logikę, a dopiero na drugim 
emocje i liryzm. Chciał również, by idee europejskiego oświecenia i rewolucji 
francuskiej przyjęły się wśród społeczeństwa Imperium”51.

Turcy zawdzięczają $inasiemu wprowadzenie nowego terminu na 
oznaczenie literatury. Stosowany od wieków termin belagat, przywo
łujący skojarzenia z pięknem języka, z estetyką i retoryką, został przez 
niego zastąpiony terminem edebiyat, zawierającym w swym znaczeniu 
pierwiastek dydaktyczny. Wyraz ten szybko został zaakceptowany przez 
literatów epoki, co doskonale współgrało z uprawianą przez nich sztuką. 
Literatura okresu Tanzymatu była bowiem mocno nastawiona na dydak
tyzm, a jej przedstawiciele uważali za swoją świętą powinność podnoszenie 
poziomu moralności społeczeństwa, wychowywanie go i przekazywanie 
nowej wiedzy. Warto tu podkreślić, że termin edebiyat wszedł na stałe do 
języka tureckiego.

ibrahim $inasi położył wielkie zasługi dla rozwoju literatury tureckiej 
i słusznie nazywany jest przez badaczy twórcą literatury nowoczesnej. 
Największym wyzwaniem dla literatów działających na przełomie epoki 
osmańskiej, hołdującej tradycjom Wschodu, i nowej epoki nastawionej 
na czerpanie wzorów z Europy, było uproszczenie języka, a dotyczyło to 
zarówno poezji, jak i prozy52. $inasi zasłużył się w obu tych obszarach, 
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a jeśli do tego dołożymy jeszcze jego dokonania na rzecz rozwoju teatru 
i publicystyki, przyjdzie nam stwierdzić, że był bardzo wszechstronnym 
reformatorem.

Ta wszechstronność działań i rozległe pole zainteresowań u $inasiego 
wiązały się z jeszcze jedną istotną cechą: w jego działalności literackiej 
i publicystycznej nic nie było przypadkowe, a każda nowa aktywność 
w jakiś sposób wynikała z innej i wiązała się z dobrze przemyślaną decyzją. 
Pisze o tym Atilla Ózkinmh, podkreślając ten ciąg zdarzeń prowadzących 
§inasiego ku modernizacji i nowej literaturze. Twierdzi mianowicie, że to 
$inasi był tym, który przerwał nić łączącą prozę z poezją, zrywając w ten 
sposób ze światem dawnej literatury, co pozwoliło mu na wyrażenie no
wych myśli nowym językiem. Celem $inasiego było dotarcie do szerokich 
mas, a to pchnęło go w stronę całkiem nowego sposobu przemawiania do 
czytelnika - w stronę prasy, tam bowiem najłatwiej było wypowiedzieć się 
w owym „nowym języku”. Gdyby istniał wówczas dobrze wypracowany 
język prozy i gdyby Turkom znane już były gatunki takie jak powieść czy 
nowela, $inasi mógłby - rzecz jasna - nawiązać kontakt z czytelnikiem 
przez beletrystykę. Jednak proza w Turcji wciąż jeszcze była u progu swego 
rozwoju53 i nie posiadała szerokich mas odbiorców, stąd zapewne decyzja 
$inasiego, aby poświęcić się publicystyce i wydawaniu prasy. Później to 
samo pragnienie przemówienia do ludu skierowało go w stronę szybko 
zdobywającego popularność teatru i kazało mu stworzyć sztukę Ożenek 
poety, gdyż - jak nikt inny w imperium - dostrzegał siłę oddziaływania 
sztuki scenicznej, zaś spostrzeżenie to zawdzięczał pobytowi w Europie. 
Aby teatr mógł przemówić do szerokich mas, musiał być zrozumiały. Stąd 

Şinasiego, badacze dochodzą do wspólnego wniosku, że nie był on wielkim mistrzem 
w dziedzinie poezji. Jego wyjątkowość związana jest z nowatorstwem. Choć w kwestii 
formy nie był oryginalny, to wprowadził nowe treści. Czynił wysiłki dla uproszczenia 
języka i starał się pisać w sposób zrozumiały dla szerokich rzesz” - Koçak F., Önsöz, 
[przedmowa do:] Şinasi, Eski ve Yeni Harflerle Şair Evlenmesi, Birleşik Yayınları, 
Ankara 2008, s. 5.
53 Za pierwszą oryginalną turecką powieść uważa się Taaşşuk-ı Talat ve Filnat (Miłość 
Talata i Fıtnat) Şemsettina Sarniego, publikowaną w odcinkach w prasie w roku 1872, 
a pierwsze nowele tworzył od roku 1870 Ahmet Mithat Efendi. Pojawienie się tych 
zupełnie nowych gatunków poprzedziły przekłady dzieł europejskich, ich przeróbki 
i parafrazy, a dopiero następnym krokiem były pierwsze oryginalne próby tureckich 
autorów.
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absolutnie nowatorskie pomysły $inasiego zmierzające ku uproszczeniu 
języka pisanego - dotąd bardzo zawiłego, kunsztownego, zrozumiałego 
tylko dla wyższych warstw społeczeństwa54.

54 Özkırımlı A., Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Ümit Yayıncılık, Ankara 1995, s. 157.
55 Plaskowicka-Rymkiewicz S., Borzęcka M., Labęcka-Koecher M., op. cit., s. 177.
56 Wituch T., Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, PIW, Warszawa 1980, s. 20.

Jako podsumowanie tych krótkich rozważań o życiu ¡brahima $inasiego 
i o jego czasach zacytujmy dwa fragmenty z polskich opracowań pocho
dzących sprzed wielu lat, ale wciąż zachowujących wartość. Miinewer 
Borzęcka w swym rozdziale Historii literatury tureckiej omawiającym 
literaturę okresu reform pisze:

ibrahim $inasi Efendi, mimo krótkiego życia i skromnego dorobku litera
ckiego, zdołał wnieść wiele do różnych dziedzin twórczości i wywarł wpływ 
na wszystkich pisarzy swego czasu. Świetny znawca prądów umysłowych 
Europy, zwłaszcza Francji XVIII i XIX wieku, $inasi był w każdej dziedzinie 
zwolennikiem wszystkiego, co nowe.
Cywilizacja stanowiła dlań coś w rodzaju nowej religii, która zwycięży wszyst
kie dawne wierzenia i zapewni ludzkiemu rozumowi panowanie nad światem, 
światem Ludzi Nowych. Wierzył też, że imperium osmańskie powołane jest 
do odegrania roli pomostu między kulturami Wschodu i Zachodu55.

Natomiast wybitny historyk Tomasz Wituch w swym opracowaniu na 
temat Turcji okresu wielkich przemian, pisząc o ruchu młodoosmańskim 
przedstawia $inasiego tymi słowami:

Prawdziwym inicjatorem ruchu był ibrahim $inasi (1824-1871), pisarz, który 
zapoczątkował zwrot w literaturze i życiu umysłowym kraju. Ośrodkiem zaś, 
gdzie nowe idee wyrastały, było wspomniane już czasopismo „Tasvir-i Efkar”. 
Od 1859 r. do ok. roku 1865 wszystko co nowe i żywe w sferze kulturalnej 
i intelektualnej kraju wiązało się z $inasim. Ten poeta, tłumacz, językoznawca 
i publicysta, a także myśliciel polityczny był wzorem, a jednocześnie najbar
dziej typowym przedstawicielem młodej inteligencji osmańskiej56.
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Jak się ożenić, aby nie żałować...

O Ożenku poety słów kilka

Müştak Bej - młody, egzaltowany poeta bez grosza przy duszy - zakochał 
się z wzajemnością w młodziutkiej Kumru Hanım. Posłał swatki do jej 
rodziny i otrzymał pozytywną odpowiedź. Doszło do zaślubin, podczas 
których - zgodnie z tradycją - panna młoda była całkowicie zasłonięta. 
Są to wydarzenia, których tylko domyślamy się, gdyż akcja komedii 
zaczyna się po zaślubinach. Pan młody czeka na pannę młodą, która ma 
być przyprowadzona przez swatki.

Wraz z przybyciem panny młodej do Müştaka Beja wychodzi na jaw 
intryga: rodzina Kumru Hanım przy wydatnej pomocy przebiegłych swa
tek wydała za niego starszą córkę, brzydką kobietę o złym charakterze, 
liczącą już ponad czterdzieści lat, powszechnie bowiem praktykowanym 
obyczajem jest wydawanie za mąż starszych córek przed młodszymi, a nie 
na odwrót. Ukrytą pod ślubnym welonem kobietą, z którą Müştak Bej 
zawarł małżeństwo, była właśnie starsza córka, Sakine Hanım.

Zmuszony przez swatki do ściągnięcia welonu z twarzy panny młodej, 
a więc - zgodnie z obowiązującym wówczas rozumieniem zaślubin - do 
przypieczętowania i skonsumowania związku, Müştak Bej wpada w roz
pacz. Oto ożeniono go z brzydką, łysą, nielubianą przez nikogo starą 
panną. Próbuje protestować, ale nie na wiele się to zdaje. Odpowiedzią 
na jego żałosne krzyki rozpaczy jest wrzask swatek, a ten - ściąga pod 
dom gawiedź z całej okolicy. Tłum obraca się przeciwko poecie, który 
od dawna już był postrzegany w tej dzielnicy jako dziwoląg ubierający 
się i zachowujący inaczej, niż to przystoi pobożnemu muzułmaninowi, 
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a jego protest przeciwko małżeństwu, które właśnie zawarł, a więc protest 
przeciwko świętym prawom i tradycjom, tylko pogarsza jego sytuację. 
Zachodzi obawa, że rozsierdzony tłum wypędzi go z dzielnicy.

W sukurs nieszczęsnemu młodzianowi przychodzi jego wiemy przyja
ciel, w odróżnieniu od niego dobrze sytuowany i zachowujący się statecznie 
Hikmet Efendi. On to przy pomocy łapówki wręczonej imamowi dopro
wadza do naprawienia sytuacji. Skory do brania łapówek imam oznajmia 
w obliczu zebranej gawiedzi, że nastąpiło nieporozumienie, gdyż ślubu 
miał udzielić nie starszej siostrze, a wyższej. Trzeba tu wyjaśnić polskiemu 
czytelnikowi, że dla skonstruowania intrygi, która jest zasadniczym ele
mentem fabuły tej komedii, autor sztuki wykorzystał specyficzne znaczenie 
wyrazu büyük: jego podstawowe znaczenie to ‘duży’, ‘większy’, ale wyraz 
ten pełni też rolę określenia wieku (‘starszy’). W obliczu sakiewki z łapów
ką, którą w stronę imama wyciąga Hikmet Efendi, przebiegły duchowny 
błyskawicznie znajduje sposób, aby sprostować to, co wcześniej ogłosił 
na temat udzielonego właśnie ślubu i w ten sposób wejść w posiadanie 
pieniędzy. Tłumaczy więc, że błędnie zrozumiał, iż żoną Müştaka Beja 
ma zostać „starsza” z sióstr, a nie „wyższa”. Skwapliwie chowa sakiewkę 
i ogłasza oficjalnie, że panną młodą jest Kumru Hanım. Każę po nią posłać 
i osobiście przekazuje poecie zapłakaną dziewczynę, która zaczęła już 
tracić nadzieję, że zostanie żoną swojego wybranka serca.

Zanim kochankowie padną sobie w objęcia, Hikmet Efendi wygłasza 
pouczającą przemowę, która skierowana jest do Müştaka Beja, ale w zamy
śle autora miała być ostrzeżeniem i pouczeniem dla widzów i czytelników: 
dlaczego nie należy ufać osobom postronnym i zlecać im aranżowanie 
małżeństw. Dodatkowo widz otrzymuje w tej sztuce jasny przekaz, że lepiej 
być nowoczesnym człowiekiem, nawet jeśli ta nowoczesność naraża na 
kłopoty, niż hołdować dawnym zasadom i tkwić w zacofaniu. Przekaz ten 
wynika z ostatecznego rozwiązania problemu przedstawionego w komedii: 
Müştak Bej, będący z powodu swojego odmiennego, „nowoczesnego” 
zachowania pośmiewiskiem dzielnicy, na koniec odnosi sukces i realizuje 
swoje marzenie, a „motłoch” zostaje ośmieszony i poniżony.

Sztuka zwraca uwagę barwnym doborem postaci, które wskazują 
na inspirację bardzo charakterystycznymi bohaterami z ludowych form 
teatru tureckiego: karagöza i ortaoyunu. Choć komedia ma niewielkie 
rozmiary i składa się z zaledwie dziewięciu bardzo krótkich odsłon, au
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torowi udało się wyraziście odmalować charaktery występujących osób. 
Imam rozśmiesza swoim ubiorem (został wezwany na miejsce sporu 
w domowym, nocnym stroju), pretensjonalnym zachowaniem i wielką 
łatwością (wręcz rutyną), z jaką sięga po łapówki; swatki są zacofane 
i mają bardzo ograniczone horyzonty myślowe; mieszkańców dzielnicy 
cechuje ciemnota, bezmyślność i fanatyzm; nocny stróż przekręca słowa 
i śmieszy błędami językowymi, a śmieciarz symbolizuje ludzi, którzy 
ślepo idą za tłumem i krzyczą to samo, co inni, choć zupełnie nie wiedzą, 
o co chodzi. Główny bohater, tytułowy poeta, również śmieszy swoimi 
dziwnymi manierami i egzaltacją, ale to jemu autor komedii przeznaczył 
rolę tego, który na koniec okaże się zwycięzcą. Jedynie Hikmet Efendi 
nie posiada cech, które mogłyby widza rozbawić - jest statecznym, po
ważanym i bardzo rozsądnym człowiekiem. Jego obecność w tej sztuce 
i rola, jaką odgrywa w konflikcie, mają wielkie znaczenie dydaktyczne. 
I tylko dwie siostry, „właściwa” panna młoda oraz ta, którą podstępnie 
„wciśnięto” panu młodemu do alkowy, odgrywają w komedii niewielką 
rolę, będąc postaciami zupełnie biernymi. Pojawiają się na chwilę i nie 
wypowiadają ani jednego słowa.

Komedia Ożenek poety ukazała się drukiem w „Terciiman-i Ahval” 
w 1860 roku, w czterech kolejnych numerach gazety, a według słów 
samego Şinasiego, umieszczonych na początku pierwszego odcinka, 
została napisana w celu wystawienia na scenie i składała się z dwóch 
aktów, jednak autor został zmuszony do skreślenia całego pierwszego 
aktu. Słowa te przytaczane są we wszystkich wydaniach komedii wiernie 
oddających tekst oryginalny57. Nie wiadomo, co znajdowało się w tej 
pechowej pierwszej części. Możemy tylko snuć domysły i tak właśnie 
czyni Cevdet Kudret58, który w opracowaniu poświęconym tej kome
dii pisze, że w usuniętym pierwszym akcie mogła być mowa o tym, że 

57 Istnieje wiele współczesnych wydań Ożenku poety, wśród których są zarówno teksty 
wiernie oddające oryginał opublikowany przez Şinasiego w „Terciiman-i Ahval”, jak 
i uwspółcześnione. Wśród tych drugich wyróżnić można teksty zapisane językiem 
zbliżonym do dzisiejszej turecczyzny bądź też całkiem uproszczone, nadające się do 
wystawiania w amatorskich teatrach szkolnych. Te najprostsze i najbardziej współ
czesne pod względem językowym warianty posiadają sporo objaśnień o charakterze 
didaskaliów, których nie było w oryginalnej wersji Şinasiego.
58 Kudret C., op. cit., s. 427-428.
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Müştak Bej i Kumru Hanım znają się i kochają. Taka bliska znajomość 
młodych przed ślubem była czymś niewskazanym i z moralnego punktu 
widzenia bardzo podejrzanym. Co więcej, z wypowiedzi nocnego stróża 
w szóstej scenie wynika, że nocną porą wielokrotnie widywał on pana 
młodego na uliczkach dzielnicy. Porządny, bogobojny muzułmanin no
cami nie szwendał się po mieście. Być może w pierwszym akcie opisana 
była sytuacja, kiedy Müştak Bej potajemnie widywał się z ukochaną, pod 
osłoną nocy podchodząc pod jej dom i rozmawiając z dziewczyną ukrytą 
za uchylonym oknem. Ponadto w pierwszym akcie mogły być przedsta
wione uwieńczone sukcesem intrygi swatek, mające na celu wyciągnięcie 
z kieszeni zakochanego poety jak najwięcej pieniędzy. Ślady takiego 
postępowania swatek można znaleźć w piątej scenie zachowanego aktu, 
gdzie Müştak Bej w rozmowie z kobietami napomyka, jak bardzo jest 
zadłużony. Tak negatywnie przedstawiona rola swatek w aranżowaniu 
muzułmańskich małżeństw musiała być odebrana jako ostra krytyka tej 
powszechnie stosowanej i akceptowanej tradycji. Niewykluczone też, że 
w pierwszym akcie swatki zarobiły „podwójnie”, biorąc także pieniądze 
od rodziny za to, że przymkną oko na wyswatanie starszej córki, a nie tej, 
za którą dostały pieniądze od poety. Możliwe, że i imam ochoczo wyciągał 
rękę po zapłatę tak od rodziny panny młodej (za to, że zgodzi się udzielić 
ślubu ich starszej córce), jak i od pana młodego za pośrednictwem swa
tek (za to, że ożeni go z młodszą dziewczyną). W tej sytuacji, wręczenie 
imamowi w drugim akcie kolejnej brzęczącej „gratyfikacji”, tym razem 
przez przyjaciela pana młodego, staje się zwieńczeniem komicznej serii 
krążących z rąk do rąk sakiewek.

Tyle na temat domysłów Cevdeta Kudreta co do powodów usunięcia 
pierwszego aktu ze sztuki. Natomiast znany jest powód, dla którego kome
dia nie została wtedy wystawiona. Powodem tym była postać duchownego, 
gdyż nie do pomyślenia było, aby w imperium osmańskim, będącym 
siedzibą kalifa i niepisaną stolicą świata islamu, muzułmańscy widzowie 
mieli oglądać na scenie tak jednoznacznie negatywnie przedstawionego 
imama. Gdyby nawet cenzura dopuściła tę sztukę do wystawienia, pozo
stawał jeszcze drugi, równie trudny problem: kto miałby zagrać tę postać. 
Obsadzenie w tej roli muzułmańskiego aktora było absolutnie niemożliwe 
z przyczyn religijnych: muzułmanin nie mógł się wcielić w rolę tak źle 
przedstawionego duchownego. Z drugiej strony skorzystanie z usług 
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jednego z licznych niemuzułmańskich aktorów rekrutujących się przede 
wszystkim ze stambulskich Ormian i Greków również było niemożliwe, 
i to - paradoksalnie - także z przyczyn religijnych. Zachowawcze, bardzo 
liczne kręgi społeczeństwa muzułmańskiego nie dopuściłyby bowiem, aby 
duchownego zagrał giaur...

Dodatkowym problemem natury moralno-obyczajowej, który pozba
wił komedię szansy wystawienia na scenie, była kreacja swatek. Te dwie 
kobiety, fałszywie pobożne, bezduszne, skłonne do krętactw, posłużyły 
Şinasiemu do skrytykowania uświęconego religią i odwieczną tradycją 
sposobu zawierania małżeństw za pośrednictwem osób trzecich. Wymowa 
tych dwóch kobiecych postaci jest tak wyraziście negatywna, że w umy
słach widzów musi rodzić się protest przeciwko aranżowaniu małżeństw 
przez rodziców i swatów bez pytania młodych o zdanie i bez możliwości 
poznania się narzeczonych przed ślubem...

Pierwsze wydanie książkowe komedii Şinasiego ukazało się jeszcze 
w tym samym roku, co publikacja w prasie: Cevdet Kudret podaje, że 
komedię wydrukowano w 1860 roku w drukami gazety ,,Tercüman-ı 
Ahval”59, lecz nie zachował się żaden egzemplarz tego wydania. Następne 
pochodzi z roku 1873, z Salonik. Była to wówczas druga po Stambule 
stolica kulturalna imperium, siedziba licznych tureckich drukarń, redak
cji gazet, teatrów i zagranicznych szkół. Bardzo aktywna była w tym 
mieście liczna diaspora żydowska, działały greckie i zachodnioeuropej
skie placówki kulturalne, a będący postrachem wszystkich wydawców 
i ludzi pióra urząd do spraw cenzury zlokalizowany przy pałacu sułtań- 
skim w Stambule, był bardzo daleko. Tym należy tłumaczyć fakt, że za 
panowania sułtanów Abdülaziza i Abdülhamita II (druga połowa XIX 
wieku), kiedy to aparat donosicielstwa i cenzury osiągnął monstrualne 
rozmiary, wiele utworów niedopuszczonych do publikacji w Stambule 
ukazało się w Salonikach. Następne wydanie Ożenku poety ujrzało światło 
dzienne dopiero w 1908 roku, kiedy to po przewrocie młodotureckim 
znacząco rozluźnił się obyczajowy „gorset” ściskający i ograniczający 
społeczeństwo tureckie.

59 Ibidem, s. 438.

Ożenek poety to utwór wnoszący do literatury tureckiej nowe elementy 
i treści. Można do nich zaliczyć takie zjawiska, jak:

49



III. Jak się ożenić, aby nie żałować... O Ożenku poety słów kilka

Język. Tekst Ożenku poety jest jak na owe czasy i na charakter dzie
ła (nie był to utwór utrzymany w konwencji ludowej, a nawiązujący 
do literatury wysokiej, wzorowanej na tradycjach teatru europejskiego) 
napisany prostym, bezpretensjonalnym językiem. Czytelnicy osmańscy 
przyzwyczajeni byli do tego, że dzieła literackie (poezja dywanowa, ale 
także proza) pisane były wyszukanym, ozdobnym językiem pełnym arab
skich i perskich zapożyczeń leksykalnych i składniowych. Był to język 
niezrozumiały dla niższych warstw społecznych. W tym kontekście na 
uwagę zasługują starania autora, aby język komedii zbliżyć do języka 
używanego na co dzień. Şinasi uznał za słuszne podkreślić ten fakt, kiedy 
publikował komedię w ,,Tercüman-ı Ahval”: w zakończeniu dodał infor
mację, że utwór został napisany językiem zrozumiałym dla ludu. Bardzo 
udanym zabiegiem autora jest też stylizowanie wypowiedzi niektórych 
bohaterów. Widać to szczególnie w słownictwie używanym przez repre
zentantów społeczności dzielnicy: stróża i śmieciarza, którym zdarza się 
przekręcenie słów lub użycie ich w błędnym znaczeniu.

Interpunkcja. Şinasi zaznajamia czytelników z niepraktykowanym 
dotąd w piśmie arabskim zwyczajem stosowania znaków interpunkcyjnych, 
które mają ułatwić zrozumienie treści. Właśnie dzięki niemu w prasie 
tureckiej, a w ślad za nią w utworach literackich, zaczęły się pojawiać 
tak oczywiste i niekwestionowane dzisiaj znaki, jak przecinek i kropka. 
W Ożenku poety tę troskę autora o czytelność tekstu widzimy już w pierw
szych wersach odautorskiego wstępu, gdzie Şinasi poucza czytelników 
o znaczeniu użytych przez siebie znaków: nawiasu, kropki i myślnika.

Kreacja postaci. Jak już wspomniano wcześniej, muzułmański du
chowny przedstawiony jest w komedii bardzo negatywnie, podobnie 
nie wzbudzają sympatii widza dwie kobiety, które podjęły się zadania 
zaaranżowania małżeństwa. Działanie tych trzech religijnych osób oparte 
jest na kłamstwie, oszustwie i chęci zysku.

Krytyka obyczajów. Ten element wiąże się bezpośrednio z poprzednim 
i podobnie jak tamten, wymagał od autora sporej odwagi. Şinasi poddał 
krytyce uświęcony religią i tradycją zwyczaj aranżowania małżeństw przez 
osoby trzecie. Zwyczaj ten, powszechny wówczas, a i dzisiaj wciąż jeszcze 
stosowany w Turcji, pozbawia młodych ludzi możliwości decydowania 
o swoim losie, prowadzi do ich swoistego ubezwłasnowolnienia i bardzo 
często do tragedii. Młodzi bohaterowie sztuki, Müştak Bej i Kumru Hanım, 
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są parą wyjątkową: poznali się i pokochali jeszcze przed ślubem, a decyzja 
o zawarciu małżeństwa była ich decyzją, a nie osób trzecich. Natomiast 
mieszkańcy dzielnicy, zgorszeni taką „samodzielnością” młodych, przedsta
wieni są jako fanatyczna, ciemna masa, nieposiadająca własnego rozumu. 
Choć nic nam nie wiadomo o tym, aby Şinasi miał problemy z powodu 
opublikowania tej sztuki, to jednak dużo do myślenia pozostawia fakt, że 
utwór ani razu nie został za jego życia wystawiony na scenie, a z wersji, 
którą dopuszczono do druku, zniknął cały jeden akt (połowa sztuki).

Dobór imion. Dość oryginalnym pomysłem zastosowanym przez 
Şinasiego w tej komedii jest specyficzny wybór imion bohaterów. Imiona 
te - obok swej funkcji komediowej - mają być dodatkowym elemen
tem dydaktycznym, narzucającym widzom nastawienie do postaci. 1 tak, 
główny bohater Müştak Bej nosi imię, które w swym znaczeniu posiada 
element zakochania, stęsknienia, bycia ślepym z powodu miłości. Wyraz 
ten funkcjonuje w tradycji tureckiej jako imię, ale jest ono bardzo rzadko 
spotykane. Przyjaciel Müştaka Beja, Hikmet Efendi, nosi popularne, czę
sto nadawane w Turcji imię, oznaczające mądrość, wiedzę. Dodatkowo, 
autor zastosował zróżnicowanie tytułów dodanych do imion tych dwóch 
bohaterów. Tytuł „pan” można po turecku wyrazić słowem bey bądź efendi, 
a między tymi dwoma określeniami istnieje subtelna różnica. Bey to po 
prostu ‘pan’, tytuł grzecznościowy bez pogłębionego znaczenia, zaś efendi 
to ‘pan’ z zabarwieniem emocjonalnym oznaczającym szacunek. Efendi 
bardziej niż bey kojarzy się z osobą wykształconą, światłą, posiadającą 
dobre maniery i posłuch w swoim środowisku. Doskonałą ilustracją tej 
różnicy jest tureckie powiedzenie: „Każdy mężczyzna jest bejem, ale nie 
każdy bej - efendim” (“Her erkek beydir ama her bey efendi değildir”).

Ibrahim Şinasi, wybierając odmienne tytuły grzecznościowe dla Müşta
ka i Hikmeta, chciał narzucić widzowi swój stosunek do obu postaci. 
Podobny zabieg zastosował kilka lat później twórca powieściopisarstwa 
tureckiego Ahmet Mithat Efendi, który w powieści Felâtun Beyle Rakım 
Efendi (Pan Felatun i Rakım Efendi) z 1875 roku bardzo wyraziście nakre
ślił sylwetki bohaterów, nie pozostawiając czytelnikom żadnej wątpliwości 
co do oceny ich charakterów i postępowania60.

60 Jak wszystkie powieści Ahmeta Mithata (a napisał ich kilkadziesiąt), także i ta jest 
utworem dydaktycznym, a nacechowanie tytułowych bohaterów - jednego na wskroś 
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Imam, któremu Şinasi przeznaczył bardzo ważną rolę, nosi długie 
i na pozór pretensjonalne imię Ebullaklakatül’enfî, podane w tej formie 
na początku sztuki, kiedy wyliczane są osoby występujące w komedii, 
natomiast potem, w dialogach, zawsze zapisywane jest ono w krótszej 
postaci - Ebullaklaka. Arabski wyraz enf oznacza nos, enfî można by 
tłumaczyć jako ‘nosaty’, ‘o [wielkim] nosie’ (rzeczywiście, niektóre wy
dania Ożenku poety zamieszczające dokładniejsze instrukcje i didaskalia 
sugerują, aby postać ta miała potężny nos). Kluczowe w zawołaniu imama 
słowo laklak to nic innego jak polskie ‘klekotanie’, zarówno w znaczeniu 
dosłownym (odgłos wydawany dziobem przez bociana), jak i przenośnym 
(gadulstwo, paplanie). Arabski wyraz ebu (‘ojciec’) od wieków używany 
w związkach wyrazowych kojarzonych z wybitnymi postaciami świata 
islamu, tutaj - w połączeniu z „klekotaniem” i „dużym nochalem” - sta
nowi komiczny zgrzyt.

Wybór imienia dla ukochanej tytułowego poety również wydaje się 
nieprzypadkowy. Słowo kumru oznacza bowiem synogarlicę, jeden z ga
tunków ptaków zaliczanych do gołębi, i kojarzy się z wiernymi, oddanymi 
sobie kochankami.

Chwila uwagi należy się tytułowi sztuki. Z gramatycznego punktu 
widzenia tytuł powinien brzmieć Şairin Evlenmesi, czyli Ożenek (czyj?) 
poety, zwłaszcza że ożenek dotyczy konkretnej osoby - znanego nam 
z imienia Müştaka. W takiej sytuacji powinno się konstruować trzeci 
izafet, który wyraża konkretne podporządkowanie, przynależność. Autor 
świadomie zastosował jednak drugie połączenie izafetowe (Şair Evlenmesi), 
które w języku tureckim służy do wyrażenia przydawki, cechy ogólnej. 
Tłumaczy się go przymiotnikowo. Dla przykładu: çocuk çantası (II izafet) 
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negatywnie, drugiego zaś bardzo pozytywnie - jest tak wyraźne, że dydaktyzm ten 
można nazwać wręcz nachalnym. Felatun Bej jest karykaturalnie przedstawionym 
utracjuszem i bufonem, w sposób bezmyślny przejmującym europejskie mody i oby
czaje, naiwnym i niedouczonym. Już samo jego imię musi rozśmieszać tureckiego 
czytelnika swoim pretensjonalizmem, jest to bowiem orientalna wersja imienia Platon. 
Natomiast Rakim Efendi jest człowiekiem wykształconym i kulturalnym, cieszy się 
poważaniem otoczenia, w przeciwieństwie do Felatuna nie popełnia żałosnych gaf 
i nie ponosi życiowych porażek. Autor cały czas stawia obydwu bohaterów w jednako
wych sytuacjach, a ich skrajnie odmienne zachowanie w tych samych okolicznościach 
i wobec różnych wyzwań jest dla czytelnika jasną wskazówką, z którego należy brać 
przykład, a z którego się śmiać.
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to ‘torba dziecięca’, a çocuğun çantası (III izafet) to ‘torba dziecka’. Şinasi 
świadomie zrezygnował z najodpowiedniejszego tutaj wariantu Şairin 
Evlenmesi (III izafet), decydując się na trochę nietypowe rozwiązanie. Ma 
ono swoje wytłumaczenie: forma Şair Evlenmesi niesie w sobie subtelny 
niuans trudny do wyrażenia po polsku, mianowicie oznacza coś w rodzaju 
„ślubu w stylu poety”, „ślubu poetów” (nie konkretnego poety, a ogólnie 
poetów - osób bujających w obłokach i niepotrafiących niczego dobrze 
zrobić, nawet porządnie się ożenić). Z braku odpowiedniej formy w języ
ku polskim na tytuł tej sztuki proponuję Ożenek poety, choć zdaję sobie 
sprawę, że nie odzwierciedla on tej subtelnej różnicy, jaką dają tureckie 
połączenia rzeczownikowe (izafety). Gdyby tytuł sztuki brzmiał Şairin 
Evlenmesi, również proponowałabym tłumaczenie Ożenek poety, stąd 
moja świadomość pewnej bezradności w tej kwestii.

Zanim przejdziemy do tekstu sztuki İbrahima Şinasiego, podsumujmy 
te krótkie rozważania o Ożenku poety cytatem wybitnego badacza historii 
literatury tureckiej pochodzącym z przedmowy do współczesnego wydania 
sztuki. Şemsettin Kutlu zwraca uwagę na ważne aspekty związane z uka
zaniem się tej pierwszej oryginalnej tureckiej sztuki scenicznej:

A najbardziej godne uwagi jest to, że w tym okresie, kiedy w naszej literaturze 
nie było jeszcze czegoś takiego jak teatr, Şinasi zdawał sobie sprawę z wagi 
i potrzeby tego rodzaju twórczości. I gdy tylko założył pierwszą prywatną 
gazetę turecką, natychmiast zamieścił w niej swoją sztukę. Już sam ten czyn 
pokazuje, jak bardzo był nowatorski.

Ta niewielka rozmiarami komedyjka posiada wartość sama w sobie. Ale 
oprócz tego ma bardzo istotną zasługę: zainspirowała Hayriego i Ziyę Paszę 
do przetłumaczenia Świętoszka, Ahmeta Vefıka Paszę do tłumaczenia i adap
towania innych sztuk Moliera, a nawet przyczyniła się do tego, że Namık 
Kemal i jego następcy uznali sztukę sceniczną za najważniejszy wyznacznik 
szkół literackich61.

61 Koçak F., op. cii., s. 5.
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Aneks I
Şair Evlenmesi

Tekst w zapisie osmańskim (alfabet arabski) 
i tureckim (alfabet łaciński)1

1 Tekst sztuki na podstawie wydania pod redakcją Fatmy Kocak (zob. Spis wybranej 
literatury).



Aneks I. Şair Evlenmesi

jU^I

jjjLj ûâiLjjlj ÓW 3j <ÎjI Jx^ıâ jjjjl JJ

56

<^->1JJ ¿P öjS-k-a łCg.\u^ńljl u_djjj JjaJİ 
e jV jla

(^LudlSlj (jV jl öâjjuü^Lal Pİ^J 4 <aK

JLi. j£lL öâiaJ ( )

. jJjI AjJûLü jjjkki — «211i

• Ojû^Ic. . 4_laâj



Aneks I. Şair Evlenmesi

Komedya

Meclis-i Maarif azasından izzetlü Şinasi Efendinin icad-ı tab’ıdır.

İhtar

Bu oyun iki fasıl olarak 1275 tarihinde tiyatro içün tertîb olun- 
muşdı. Sonradan birinci faslının kaldırılması lazım geldi.

Bazı kelimelerin imlasında mahsusi olan yanlışlık mütekellimin 
telaffuzum taklid içündür.

Mutarıza () içinde bulunan kelam, yalnız hali tarif içündür.

Şöyle bir hatt-ı ufki (-) söz başına delalet eder.

Nokta (.) sözün nihayetine alamet olur.
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Şair evlenmesi

Oyun

Bir fasıldan ibaretdür.
İş bu oyunun fıkrası gelin odasında vuku bulur.

Takım

Müştak Bey: Güveyi ve Kumru Hanımın aşığı.

Hikmet Efendi: Müştak Beyin mahrem dostu.

Kumru Hanım: Müştak Beyin sevgilisi ve Sakine Hanımın küçük 
hemşiresi.

Sakine Hanım: Müştak Beyin nikahlısı.

Ziba Dudu: Kılavuz.

Habbe Kadın: Yenge.

Ebüllaklakatülenfı: Sakine Hanımın nikahını kıyan imam.

Batak Ese: Mahalle bekçisi.

Atak Köse: Mahalle süpründücüsü.

Bazı Mahalleli: Esnafdan.
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Birinci fıkra

Müştak Bey Hikmet Efendi

MÜŞTAK BEY - Hele bu akşam güveyi giriyorum ya bereket 
virsün ki bugün nikâhım kıyıldı yoksa aşk ile telaşımdan az 
kaldı nikahsız güveyi girecekdim.

HİKMET EFENDİ - Hiç öyle şey olur mı.

MÜŞTAK BEY - Niye olmaz. Buna aşık evlenmesi dirler.

HİKMET EFENDİ - Acayib.

MÜŞTAK BEY - Öyle ya ask ve muhabbetsiz evlenen geçinebi- 
lürse aşk olsun ya ben Kumru Hanım’ı neye alıyorum ancak 
sevgilim olduğu için ne dersin şunu delice sevdiğime akıllılık 
etmemiş miyim.

HİKMET EFENDİ - İhtimaldür.

MÜŞTAK BEY - O tazelikde hüsnü gibi huyu da güzel bence 
her halinden memnunumdur ah ama zavallı Kumrucuğumun 
karga suratlı büyük hemşiresi olmasa.

HİKMET EFENDİ - Gerçek onun ismi ne idi.
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MÜŞTAK BEY - Sakine Hanım değil mi ya miskinin adını bile 
sevmiyorum.

HİKMET EFENDİ - Niçün.

MÜŞTAK BEY - Bize engel olduğu şöyle dursun çehre züğürdi 
olarak kırk beş yaşma kadar evlerde kaldığından akıl cihetiy
le de iflasa çıkmış hasılı bir büyük kanburundan başka göze 
görinür bir şeyi yok ah böyle bir baldızım olduğuna alemden 
hicab ediyorum.

HİKMET EFENDİ - Ne çare gülü seven dikenine katlanur.

MÜŞTAK BEY - Gel şunu sana vireyüm be ama nikahla ha geçi- 
nemeyecek ne varmış. Ya o akıllanır ya sen çıldırırsın.

HİKMET EFENDİ - Sakın Kumru Hanımın yerine onu sana 

virüp de bir dek itmesünler alem bu ya zira büyük dururken 
küçüğü kocaya virmek adet değildür.

MÜŞTAK BEY - Yok bak ben öyle latife istemem latife latif gerek.

HİKMET EFENDİ - Öyleyse sen bana onu neye latifeyle peşkeş 
çekiyorsun.
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MÜŞTAK BEY - Ben sana onı latifeyle mi virmek istiyorum 
gerçekten a canım.

HİKMET EFENDİ - Özrün kabahatinden büyük.

MÜŞTAK BEY - Hiç özür dilemiyorum.

HİKMET EFENDİ - Ya.

MÜŞTAK BEY - Aman sus işte kılavuzum. Dudu Hanım geliyor 
galiba benim Kumrucuğumı getiriyorlar haydi sen selamlıkda 
otur birazdan yine görüşürüz.

İkinci Fıkra
Müştak Bey Ziba Dudu

ZİBA DUDU - Müjde evladım müjde gelin hanım geliyor 
yoldadur.

MÜŞTAK BEY - Ah benim valideciğim sen olmasan ya ben has
retime kavuşur muydum bunun içün sana ne iyilik edeceğimi 
bilmiyorum.
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ZİBA DUDU - Ay oğul böyle hayırlı işlerde bulunmadukdan 

sonra yalancı dünyada neye duruyorum hele bu mürüvvetini 
de gördüm ya bundan sonra yaşamak neme lazım istemem 
istemem fakat gözüm kapanmadan bir de evlatlarını ak sakallı 
göreydim.

MÜŞTAK BEY - Artık beni muradıma erdirdin ya yaşa ömrün 
oldukça. (Neşatından sıçrayarak oynamaya başlar.)

ZİBA DUDU - A kuzum biraz ağır başlı olsana artık başından 

nikâh geçdi azıcık utan utan.

MÜŞTAK BEY - Vay adam evlenirken utanmalı mıdur benim 
bildiğim bunun aksinedür her neyse sen haydi var hanımı 
dışarıda bekleyedur ben de burada biraz kendi utanmayı meşk 
ideyim.

Üçüncü Fıkra

MÜŞTAK BEY - (kendi kendine) Şimdi benim Kumrucuğum 
kafesine girecek ha ah bir kere kanadının altına girebilseydim 
fakat
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Aneks I. Şair Evlenmesi

bjLj 4_İjûI Ij J (jtkujl

^jAaİI ûûSj <_$! ^Gx jl 4 j i mİ (2pjl

° j^j h

(_^Vjâ öJjl û-lLuj ^1 <LûJJİ (Jj-aj C5_î£Lûjj£ jjJ 6J^>J 

,eXJlj ejjjj (jjjj glajj aLjJİ

j-*  jj Jjj ojjj ¿JjcLi jjaâ ^4 ¿b

• jA?'

Ajjuaj (jVjl (jİaİİÎ AjLj^j oĄjćLil î_s_Lujj <iâ£ uiliıâjj^

(4ix^)ć.Lk <*  t~ "7 j-" (^g-t-ı
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Aneks I. Şair Evlenmesi

insan kısmının yediği bir yem vardur ya adına para derler eğer 
ondan isteyecek olursa mesela ey nolmuş ben de elimden geleni 
esirgemem ya virebileceğim şey çok mu topu bir teselli bir de 
yüz görümlüğünü nasıl etmeli adam sende o da kolay şöyle 
birkaç beyit viriviririm vesselam.

Şarkı

Bir kumrusun sen taba muvafık

Yapsam yuvanı sinemde layık

Can ü gönülden ben oldum aşık

Yapsam yuvanı sinemde layık

Benim gibi fakir bir şairin vireceği yüz görümlüği bu kadar olur.

(Bu şarkının güftesini aşağıda notaya alınmış olan bestesi muci
bince çağırmaya başlar)
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Aneks I. Şair Evlenmesi

ı3jl 3^*  3^)

(33^3*  u*̂ jł a u *11 *̂̂ 33^3*  <3^ ^A?3^

|^3r I-ç/lf f İJ1PI,:

¿ŁniJTTTWgg

ö jü cr^-İJ-İ

^jIA 4j£Lwı ¿jjJlâ Aja (_j^a3^a Ljj ^jCÎmla

iźlj 0Ą1I 3^3^ 3^3^ iźL (jlİJuLû

oâlLa. ^jlj^IjI (_px2A34_ıa> 4 111

.(5*3  - (j^3^J^
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Aneks I. Şair Evlenmesi

(Bu hava zenan sedası içindür eğer bir oktav aşağı yazılacak olursa 
erkek sesine mahsus olur)

lf Cfl

i/r I ■ Qİ p f IJ] L: I [j «İl. * T ^jl J

j JTTrT

Dördüncü Fıkra

Müştak Bey Ziba Dudu Habbe Kadın
Sakine Hanım

ZİBA DUDU - Evladım gelin hanımı getirdik gel koltuğuna gir 

de köşeye oturt.

MÜŞTAK BEY - (Neşatından türlü türlü tuhaflıklar iderek Sakine 
Hanımı Habbe Kadın koltuklamış olduğu halde karşılar) Vay.



Aneks I. Şair Evlenmesi

Gİj 1 — (4jjJÎS 4_lx) Gj^

.C$4“L? >>jji jjji

jjj ^^^jaaIjjG ^j^Aąjjjuj — GİJ JjGjGö

• 6' JJ^'

Jjli ^pilj j î - (Aj ^jla U j) jjûü <ı^ 

4 XI. .<) .¿j jjuj 4 <a>zıG Jİ GİjLûI <_$âlî 4-û oj£ jı

4_j 4jİI

4_j — GL Jgl'unA

X.n 4_ąJ^]^l Gİ^aC AjjÛüI — ^gJa^jJa Gjj 

,^-A-k 4 *1  > >ı GİlGc ^LSjjui Aİjl

^ajLşb 4ji_ą. 4_Ijl ^g-ıoılâljJ cA-> j' — JjGJLû 

.^GİLû 4 <o*ıl  ~s ÎAÛ 4 ■■

4j A-û^IİjG-a GL J-J J ^La^î — (4_ipLâ 4_i3k) Gj j

. ^jxx^juil_G /j °1 GJlć. ¿jç^^LljjG

4Jjjx^ ûjla^j - (4j Gjj) JJûlS 4_ö.

,(_$âljl £Jjxi>

4oî ol öî — (4-İjI û3^) (J^"u^<0
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Aneks I. Şair Evlenmesi

ZİBA DUDU - (Habbe Kadına) A dostlar damat bey gelin hanımı 
görür görmez sevincinden bayıldı.

MÜŞTAK BEY - Hayır sevincimden bayılmıyorum kederimden 
yüreğime iniyor ah.

HABBE KADIN - (Ziba Duduya) Aaa zavallı gelin hanımı bir 
titreme aldı amanın al basmasın. (Sakine Hanımı sandalyeye 
oturtur)

MÜŞTAK BEY -Nedir bu.

ZİBA DUDU - İşte ömrün oldukça sana can yoldaşı olacak sevgili 
ayalin Sakine Hanım.

MÜŞTAK BEY - O bana can yoldaşı olacağına benim canım çıksa 
daha canıma minnetdür.

ZİBA DUDU - (Habbe Kadına) Ademler damat bey sayıklamaya 

başladı galiba safasından aklını şaşırmış.

HABBE KADIN - (Ziba Duduya) Biçare hasretine kavuştuğu 
için sevinç delisi oldu.

MÜŞTAK BEY - (Hüzün ile) Ah, ah, ah.
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Aneks 1. Şair Evlenmesi

aj^Ić. I ¿¿juj JjKj — es-^3^ Ljj j

Airiljj ^^İİAijjJ dl — LL 0İ*İ mi<o

6j g' lSAA*  ~

• Û>^' ¿UijS jljJ JJÎ

Iaû Ola öOj ojj£ (»jV Aj Aj — L1j (jl'uud

. jjOJla jjj

K 4 g; "■ Ajjuâljl Lİ1j£jjuj ^üVjl ^î — (_5-laLjj j

^jćl jjj LİajK AjSLu) aLI jjjla Aąa.) ¿jjjuOla

.(jAJ1

aJjc. I j jû cźLojLk a ^1 ı n (jS j£j> ^^jll) 401 — Kj (jlü-û

tiûjlÂ. Aj£Lu> j _j^l^ jl Ajll I j^Loa

.4-> J? - (JJ^“' L$ J^^-3 Ó' J L$ JJJ 

jb ^jS Au»^> K JİJ> ja JJIJ j (jîJ - JajJa bj j

‘Uj^za ^jJaljj c5^)^'1 Jjl 1*5  lj (_$l — Lİj (JjIjjuLû 

. Jj^ cU*j  KOL
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Aneks I. Şair Evlenmesi

ZİBA DUDU - Ağlamayındık sen ağlayacağına düşmanların 

ağlasın.

MÜŞTAK BEY - Ah düşmanlarım bu halimi bilseler nasıl gülerler.

ZİBA DUDU - Haydi kuzum gelin hanımın duvağını aç da yü
zünü gör biraz gönlün açılsın.

MÜŞTAK BEY - Neye lazım yüzini göreyim de bir kat daha 
yüreğim mi kalksın.

ZİBA DUDU - Aç evladım aç sevgilin olduğuna şüphen kalmasın 
(Habbe Kadınla beraber Sakine Hanımın duvağını Müştak 
Beye açdırmak için cebr ider).

MÜŞTAK BEY - İstemem (Elini çekerken Sakine Hanımın du
vağıyla iğreti saçı kazara eline ilişir kalır ve Sakine Hanımın 
yüzü ve ak saçları açılır) Bu ne.

ZİBA DUDU - Vay zavallı kızcağızın sırma gibi nazik saçlarını 

yolup çıkardı.

MÜŞTAK BEY - Ey vakıa ak saçları beyaz sırma gibi baksana 
nasıl parıl parıl parlıyor.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

j-ASj Aİİplâ ASjj (J£û l£l (_$>ijâ'İ _jl (_£İ — (_5Ja^la Ijj j 

aSjj (_£.iAa (ALjIj *L ûjI ISjui

¿1^ LS-^^3 L$ J^AP

A3 Aü 4> juuİa

ur*  ^AjjS <Lljjj ^-u J <la^ (JİJ - uźL ^jll^

.jlİ^Ajjâ

.4-^ jb^J*  c^AA ^J*  - (A3A3 A j 

(_^lax-a <*  > nVVâ A*îl  j oJjl 4_L^ls <L^j — iźL JjlÜx

. Iaj a y \> (_5-ûjIj * 4L»1 <

(jlj oJ^jjS 4 ■ o^jS 4İA — ^JaA3 A_)

.(¿H^l^jĆ"Jİ ö^Iûjû 4_j jjâj ‘^S?-

^Sj.Yijl IĄjj o2i£ AjLuj eâluı ^1 — u£İj Jjllćua

.f AA ^Ić-L-a AjIa-3 2/lc.l A AİjjIS^j mİ c.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

ZİBA DUDU - Ay o lakırdı ona değil yenge kadınla banadır ben 
sana harf atmayı öğredirim (Habbe Kadına) haydi yenge kadın 
gelin hanımı çabuk dışarı çıkar da nikahını kıyan efendiyi çağırt 
yanımızdaki kahvededir orada bulunan mahalleliyi alsun da 
gelsün şuna bir meram anlatsunlar.

Beşinci Fıkra

Müştak Bey Ziba Dudu

MÜŞTAK BEY - Vay mahalleli beni zorla güveyi mi koyacaklar.

ZİBA DUDU - Evet ya güveyi koyarlar ya hapse.

MÜŞTAK BEY - Böyle karıyla bir evde yatmakdansa safa-yı 
hatırla hapiste yatmak bence daha hayırlıdır.

ZİBA DUDU - Hele sen bir kere hapse gir de bak çekeceğin 
eziyetler yüzünden ne dertlere uğrarsın.

MÜŞTAK BEY - Adam sen de sayende peyda ettiğim borçlula
rımın duası berekatıyla pekala sapa sağlam yaşarım.



Aneks 1. Şair Evlenmesi

JjJaâjl jl 4“hn\ Lj — LlJ^j

k—1 ^ı>a^)âjoJLa^)lLą — u£b ^jHćLa 

.Lja^jŚ Ajuj^ljCö^jââlj

<j (5*  - Lyj
Ajj^LûdS ij^a — <źL (jliuLa

4jLj ^jn/ó-v Ajâjj Aj — Vjjj

U 4 ¿».m o jLjl — ıjİJ C3^ 1mi<o

¡yj^'

Jjjli 4-t». yŁjJa Luj dj JlluU

Aja.4 <ui| JjUL AatatttjJ

4lj'l ...I j l"ıQİją 4-İJİ oûl ¿Jj ö-ûx2İ_j) 4qV<ni^jl

jj A£jL-a — (Jjj Aj^CjL (_$^İ3lij j (JJ <j2AjL^.

Aj tźlj 4_a.İjjj£ öjjjjdâllâ Qjjajjl aJj^j cs-^ 4İJ (jj2Aj
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Aneks I. Şair Evlenmesi

ZİBA DUDU - Ya hasta olursan ezkaza.

MÜŞTAK BEY - Ya borçlularım da bana hekim göndermeyip 
bakdırmazlarsa faraza.

ZİBA DUDU - Ay ne yapabilürsin.

MÜŞTAK BEY - Sonra kendilerine büyük zararım dokunur.

ZİBA DUDU - Ne zararın dokunacakmış bakayım.

MÜŞTAK BEY - Kör olayım onlara nisbetime ölürüm ha.

Altıncı Fıkra

Müştak Bey Ziba Dudu Habbe Kadın
Ebullaklaka Batak Ese Mahalleli

EBULLAKLAKA - (Başında bir dildade ile tebdil-i kıyafet ve 
lisanıyla ayınlan çatlatarak ve kafları patlatarak) Sanki bir telaş 
ile beni böyle uykudan kaldırıp da getirtmenin ne manası var 
orta oyununa çıkar gibi bakın şu kıyafetime ayıp gürültünüz 
ne oluyor.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

aL£jI uźljl uźliujjjtSjl) 3la Ljj3 

^âjâl u^ljLûl — oâJl^. jl

4j 4_Lp 4j AjjujI jJû (_^ą, <ljl

4_L_jj>İ 1 03*̂  33^ 4_UjJ ^Aajİû

("£.1a11Ś AİL^lâ ASjj

ASaİjI (Jâj o^jui

.<^3 ^juluj^ûG <_$3 — (4Sj (jLiJuLû) 4

jââ Xj >3 oJ 3^ d*̂  3-^Aj' — udj (jlİJuİA

-(a>J 4j^I£I 03^ ^“'3°^

4_ij J°k 11 U-3_$J>^a 3JUJ — AâlâllI^Jİ

AjLj^ LST^^

, jAll 4_xxll lallan ^AİSİ — Ly3

^jLû^jjjuj 4^1 4ûjJa^)C. 4_lai3^û^ Ij 4^all — 4 óUHl^j| 

jJLûjâ > 4JjjI (4j 4 !•%*>)  i^İajJ

,c$^ (5^ — ^1^

l£j I^y3 jU ûâj_}} ^Aiâl 4_1I — cŞL (jl’iuıa

41xJ qj jâj£^aS uilj^ j2İSû JJ 3a £İ£j

•cj
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Aneks I. Şair Evlenmesi

ZİBA DUDU - (Entarisinin ön eteğiyle başını örtmüş olduğı halde 
Ebullaklakanın elini öper) Amanın efendim güvey olacak şu 
herif isteye dileye aldığı hanımı şimdi istemiyor. Bütün saçını 
başını yoldı o şöyle dursun yenge kadınla bana bir söylemediği 
edepsizlik kalmadı size nakletmeye utanıyorum.

EBULLAKLAKA - (Müştak Beye) Vay namussuz vay.

MÜŞTAK BEY - Efendim kerem ediniz bendeniz de bildiğim 

kadar hakikati size anlatayım.

EBULLAKLAKA - Sen sus sefih kadın ninen gibi biçare hatun 
yalan mı söyleyecek.

ZİBA DUDU - Efendim bu kızı mutlaka almalıdır.

EBULLAKLAKA - Almalı ya almazsa ırzına leke sürmüş demek 
olur. (Mahalleliye) Öyle değil mi komşular.

MAHALLELİ - Hay hay.

MÜŞTAK BEY - Alamam efendim bunda bir yanlışlık var zira 
bana nikah ettiğiniz kız bu değildir bunun küçüğüdür ben 
onu isterim.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

¿^aLj Ia^ (jj jjLu — AjluI

jâAİuJjl Jj o JJJ ö>> ÛJjV? uAijk

CjL i.**44^*  C$^ A>J^ (j^a-Jİ 

4jSşj^j£ ö^)£ öâiuj 4jjjI ^jlâjA-a

• <** jjI

Aj a ‘4 A ^A Ajuijjllâ 4 ^Vo<~- ^İj — AjuJ (jljtj

4_j ISj <_3'?~ 1 Ajû (2jû o^jj

ÛJ^ ¿P (J>^) JJj'> J^'

4 I ^JU) tdâl_J ^jA^ajA Aj öâl£^ Ajttlî AjLİ O^İuuiA

,(_^J LS"^'(j'j — (J^^0

LSj (2j^Ic-jI jm'hıı jLI 0jj^)â — AjujI ¡^LiLj

^j QjâjÎ3 ISju> (_gA<ouı Ax^^la <_UVI
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Aneks I. Şair Evlenmesi

EBULLAKLAKA - Hayır sana nikah ettiğim büyük kızdır.

MÜŞTAK BEY - Değildir.

EBULLAKLAKA - Vay sen beni de yalancı çıkarıyorsun ha bu 
ne yüzsüzlükdür.

BATAK ESE - Efendi biliyo musunuz ki ben bunun daha bilmen 
nelerini bilürün durun size deyivireyin bekçi olduğumdan 
içün geceleri mahallede dolanurken buna çat pat çak sokak 
ortasında ırast geliyorun bir kere kendiceyine nereden geli- 
yosun diye soracak oldum bana ne garşuluk virse eyü tarator 
(tiyatro)dan geliyon demesün mi bu beni masharalığa alma 
deyül de ne dimektir bakın şu ahmağa.

MÜŞTAK BEY - Vay ferasetli adam vay.

BATAK ESE - Feres atlı adam sensin ulan hayvan bana kötü ilaf 
söyleyip durma şimdi sana fan fin dimeyi gösterürün.

EBULLAKLAKA - Bu herif hem edepsiz hem deli.

BATAK ESE - Benim aklıma kalırsa hem hapishaneye
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Aneks I. Şair Evlenmesi

AjLkjLojj 4xjjâ

~jjmj.il (_)jl Y1 ~jA ~jS 4_uı^^>7ı il J ISj — 4 âVcHl^l 

JjjjI 4j 4uûjj_jjjI öJ Aİauû lAJ ~jj öJ <îî

. J)4jû Ajjuil

^jxû Aİuıl — (jj 4 l-v ,»

ltHA*

¿jJlâ Aji. JajSa Ujj 4j JIİjU

AajjI JjIjIj AüaUIjjI

(jiiâl /14^ (jljl
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Aneks I. Şair Evlenmesi

koymalı hem tımarhaneye.

EBULLAKLAKA - Bana danışırsanız her şeyden evvel edep
siz ilamını alalım da bir daha mahallede oturtmayalım artık 
istemeyiz.

MAHALLELİ - İstemeyüz!

Yedinci Fıkra

Müştak Bey Ziba Dudu Habbe Kadın
Ebullaklaka Batak Ese 

Hikmet Efendi
Atak Köse

ATAK KÖSE - (Arkasında küfe ve bir elinde kürek ve bir elinde 
süpürge ile) İstemeyüz.

HİKMET EFENDİ - (Dahi Atak Kösenin arkasından yetişerek) 
Ne istemiyorsunuz.

ATAK KÖSE - Ben ne bileyün mahalleli istemeyüz diyor ben de 
öyle diyorun elbette onların böyle dimelerinde hakkı vadır.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

^)lJ ¿P 4j t-Sİıjl 4^-0 CİIaS^.

3L Ul ¿jjjjLü jjL Ą cpb^b' L3^'

.ı>b cs^ ¿P

4-1 4_j 4‘1,^1 ı^hı 4juUİ 4İJ al — /Câjâl .»«•<• •*  • •• <»^z

uźlj 4 I-n. a ^jAjuijİJ 4j 4j (_$lj — 4uujj£ (Jİ-Jİ

• ĆW Û-^4-iLjjI

.¿jj“lJ'\X.',ab Cg-^^^b ÛH1 — 4uui^S JjİJİ
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Aneks I. Şair Evlenmesi

HİKMET EFENDİ - Ey mahallelinin neden hakkı var.

ATAK KÖSE - Haklı olduğunu pek yavuz bilürün ama bak doğ
rusu neden hakkı olduğım bilmen.

HİKMET EFENDİ - Öyle ise bilmediğin şeye niye karışıyorsun.

ATAK KÖSE - Vay niye karışman ben de bu mahallenin kalbur 
üstüne gelenlerinden değil miyin.

HİKMET EFENDİ - Sen kim oluyorsun.

ATAK KÖSE - Daha hala sen benim kim olduğumı bilmeyo 
musun.

HİKMET EFENDİ - Hayır.

ATAK KÖSE - Öyleyse sen de bilmediğini neye soruyorsun hay 

cahil hay şimdi tutup da sana anlatacak mıyın ki ben dehey 
öteki mahallede kiracıyın ve bu mahallede süpründücü başıyın 
diye?

HİKMET EFENDİ - Hay şaşkın hay.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

^jjCıVıl /fi (_£.XıV_jl öû \ ı ıı —

^ąAa 4j * vi^. V

•ÓJ jjj

qjui ¿5^_5 — »<o^ ötaHl^ ıl

OaLâ U jj-ıjjjĄjI CjjLs^ 4j jj

>(jxjjiaiLux ^j£ uźljjl öAİjuj j.Yi^l j5 ¿j-AC-
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Aneks I. Şair Evlenmesi

ATAK KÖSE - Senin de aklın olaydı benim gibi şaşkın olurdun 
maslahatda ne varmış hadi oradan süpürivir bakayın.

EBULLAKLAKA - (Müştak Beyi göstererek) Vay sen şunun gibi 
bir kabahatliye sahabet ediyorsun ha rıza-yı kabahat ayn-ı 
kabahatdir sen de onun gibi cezaya müstahaksın.

HİKMET EFENDİ - Aman efendim ben kendi kabahatimi anla

dım ama onun kabahati ne oluyor anlayamadım.

EBULLAKLAKA - Daha ne olsun kendisine nikah ettiğim kızı 
istemiyor da onun küçüğünü istiyor bu ne dimektir.

HİKMET EFENDİ - Efendim gazaplanmayınız (Gizlice bir para 
kesesi göstererek) küçük kızı senden isteriz.

BATAK ESE - Efendi nedir o rüşvet mi alıyosunuz.

EBULLAKLAKA - (Batak Eşeye) Ben öyle şey mi kabul iderim 
istemem (Gizlice Hikmet Efendiye) yan cebime ko. (Hikmet 
Efendi keseyi onun yan cebine koyar)

ATAK KÖSE - Gizlice yan cebime ko mu diyosunuz.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

AS Ij i ** a.Va ól 0İj — 4 01*0111^1

> Łi 4 ı a 3 4^ı k*S  ^2jAu

4 /*Û_ a1I o jlj Uke. — 4_kjjl JjIjI-j

4 ¿J-Aİ I 4_j ojLj <jJ I ‘*1  •*■  1 ‘*1  — 4 olanij ıl

.¿jjxJjJj jlll

4jIąlo AİıâjV 4_ıuuj jA CjSjİ^. ^âjâl jLol — ^Aİâl CiaSa. 

eudj <Uójl d^SjLuû oyj^ l£l öJ tsI^l âj-v

(2P^£juü^)jjj ö^lâl J)£-ol^)-o 4_jl aLjj — 4 oVöIIi j 4 

4^ a) ı/ia^^o Ajj^y û^ l5~^ Oâa. *.uKj<

ı" 'j‘4‘ó-v 4'q/Lj oJjİjI yi qJ 4İa-o ^Aİ_j (4_j

e(_5^1£ ^>1 yi Ajo^)İni ■s (jj l^y j ^^L1I_j a£-ojj£

. Jİ Jj <i - J <k«

(jALûJ 4_p jJ jâ ı^ljdJ ^a-İİÂ. <*vK<  — 4‘ótónijil

tlj ^ÛjuLûJJİ

• — J

^_J4J OÛaİIj ¡y > y& t£İ_j4J Joââ — 4 otom^Jİ
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Aneks I. Şair Evlenmesi

EBULLAKLAKA - Hayır yan canibimde durma git diyorum ta 
ki benden şüphelenmeyesiniz.

BATAK ESE - Galiba parayı almışa benziyosunuz.

EBULLAKLAKA - Haşa sümme haşa eğer ben paraya elimi 
sürdümse ellerim kırılsın.

HİKMET EFENDİ - Aman efendim hakikat her neyse layıkıyla 
meydana çıkarın da ona göre şanınıza düşeni işleyin.

EBULLAKLAKA - Böyle kibarane yoluyle meramınızı ifade bu
ymuşunuzdan gönlümdeki hiddet gitdi de yerine merhamet 
geldi (Mahalleliye) yahu mahalleli ben bu işde bir başka türlü 
hakkaniyet görmeye başladım zira sonradan hatırıma bir şey 
geldi.

MAHALLELİ - Nedir o.

EBULLAKLAKA - Kani nikahını kıydığım hanım büyük kızdır 
diye deminden ikrar etmişdim ya.

MAHALLELİ - Öyle ya.

EBULLAKLAKA - Fakat büyük kız dimekten muradım yaşda 
büyük değildir boyda büyük dimek manasınadır zira büyük 
kız kırk yaşını
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geçmiş olduğı halde damat beyin dengi olamaz işde benim 
bildiğim bu kadardır her bir zamanda ve her bir mekanda 
böyle doğrucasına şahadet iderim.

BATAK ESE - Siz buncalayın dil ile ikrar etdikten geri biz de kabl 
(kalp) ile tasdik ideriz.

MAHALLELİ - Hay hay.

EBULLAKLAKA - (Habbe Kadına) Yenge kadın boyda büyük 
yani yaşta küçük olan asıl gelin hanımı var getir kendi elimle 
damat beye teslim ideyim bir daha yanlışlık olmasın (Hikmet 
Efendiye) daha başka bir yanlış olmuş şeyler varsa söyleyin 
onları dahi hasbice düzelteyim zira bu makule hayırlı hizmetde 
bulunmayı kendime bir büyük iftihar bilirim.

BATAK ESE - (Müştak Beye) Beyefendi deminden size dediğim 
ilafların hepiciği şaga içündü sizi gasavetiniz vaktında güldürüp 
eğlendirmek isteyodum.

ATAK KÖSE - (Hikmet Efendiye) Efendim töbe olsun bir daha 
mahallenin sürpüntüsünden başka bir işine karışırsam adam 

değilin.
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Sekizinci Fıkra

Müştak Bey
Habbe Kadın

Batak Ese

Hikmet Efendi 
Kumru Hanım

Atak Köse

Ziba Dudu 
Ebullaklaka

Mahalleli

HABBE KADIN - (Kumru Hanımı bir halde getirir ki kah ağlar 
gibi gözlerini oğuşturur kah bir eliyle yüzünü kapayıp parmak
larının arasından yan yan Müştak Beye bakar) İşte efendim 
asıl gelin hanım.

EBULLAKLAKA - (Habbe Kadına) O niye ağlıyor sakın damat 
beyimizi istememezlik itmesin.

HABBE KADIN - (Kumru Hanımla kulak kulağa fısıldaşdıkdan 
sonra) Efendim ağlamasının sebebini sordum anladım öyle 
zannettiğiniz gibi değilmiş.

EBULLAKLAKA - Ey nasılmış.

HABBE KADIN - Ay zavallı dertli tazecik evveli damat beye 
varamadım diye kahrından pek çok ağlamış işte o boş yere 
dökdüğü gözyaşlarına acıyıp da şimdi ona ağlıyormuş.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

EBULLAKLAKA - (Kumru Hanıma yavaşça) Ağladığını gördükçe 
öyle yüreğim kalkıyor ki merhametimden yengeliğini kendim 
edeceğim geliyor (Kumru Hanımı Müştak Beye el ele virerek) 
alınız efendim artık yüzünü güldürmenin çaresine bakınız 
heman hoş hal ile geçinmenizi can u gönülden dua ederim 
(Hikmet Efendiye) bence daha bir işiniz kaldı mı.

HİKMET EFENDİ - Hayır fakat güveyle gelinden başka evde 

bulunanların cümlesini beraberce götürmenizi rica ederiz.

EBULLAKLAKA - Rica ne imiş emrediniz efendim (Mahalleliye) 
haydi mahalleli (Ziba Duduya) haydi kılavuz kadın (Habbe 
Kadına) haydi yenge kadın!
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Dokuzuncu Fıkra

Müştak Bey Hikmet Efendi Kumru Hanım

MÜŞTAK BEY - (Kumru Hanımı koltuğuna almış ve birbir
lerine naz ile yan yan bakarak hayran kalmış iken) Vay sen 
mahalleliyle beraber gitmiyor musun artık senin burada bir 
işin kaldı mı ya.

HİKMET EFENDİ - Hayır sana bir iki lakırdım var.

MÜŞTAK BEY - A canım sabah gel de bir iki bin tanesini söyle 

bak o zaman nasıl can kulağıyla dinlerim.

HİKMET EFENDİ - Yok yok şimdi söyleyeceğim.

MÜŞTAK BEY - Ey haydindi çabuk ol. (Başını Kumrudan yana 
çevirip Hikmet Efendinin lakırdısına kulak vermez)

HİKMET EFENDİ - Ey benim sevgili dostum.

MÜŞTAK BEY - Daha bitmedi mi.

HİKMET EFENDİ - Vay dur bakalım başlayayım.

99



Aneks 1. Şair Evlenmesi

,1a (jliuLû

4«jA'3Jİ 4 Atıi’lL ASjjüJjJ

Ć) J1 °J7~ e?-0 ^^^aALîS oALuj (jLal — u*L  i ıı <a

¿11^4 j Jg^c- AjjÎûI — (_5âjâl CLlaS^.

(2İ11Jİ ¿/İl I (ALûJuıâ J)^ö2yl3 ¿jLudkllİ 42*11^  û

(jjjuijjJls Ul ojj oûj£ I ol — u*L

■■ al ASijâlla ¿j ^'jl <Ljl Ia

4 fcg 7~ ^)A uźlllje. j (jjj) — (_$Aiâl

. j^SsIj jl 4_i jl öâlta. ^jSâuâjUa

AjjujI Aj üjLAjjujI Jjl c$'j — (jLULû

ö^JİJ oAaİİg. qLûI ^jûİAJjjjl 4_ıuAx-aj ^A

ISjuj 4_jj o^j£a-3 ojjS 4j o^jIAjjujI

100



Aneks I. Şair Evlenmesi

MÜŞTAK BEY - Amma uzunmuş ha.

HİKMET EFENDİ - Benim gibi bir dostuna danışmadan evlen

diğine tövbe mi.

MÜŞTAK BEY - Amaan sen de günahımı mı çıkarıyorsun nedir 
bu.

HİKMET EFENDİ - İşte kendi menfaati için aşk ve muhabbet 
tellallığına kalkışan kılavuz kısmının sözüne itimat edenin 
hali budur.

MÜŞTAK BEY - Ah a kardeş gideceğin yere amma geç kalıyorsun 
ha öyle işinden geri kaldığına asla razı olmam.

HİKMET EFENDİ - Sen ve ayalin birbirinizi her cihetle tanıdı
ğınız halde evlenirken ne belalara uğradın bakındı.

MÜŞTAK BEY - Vay evlenmezden evvel istihareye yatmak isti
yordum her nasılsa unutmuşum aman aklımdayken varayım 
istihareye yatayım göreceğim rüyaları sonra yine sana tabir 
itdiririm.
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HİKMET EFENDİ - Ya birbirlerinin ahvalini asla bilmeyerek ev 
bark olanların hali nasıl olur var bundan kıyas eyle.

MÜŞTAK BEY - (Gözlerini oğuşturarak) Of nasihat sıkıntısıyla 

bir uykum geldi ki tarif idemem ruhsatın olursa azıcık varsam 
uyku kestirsem olmaz mı.

HİKMET EFENDİ - İşte ben gidiyorum var artık ne yaparsan 
yap fakat aldığın dersi unutma ha.

MÜŞTAK BEY - Adam hiç unutur muyum ben o dersi alıncaya 
kadar az zahmet mi çekdim her neyse evlenmenin ilmini pek 
ala öğrendim memul iderim ki ameliyatının güzelce icrasında 
hiç bir kusur etmem.
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Aneks I. Şair Evlenmesi

Nihayet

Bil-iltizam lisan-ı avam üzere kaleme alınmış olan iş bu komedya 
oyunu Tercüman-ı Ahval gazetesinin 2 ve 3 ve 4 ve 5 numaralı 
tefrikalarında neşrolunmuşdı.

Sonradan suret-i sahihada olarak böyle bir risale-i mahsusa ile 
dahi başkaca mezkur gazetenin basmahanesinde tab’olundu.

Fievasıt-ı Cumadiye’l-ula 1277





Aneks II
Ożenek poety

Przekład na język polski

[Od tłumacza: poniższy przekład nie jest dosłownym tłumaczeniem 
przedstawionego w poprzedniej części oryginału tureckiego, gdyż i sami 
Turcy publikują obecnie sztukę Şinasiego w wersji nieco uwspółcześ
nionej i z dodatkowymi instrukcjami w formie didaskaliów i przypi
sów, których nie było w bardzo ubogiej wersji opublikowanej przez 
autora w 1860 roku. Moim założeniem jest, aby ten tekst nadawał się 
do wystawienia na scenie, w związku z czym musi mieć postać jasną 
i do przyjęcia przez współczesnego polskiego widza. Tłumaczenie 
opiera się na najbardziej starannie przygotowanych współczesnych 
wydaniach; zob. w Spisie wybranej literatury edycje pod redakcją 
F. Koçak, Ş. Kutlu, F. A. Tansel, M. Ünlü]



Komedia
Napisał członek Rady Oświatowej łbrahim $inasi.

Uwagi
Ta sztuka została napisana jako utwór dwuaktowy w roku 1275 [1859 
kalendarza gregoriańskiego - przyp. G. Z.]. Później nastąpiła koniecz
ność usunięcia pierwszego aktu.
Niektóre słowa specjalnie zapisane są w błędny sposób, co ma służyć 
naśladowaniu wymowy bohaterów.
Słowa znajdujące się w nawiasie ( ) służą jedynie przedstawieniu sytuacji. 
Taka kreska (-) pokazuje początek wypowiedzi.
Kropka (.) oznacza koniec wypowiedzi.



Aneks II. Ożenek poety

Ożenek poety

Sztuka
Składa się z jednego aktu.
Akcja toczy się w pokoju panny młodej.

Występują:
Müştak Bej - pan młody, ukochany Kumru Hanım
Hikmet Efendi - przyjaciel Müştaka Beja
Kumru Hanım - wybranka serca Müştaka Beja i młodsza siostra Sakine 

Hanım
Sakine Hanım - kobieta wydana za Müştaka Beja
Ziba Dudu - swatka
Habbe Kadın - ciotka
Ebullaklakatül’enfı - imam
Batak Ese - stróż
Atak Köse - śmieciarz
Tłum - mieszkańcy dzielnicy

Akcja rozgrywa się w pokoju panny młodej. Przestronny pokój, w głębi 
łóżko, na scenę można wejść z dwóch stron. Jedne z drzwi wychodzą 
na selamlık1. Müştak Bej i Hikmet Efendi rozmawiają na stojąco.

1 Selamlik - męska część dawnego muzułmańskiego domu, położona bliżej wyjścia. 
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Scena pierwsza
Müştak Bej Hikmet Efendi

MÜŞTAK BEJ - Żenię się dzisiaj! Całe szczęście, że udzielono nam ślubu, 
bo jeszcze trochę, a z tego zakochania i roztargnienia wszedłbym 
do alkowy mojej ukochanej bez ślubu!

HİKMET EFENDİ - Och... Czyż tak można?

MÜŞTAK BEJ - A dlaczego nie? To się nazywa „zaślubiny kochanków”.
HİKMET EFENDİ - Też coś... Dziwne...

MÜŞTAK BEJ - Tak, tak! Dziwię się ludziom, którzy żenią się bez mi
łości, z pomocą swatów. Ja żenię się z Kumru Hanım, bo ją kocham! 
No i co powiesz? Czy to nie jest rozsądne z mojej strony, kochać 
jak szalony?

HİKMET EFENDİ - Chyba tak...

MÜŞTAK BEJ - Ona jest taka świeżutka! A jej charakter jest równie 
piękny, jak jej buzia! Ze wszystkiego jestem zadowolony! Tylko ta 
jej siostra, co ma gębę jak wrona...

HİKMET EFENDİ - W rzeczy samej... Ja ona ma na imię?

MÜŞTAK BEJ - Sakine czy jakoś tak... Nie podoba mi się nawet imię 
tej maszkary...

HİKMET EFENDİ - Dlaczego?

MÜŞTAK BEJ - Bo nie dość, że próbowała nam stanąć na drodze do 
szczęścia, to jeszcze jest taka obrzydliwa, że nikt jej nie chciał! Ma 
czterdzieści pięć lat, a jeszcze nie wyszła za mąż i dlatego całkiem 
już zdziwaczała! W dodatku jest garbata i tylko to rzuca się w oczy2. 
Ach, wstydzę się przed całym światem, że będę miał taką szwagierkę!
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HİKMET EFENDİ - Cóż począć, kto kocha róże, musi też znosić 
i kolce...!

MÜŞTAK BEJ - Wiesz co? A jakbym tak cię z nią ożenił? Cóż w tym 
niemożliwego!? Albo ona zmądrzeje, albo ty zwariujesz!

HİKMET EFENDİ - Ojjj, uważaj, żeby tobie jej nie dali zamiast Kumru! 
Takie rzeczy się zdarzają! Albowiem nie jest w zwyczaju wydawanie 
młodszej córki, jeśli starsza jeszcze nie wydana.

MÜŞTAK BEJ - No, no! Słuchaj, nie lubię takich żartów! Nawet żarty 
mają swoje granice.

HİKMET EFENDİ - Przecież przed chwilą ty mi ją swatałeś w żartach! 

MÜŞTAK BEJ - Ale ja nie w żartach, tylko naprawdę!
HİKMET EFENDİ - Zamilcz już, bo twoje tłumaczenia robią się coraz 

gorsze...
MÜŞTAK BEJ - Pssssst! Ciiicho! Nadchodzi moja swatka, Ziba Dudu. 

Chyba prowadzą moją Gołąbeczkę. Idź tam, do selamliku, potem 
się zobaczymy.

Scena druga
Müştak Bey Ziba Dudu

(Hikmet Efendi wychodzi, wchodzi Ziba Dudu)

ZİBA DUDU - Przynoszę ci radosną nowinę, chłopcze! Panna młoda 
zaraz tu będzie!

MÜŞTAK BEJ - Ach, moja cioteczko! Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę! 

ZİBA DUDU - Ach, synu! (Grzebie Müştakowi po kieszeniach i wyj
muje ostatnie grosiki) Po spełnieniu takiego dobrego uczynku 
to ja już właściwie mogę odejść z tego świata. Zobaczyłam twoje 
szczęście i to mi wystarczy. Po cóż jeszcze mi żyć na tym marnym 
świecie? Chociaż... Zaraz... Chciałabym jeszcze twoje dzieciątka 
zobaczyć!
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MÜŞTAK BEJ - Pomogłaś mi w osiągnięciu szczęścia. Żyj sto lat! 
(Z radości zaczyna podskakiwać i tańczyć)

ZİBA DUDU - Synu, bądź trochę poważniejszy! Jesteś już żonaty! 
Wstydź się! Wstydź!

MÜŞTAK BEJ - Ach... Czy człowiek, który się żeni, powinien się 
wstydzić? Z tego co wiem, wręcz przeciwnie! Ale dobrze, niech 
będzie! Ty poczekaj z panną młodą na zewnątrz, a ja tutaj potrenuję 
wstydzenie się.

(Ziba Dudu wychodzi)

Scena trzecia
MÜŞTAK BEJ - (Sam do siebie) A teraz moja gołąbeczka wejdzie do 

mojej klateczki! Ach! Żebym tak wreszcie mógł wejść pod jej skrzy
dełka! Tylko, że ludzie są chytrzy na pieniądze. Co będzie, jeśli moja 
gołąbeczka też jest taka? (Zagląda do kieszeni, wywraca je) Pusto! 
Nie zostało mi ani grosza! A przecież czeka mnie jeszcze obrzęd 
odsłonięcia twarzy. Co począć!? Co począć!?

Eee tam, człowieku, co się zamartwiasz! Powiem jakiś wierszyk i wy
starczy. O, na przykład taki -

Jesteś w moim typie gołąbeczko 
Uwiję ci na mej piersi gniazdeczko 
Zakochałem się całym sercem 
Uwiję ci na mej piersi gniazdeczko

Biedny poeta, taki jak ja, za odsłonięcie twarzy może tylko takim wier
szykiem zapłacić...

(Zaczyna śpiewać zgodnie z zapisem nutowym)
(Jest to zapis na głos żeński. Jeśli zapisze się oktawę niżej, będzie właś

ciwy dla głosu męskiego)
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Scena czwarta
Müştak Bej Ziba Dudu

Habbe Kadın Sakine Hanım

(Ziba Dudu i Habbe Kadın wprowadzają pannę młodą, trzymając ją 
pod ręce)

ZÎBA DUDU - Synu! Przyprowadziłyśmy ci pannę młodą! Podejdź tu, 
weź ją pod ramię i posadź!

MÜŞTAK BEJ - (Z radości wykonuje różne śmieszne ruchy, podchodzi 
do panny młodej trzymanej pod rękę przez Habbe) Ojej!!!

(Ujrzawszy z bliska pannę młodą, jest bliski omdlenia)
ZÎBA DUDU - (Do Habbe Kadm) Spójrz! Jak zobaczył pannę młodą, 

mdleje z radości!
MÜŞTAK BEJ - Nie, ja nie z radości omdlewam, tylko z rozpaczy. 

Oooo...!

HABBE KADIN - (Do Ziba Dudu) Ach! Panna młoda aż się roztrzęsła! 
Biedactwo! Żeby tylko gorączki nie dostała! (Sadza pannę młodą 
na krześle)

MÜŞTAK BEJ - Co to jest???
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MÜŞTAK BEJ - Jak to co? To jest twoja ukochana małżonka, towa
rzyszka życia do końca twoich dni - Sakine Hanım!

MÜŞTAK BEJ - Jeśli ona ma być moją towarzyszką życia, to lepiej niech 
to życie wyjdzie ze mnie! Tak by było najlepiej!

ZÎBA DUDU - (Do Habbe Kadm) Pan młody zaczyna majaczyć. Pewnie 
ze szczęścia stracił rozum!

HABBE KADIN - (Do Ziba Dudu) Biedaczysko... Oszalał z radości, 
że dostał swoją ukochaną...

MÜŞTAK BEJ-Ach... Ach... Ach...

ZİBA DUDU - Nie płacz. Niech lepiej płaczą twoi wrogowie.

MÜŞTAK BEJ - Ach, gdyby moi wrogowie wiedzieli, co mi się przy
trafiło, ale by się śmiali!

ZÎBA DUDU - No, synu! Podnieś welon panny młodej i zobacz jej 
twarzyczkę, a zaraz ci się serce rozweseli!

MÜŞTAK BEJ - A po co? Żebym był jeszcze bardziej nieszczęśliwy?
ZİBA DUDU - Odsłoń, synu! Odsłoń! Żebyś się upewnił, że to twoja 

wybranka!
(Razem z Habbe Kadm próbują zmusić Müştaka, aby uniósł welon 

panny młodej)
MÜŞTAK BEJ - Nie chcę! Nie chcę!
(Kiedy próbuje się wyrwać, zahacza ręką o welon i niechcący ściąga 

go wraz z peruką)
A co to???
ZİBA DUDU - Ojeeej! Wyrwał pannie młodej jej śliczne włosy błysz

czące jak sreberko!
MÜŞTAK BEJ - Tak! Masz rację! Błyszczące jak srebro! Zobacz, jakie 

siwe!
ZÎBA DUDU - No! Ty nie do panny młodej mówisz, tylko do nas! Już 

ja cię oduczę pyskowania! (Do Habbe Kadm) Swatko! Wyprowadź 
szybko pannę młodą i poślij po imama! Jest w kawiarni. Niech za- 
bierze wszystkich ze sobą. Oni go oduczą pyskowania.
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(Habbe Kadın zabiera pannę modą i wychodzi)

Scena piąta
Müştak Bej Ziba Dudu

MÜŞTAK BEJ - A co? Może mnie siłą wepchną do alkowy?
ZİBA DUDU - Albo do alkowy, albo do więzienia!
MÜŞTAK BEJ - Jak mam siedzieć z taką babą w jednym domu, to już 

wolę siedzieć za kratkami!
ZİBA DUDU - A wejdź tylko do więzienia, to zaraz ci się odechce! 

Tam dopiero dadzą ci wycisk!
MÜŞTAK BEJ - Akurat! Wręcz przeciwnie! Będą tam o mnie dbać 

wszyscy moi wierzyciele, u których się zadłużyłem przez ciebie!
ZİBA DUDU - No, a co będzie, jeśli na przykład zachorujesz?

MÜŞTAK BEJ - I na przykład, jeśli moi wierzyciele nie przyślą do 
mnie lekarza?

ZİBA DUDU - Co niby wtedy się stanie?
MÜŞTAK BEJ - Wtedy moich wierzycieli spotka wielkie nieszczęście! 
ZİBA DUDU - Niby jakie nieszczęście?
MÜŞTAK BEJ - Jak słowo daję - na złość im umrę! Cha cha cha!

Scena szósta
Müştak Bej Ziba Dudu Habbe Kadın

Ebullaklaka Batak Ese Tłum

(Wchodzi Habbe Kadm, za nią imam Ebullaklaka, Batak Ese i Tłum)

EBULLAKLAKA - (Na głowie ma barwną chusteczkę, ubrany w koszulę 
nocną, sili się na obcą, arabską wymowę) A z jakiegoż to powodu 
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zostałem obudzony w środku nocy? Spójrzcie, jak ja wyglądam. 
Jakbym się urwał z przedstawienia! Wstyd! Co to za hałas?

ZİBA DUDU - (Rąbkiem spódnicy zasłaniając głowę, całuje imama 
w rękę) Ach, panie! Ten typ poprosił o rękę panny, a teraz jej nie 
chce! Wyrwał jej wszystkie włosy! Mało tego! Jeszcze się do nas, do 
mnie i do swatki, tak brzydko wyrażał, że aż się wstydzę powtórzyć!

EBULLAKLAKA - (Do Müştaka) Ooooo, co za łajdak!
MÜŞTAK BEJ - Szanowny pan łaskawie pozwoli, że ja wyjaśnię, jak to 

było w rzeczy samej...

EBULLAKLAKA - Milcz, draniu! Chcesz powiedzieć, że ta czcigodna 
kobieta kłamie?!

ZÎBA DUDU - Mój panie, on bezwzględnie powinien wziąć tę dziew
czynę za żonę!

EBULLAKLAKA - Jasne, że powinien! Jeśli tego nie uczyni, okryje ją 
hańbą! (Do Tłumu) Czyż nie tak, sąsiedzi?

TŁUM - Tak, tak!!!
MÜŞTAK BEJ - Nie, nie! Tu zaszła jakaś pomyłka! Albowiem to nie 

jest ta dziewczyna, z którą mnie pan ożenił! Ja chcę tę drugą siostrę!

EBULLAKLAKA - Nie! Ja ci udzieliłem ślubu z pierwszą siostrą! 
MÜŞTAK BEJ - A nieprawda! Bo z drugą!

EBULLAKLAKA - Coś podobnego! Uważasz mnie za kłamcę? Co za 
podłość!

BATAK ESE - Proszę pana, żeby pan wiedział, co ja wiem o tym typie. 
Niech no panu opowiem. Ponieważ jestem stróżem, to chodzę sobie 
nocami po ulicach. Spotkałem go raz w nocy i pytam: „A skąd to 
wracasz?” A on jak mi nie powie: „Z teatra wracam!” W żywe oczy 
żarty sobie ze mnie robi! Niech pan tylko spojrzy: jaki głupek!

MÜŞTAK BEJ - Patrzcie go, jaki błyskotliwy3!

' Zastosowana przez autora komiczna gra słówferasetli - feres atli nie daje się dosłownie 
przetłumaczyć na język polski, stąd wprowadzenie innych wyrazów do tekstu przekładu.
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BATAK ESE - Potliwy to ty jesteś, baranie! Nie obrażaj mnie! Ja ci tu 
zaraz pokażę!

EBULLAKLAKA - Ten typ jest niewychowany, a w dodatku to wariat! 

BATAK ESE - Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że trzeba go zamknąć 
i w więzieniu, i w domu wariatów.

EBULLAKLAKA - A jeśli o mnie chodzi, to uważam, że należy go 
wygnać z naszej dzielnicy. Już go tutaj nie chcemy!

TŁUM - Nie chcemy! Nie chcemy!

Scena siódma
Müştak Bej Ziba Dudu Habbe Kadm

Ebullaklaka Batak Ese Atak Köse Hikmet Efendi 
(Wchodzi Atak Köse. Na plecach ma kosz na śmieci, w jednej ręce 

łopatę, w drugiej miotłę)

ATAK KÖSE - Nie chcemy! Nie chcemy!

(Wchodzi Hikmet Efendi)
HİKMET EFENDİ - Czego nie chcesz?

ATAK KÖSE - A skąd mam wiedzieć? Mieszkańcy dzielnicy mówią, 
że nie chcą, to ja też! Wiadomo, że mają rację!

HİKMET EFENDİ - Tak? A w czym mają rację?

ATAK KÖSE - Wiem, że mają rację, i już! A w jakim temacie, to nie 
wiem!

HİKMET EFENDİ - Jak nie wiesz, o co chodzi, to czemu się wtrącasz?

Użyte przez Müştaka rzadkie, obco brzmiące dla plebsu słowo ferasetli oznacza ‘mądry’, 
‘pojętny’, natomiast Batak Ese zrozumiał, że padły słowa feres i atlı, co samo w sobie 
jest pozbawione sensu i pokazuje ciemnotę stróża. Feres to po arabsku ‘kon, atlı to po 
turecku ‘konny’, a razem te słowa tworzą nielogiczne wyrażenie.
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ATAK KÖSE - No, też coś! Czemu się wtrącam? Czyż nie jestem wy
brańcem, który został tutaj wybrany, aby być ponad mieszkańcami 
tej dzielnicy?

HİKMET EFENDİ - A kimże ty jesteś?

ATAK KÖSE - To ty wciąż nie wiesz, kim ja jestem?
HİKMET EFENDİ - Nie wiem!

ATAK KÖSE - Jak nie wie, to czego się pyta? Hej, co za jołop! Nie 
mam zamiaru ci tłumaczyć, że jestem naczelnym śmieciarzem w tej 
dzielnicy!

HİKMET EFENDİ - A to ci dopiero! Ale się zdziwiłem!

ATAK KÖSE - Gdybyś miał tyle rozumu, co ja mam, to byś się tak nie 
dziwił! No, zmiataj stąd!

EBULLAKLAKA - (Do Hikmeta Efendiego, wskazując na Müştaka) 
Widzę, że stoisz po stronie tego przestępcy. Przymykanie oka na 
przestępstwo jest takim samym przestępstwem! Zasługujesz na 
karę, tak jak on!

HİKMET EFENDİ - Proszę pana, swoje przewinienie rozumiem, ale 
co on zawinił, tego nie rozumiem.

EBULLAKLAKA - Jeszcze nie rozumiesz? On nie chce dziewczyny, 
którą mu poślubiłem, tylko chce drugą siostrę! Co to ma znaczyć?! 

HİKMET EFENDİ - Proszę pana, proszę się nie denerwować! (ukrad
kiem pokazuje sakiewkę z pieniędzmi) Prosimy o tę drugą siostrę. 

BATAK ESE - (Do imama) A co to? Czyżby pan brał łapówkę?
EBULLAKLAKA - No, co też ci do głowy przyszło! (do Hikmeta - 

ukradkiem) Wsadź mi tu z boku!
(Hikmet Efendi wkłada sakiewkę imamowi do bocznej kieszeni) 
ATAK KÖSE - Coś mi się wydaje, że pan powiedział: Wsadź mi tu 

z boku!

EBULLAKLAKA - A broń Panie Boże! Nic takiego! Powiedziałem, 
żeby tak nie stał na boku! Żeby mnie nikt o nic nie podejrzewał!
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BATAK ESE - Coś mi się wydaje, że pan wziął łapówkę!
EBULLAKLAKA - A broń Panie Boże! Jeśli-żem zrobił coś takiego, 

niech mi ręka uschnie!
HİKMET EFENDİ - Bardzo pana proszę! Powagą swojego czcigodnego 

urzędu imama proszę zaświadczyć, jak to było naprawdę!
EBULLAKLAKA - Ponieważ tak wytwornie pan prosi, przeszła mi 

cała złość, jaką miałem w sercu, a na jej miejsce zagościła łaska
wość. (Zwracając się do tłumu) Oznajmiam więc wam, mieszkańcy 
dzielnicy, że zaczynam zauważać pewien szczegół, który wcześniej 
umknął mej uwadze.

TŁUM - Co takiego? O co chodzi?
EBULLAKLAKA - Powiedziałem przed chwilą, że udzieliłem ślubu 

pierwszej siostrze. Czyż nie tak powiedziałem?
TŁUM - Tak! Tak!
EBULLAKLAKA - Otóż, kiedy mówiłem „pierwsza siostra”, miałem na 

myśli siostrę pierwszą pod względem wzrostu, a nie wieku. Albowiem 
siostra pierwsza pod względem wieku przekroczyła już czterdziesty 
rok życia i nie może być odpowiednią małżonką dla tego tu oto mło
dzieńca. I to wszystko, co wiem na ten temat. I w każdym miejscu, 
o każdej porze, jestem gotów o tym zaświadczyć!

BATAK ESE - Skoro pan tak rzecze, to i my potwierdzamy.
TŁUM - Tak, tak! Potwierdzamy!
EBULLAKLAKA - (Do Habbe Kadm) Swatko! Przyprowadź nam tutaj 

siostrę tę większą, czyli tę młodszą i niechże ją osobiście, własnymi 
rękami oddam temu oto panu młodemu, żeby już więcej nie było 
pomyłek. (Do Hikmeta Efendiego) Jeśli zaszły jeszcze jakieś inne 
pomyłki, to chętnie sprostuję, albowiem spełnianie tego typu dobrych 
uczynków to dla mnie zaszczyt.

BATAK ESE - (Do Müştaka) Proszę pana, wszystko to, co przed chwilą 
powiedziałem, to było tak na żarty! Chciałem tylko pana rozweselić!
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ATAK KOSĘ - (Do Hikmeta) Proszę pana, przysięgam na wszystko, że 
jeśli jeszcze raz wtrącę się do czegoś innego, jak śmieci, tom baba 
nie chłop!

Scena ósma
Müştak Bej Hikmet Efendi Ziba Dudu

Habbe Kadm Kumru Hanım Ebullaklaka
Batak Ese Atak Köse Tłum

(Habbe Kadm wprowadza Kumru Hanım. Kumru jest zapłakana, 
jedną ręką ociera łzy, ale drugą zasłania twarz i spomiędzy palców 

zerka na Müştaka)

HABBE KADIN - (Do imama) Oto ona, proszę pana! Oto właściwa 
panna młoda!

EBULLAKLAKA - A dlaczego ona płacze? Może ona nie chce tego oto 
młodego człowieka?

HABBE KADIN - (Po chwili rozmowy na ucho z Kumru Hanım) 
Proszę pana, spytałam, dlaczego płacze i już wiem. To nie jest tak, 
jak pan myśli.

EBULLAKLAKA - A jak?

HABBE KADIN - Biedaczka najpierw płakała z rozpaczy, że nie będzie 
żoną tego młodego człowieka. A teraz płacze z żalu za tymi łzami, 
które niepotrzebnie wylała.

EBULLAKLAKA - (Do Kumru Hanım, łagodnie) Kiedy widzę, jak 
płaczesz, tak mi się serce ściska, że sam bym chętnie został twoją 
swatką. (Łączy ręce Kumru i Müştaka) Powierzam ją panu i proszę 
zadbać, aby się rozweseliło jej oblicze. Żyjcie długo i szczęśliwie.

(Do Hikmeta Efendiego) Czy jest jeszcze coś, co mógłbym dla pana 
uczynić?

HİKMET EFENDİ - Nie. Ale chciałbym, aby pan zabrał wszystkich 
z tego domu.
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EBULLAKLAKA - Pana prośba jest dla mnie rozkazem. (Do Tłumu) 
No, już, już! Wychodzić! (Do Ziba Dudu) No, swatko, już! (Do 
Habbe) No! Wychodzić!

Scena dziewiąta
Müştak Bej Hikmet Efendi Kumru Hanım

(Wszyscy wychodzą. Zostaje Müştak Bej, Hikmet Efendi i Kumru. 
Müştak sadza Kumru Hanım na krześle, sam siada obok 

i spoglądają na siebie zalotnie i kokietująco)

MÜŞTAK BEJ - (Do Hikmeta Efendiego) A ty co? Nie idziesz razem 
z nimi? Co tu masz jeszcze do roboty?

HİKMET EFENDİ - Mam ci coś do powiedzenia.

MÜŞTAK BEJ - Przyjdź rano, to mi powiesz. Wtedy będę cię słuchał 
z wielką chęcią.

HİKMET EFENDİ - Nie, nie! Ja to teraz powiem.

MÜŞTAK BEJ - Ożeż ty... No to mów! Tylko szybko! (Zwraca głowę 
do Kumru i wcale nie ma zamiaru słuchać Hikmeta Efendiego) 

HİKMET EFENDİ - Hej, przyjacielu!

MÜŞTAK BEJ - Co? Jeszcze nie skończyłeś?

HİKMET EFENDİ - Jeszcze nie zacząłem!

MÜŞTAK BEJ - A cóż to tak długo trwa?
HİKMET EFENDİ - Czy żałujesz chociaż, że ożeniłeś się, nie pytając 

mnie o radę?
MÜŞTAK BEJ - A dajże spokój! Mam się przed tobą spowiadać?
HİKMET EFENDİ - Tak to bywa, kiedy człowiek zaufa swatkom, które 

dbają tylko o własny interes!
MÜŞTAK BEJ - Och, mój przyjacielu! Spóźnisz się tam, gdzie masz 

iść! Nie mogę na to pozwolić. Idź już!
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HİKMET EFENDİ - Pomyśl tylko. Chociaż znałeś się ze swoją uko
chaną, jakie nieszczęście wam się przytrafiło!

MÜŞTAK BEJ - Ha, byłbym zapomniał! Miałem się pomodlić przed 
pójściem spać! Zaraz idę. Rano opowiem ci, co mi się śniło, a ty mi 
objaśnisz mój sen!

HİKMET EFENDİ - Przytrafiła się wam taka smutna przygoda, cho
ciaż znaliście się i kochali. A pomyśl, jakie nieszczęścia mogą się 
przydarzyć ludziom, którzy żenią się za pośrednictwem swatów 
i w ogóle nie znają się przed ślubem!

MÜŞTAK BEJ - (Trąc oczy) Och, aż mi się spać zachciało od tych twoich 
rad. Jeśli pozwolisz, to pójdę się trochę zdrzemnąć.

HİKMET EDENDİ - To idę już. A ty rób, co chcesz, ale nie zapomnij 
tej lekcji, jaką dostałeś!

MÜŞTAK BEJ - Przyjacielu, nigdy nie zapomnę. Mało się wycierpiałem, 
aby wyciągnąć nauczkę z tej lekcji? Przynajmniej poznałem sztukę 
dobrego ożenku! Mam nadzieję, że teraz już wszystko zrobię, jak 
należy!

Zakończenie
Niniejsza komedia, napisana specjalnie takim językiem, aby lud ła
twiej mógł ją zrozumieć, została opublikowana w odcinkach w gazecie 
„Terciiman-i Ahval” w numerach 2, 3, 4 i 5.
Później drukarnia wspomnianej gazety wydała ją w postaci oddzielnej 
broszury.
Około połowy czerwca 1860.
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