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Za rok minie okrągła rocznica, a dokładnie pół wieku od śmierci najwybitniejszego 
hachana1 (czyli najwyższego przywódcy duchowego) Karaimów polskich Seraja 
Szapszała (1873–1961). Mimo interesującego, obfitującego w dramatyczne zwroty 
życia, które spędził mieszkając w carskiej, sowieckiej i radzieckiej Rosji, Persji, 
Turcji i Polsce, zajmowanych wysokich urzędów oraz znaczącego dorobku nauko-
wego, jak dotąd nie doczekał się on jeszcze osobnej biografii. Również niniejsza 
praca nie pretenduje do takiego miana. Przedstawiono w niej jedynie dzieje  
S. Szapszała od urodzenia aż do jego wyboru na urząd hachana Karaimów Rzeczy-
pospolitej Polskiej, czyli okres pierwszych pięćdziesięciu czterech lat jego życia, 
kiedy mieszkał kolejno w Rosji, Persji i Turcji. 

Seraja Szapszał urodził się 21 maja (8 V – wg starego stylu) 1873 roku w Bach-
czysaraju na Krymie w rodzinie karaimskiej. Jego ojciec Marek posiadał niedużą 
posiadłość ziemską oddaloną 12 km od tego miasta, uprawiał tam winorośl i drzewa 
owocowe, był więc ogrodnikiem. Sprawował też funkcję gabbaja, czyli skarbnika 
miejscowej gminy karaimskiej. Jego matka Akbike-Toty pochodziła z domu Kazas 
i zajmowała się gospodarstwem. Protoplastą jego rodu był Ałjanak Szapszał Mo-
szak, który urodził się na początku XVIII wieku w Czufut Kale, słynnym skalnym 
mieście na Krymie. Seraja miał czterech braci i tyleż córek, z których żadna go nie 
przeżyła. Pierwsze lata życia Szapszał spędził na wsi, a od siódmego roku życia 
uczył się czytać i pisać w parafialnej szkole mieszczącej się przy kienesie w Bach-
czysaraju. Językiem wykładowym był tam język turecko-tatarski. Według niektó-
rych relacji, po roku nauki Szapszałowie przenieśli się do Symferopola, Seraja za-
czął więc uczęszczać do tamtejszej karaimskiej szkoły wyznaniowej. Nauka w tej 
szkole prowadzona w języku karaimskim trwała trzy lata. Młody Seraja wyniósł 
z niej obok znajomości języka rodzimego, także podstawy języka hebrajskiego. 
W celu kontynuowania edukacji musiał Seraja nauczyć się języka rosyjskiego, dla-
tego w 1884 roku z woli ojca wyjechał do swego brata Marka do Petersburga. Tam 
przez dwa kolejne lata uczył się stolarki i rosyjskiego w Ochtieńskiej Szkole Rze-

                                                        
1 Według profesorów Wiktora Tirijaki i Henryka Jankowskiego tytuł hachan był używany wśród 

Karaimów dopiero od ingresu S. Szapszała na ten urząd w 1928 r. w Polsce, wcześniej na określenie tej 
funkcji należy używać terminu hacham. 
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miosł (Ochtenskoe Remeslennoe Učilišče). W 1886 roku rozpoczął naukę w pry-
watnym gimnazjum Gurewicza w Petersburgu, które ukończył zdając egzamin doj-
rzałości w 1894 roku. Przez cały okres edukacji gimnazjalnej Szapszał każde trzy-
miesięczne wakacje spędzał na Krymie, gdzie studiował teologię karaimską. 
Dlatego też jednocześnie z gimnazjalnym świadectwem dojrzałości otrzymał od 
Karaimskiego Zarządu Duchownego stopień kandydata na zajmowanie stanowiska 
w karaimskiej hierarchii duchownej2. 

Dobre wyniki w nauce i zdolności językowe skłoniły Seraję do pogłębienia ba-
dań nad ojczystym językiem karaimskim. Dlatego jeszcze w 1894 roku rozpoczął 
on studia na wydziale języków wschodnich Uniwersytetu Petersburskiego. Głów-
nym przedmiotem jego studiów był język turecki wykładany przez prof. W. Smir-
nowa i perski – przez prof. W. Żukowskiego. Uczęszczał on również na zajęcia 
z języka hebrajskiego u prof. P. Kokowcowa. W tym też okresie Seraja nawiązał 
kontakty z przedstawicielami miejscowej społeczności muzułmańskiej, poselstwami 
tureckim i perskim oraz dwukrotnie przebywał w Turcji w celach naukowych. 
W czasie studiów opublikował również Szapszał swoje pierwsze prace, w tym arty-
kuły naukowe, które ukazały się w języku rosyjskim. W 1896 roku wydał w Peters-
burgu pracę pt. Karaimy i Čufut’-Kale v Krymu, która liczyła 36 stron, oraz dwa 
artykuły prasowe: pierwszy w gazecie „Krym”, która wychodziła w Symferopolu 
w sprawie bliżej nieznanych oświadczeń, drugi w petersburskiej gazecie „Novoe 
vremja” – nekrolog karaimskiego poety I.I. Eraka. Z kolei w następnym roku 
w odeskich „Zapiskach Krymskiego Górskiego Klubu” ukazał się krótki, ośmio-
stronicowy artykuł Szapszała pt. Karaimi3. 

W 1899 roku Seraja przyjechał do Trok na Litwie, gdzie odwiedził członków 
tamtejszej gminy karaimskiej i nawiązał cenne znajomości. W tym samym roku 
ukończył studia z dyplomem I stopnia i pozostał na uniwersytecie w Petersburgu 
w charakterze kandydata na profesora w katedrze literatury tureckiej. Wówczas 
ukazały się jego kolejne dwa artykuły prasowe. Jeden z nich został poświęcony 
tatarskiemu cmentarzowi Kyrklar, znajdującemu się nieopodal Bachczysaraju4. 
Według niektórych uczonych, w tym Włodzimierza Zajączkowskiego, Szapszał 
miał wyjechać do Persji już w grudniu 1899 roku. Jednak na podstawie różnych 

                                                        
2 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie (Lietuvos Mokslų Akademijos Biblioteka; dalej: 

BLANwW). Dział Rękop., sygn. F. 143-1; F. 143-22; F. 143-25 k. 1v, 3; F. 143-27 k. 11-12v; J.E.H. Seraja 
Bej Szapszał. Hacham Karaimski Rzeczypospolitej Polskiej, „Myśl Karaimska”, t. 1, 1928 z. 4/5, s. 5; Ja. 
Janbaeva, Iz materialov k biografii prof. S.M. Šapšala [w:] Evrei v Rossii. Istorija i kul’tura. Sbornik 
naučnych trudov, otvetstvennyj red. D.A. El’jaševič, Sankt-Peterburg 1995, s. 27; D.Y. Shapira, A Jewish 
Pan-Turkist: Seraya Szapszał (Şapşaloglu) and His Work Qirim Quaray Türkleri (1928). (Judaeo-Türkica 
XIII), „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae”, Vol. 58, 2005, No. 4, s. 353. 

3 J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 5; Ja. Janbaeva, Iz materialov, s. 27, 31, 32; W. Zajączkowski, Seraja 
Szapszał (8. V. 1873–18. XI. 1961), „Przegląd Orientalistyczny”, 1962, nr 1, s. 91; S.M. Šapšal, Po povodu 
stat’i o dvuch osvjaščenijach, „Krym”, 1896, 26 VIII, s. 1; idem, I.I. Èrak – karaimskij poèt (nekrolog), 
„Novoe vremja”, 1896, 10 IX s. 1; idem, Karaimy, „Zapiski Krymskago Gornago Kluba”, 1897, s. 8; 
D. Labanauskienė, Karaim Manuscript Collections at the Library of the Lithuanian Academy of Sciences 
[w:] Seraya Szapszal’s Karaim Collection, Compiled by Ž. Būčys, [Vilnius] 2003, s. 143. 

4 S.M. Šapšal, Otkytoe pism’o g-nu A. Ja. Garkavi, „Sal’gir” [Simferopol], 1899, 5 VII, s. 1; idem, 
Tatarskoe kladbišče Kyrklar bliz Bachčisaraja, „Krym”, 1899, 7 VIII, s. 2. 
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wersji autobiografii samego Seraja, sporządzonych w latach 1941–1958 w Wilnie, 
należy stwierdzić, że w latach 1899–1900 Szapszał służył w randze młodszego 
podoficera w bakczysarajskim 212. zapasowym batalionie w Symferopolu na Kry-
mie. Prawdopodobnie więc dopiero w styczniu 1901 roku władze uniwersyteckie 
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zaproponowały mu wyjazd do Persji 
w celu nauki języków azerbejdżańskiego i perskiego. W związku z przedłużającym 
się pobytem w tym państwie Szapszał, zapewne dla podreperowania swojej sytuacji 
finansowej, korzystając z zezwolenia władz perskich, uczył języka rosyjskiego 
i przedmiotów ogólnokształcących w szkole Lukmana w Tebrizie. Musiał uzyskać 
opinię dobrego nauczyciela, został bowiem zatrudniony również jako guwerner 
księcia Mohammeda Alego (1872–1924), następcy tronu i syna szacha perskiego 
Muzzafara al-Dina. Otrzymał wówczas tytuł chana i wychowawcy panującego – 
adyb-us sułtan5. 

Nie wiadomo, co skłoniło Szapszała do przedłużenia pobytu w Persji: nakaz pły-
nący od władz petersburskiego uniwersytetu czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Rosji, wysokie apanaże w Persji, czy też ciężka sytuacja na terenie rosyjskiego impe-
rium, spowodowana wybuchem wojny z Japonią (1904), a następnie rewolucją 1905 
roku. Okazało się jednak, że z uwagi na szerokie powiązania rosyjsko-perskie nastro-
je rewolucyjne szybko rozprzestrzeniły się również na terytorium Persji. Od wielu lat 
ścierały się tam wpływy rosyjskie i brytyjskie, które przybierały różne formy, powo-
dując coraz większe uzależnienie polityki i gospodarki tego kraju od obcych mo-
carstw. Kiedy w związku z wojną rosyjsko-japońską wzrosły w Persji ceny żywności, 
gubernator Teheranu oskarżył o to miejscowych kupców i niektórych z nich surowo 
ukarał. W odpowiedzi kupcy, rzemieślnicy, studenci i duchowni rozpoczęli bojkot 
gospodarczy i religijny w stolicy, który rozprzestrzenił się również na prowincje. 
Mimo ustępstw szacha Muzzafara, demonstrujący zaostrzyli protest, żądając zwołania 
tzw. zgromadzenia (w języku perskim – madżles), który miał być namiastką jednoi-
zbowego parlamentu. W sierpniu 1906 roku szach zwołał parlament, który rozpoczął 
pracę nad spisaniem konstytucji. W trakcie jej powstawania w następnym roku zmarł 
Muzzafar i nowym szachem został jego syn, Mohammed Ali. Wraz z nim z Tebrizu 
do Teheranu przeniósł się także Szapszał6. 

Nowy władca Persji podpisał konstytucję w październiku 1907 roku. Rewolu-
cyjne nastroje w kraju nie ustępowały. Parlament poprzez kolejne ustawy coraz 
bardziej ograniczał władzę szacha, który nie widząc innego rozwiązania, 22 lipca 
1908 roku ogłosił stan wojenny w Teheranie i rozkazał zbombardować siedzibę 
Madżlesu. Bliżej nie wiadomo, jaki wpływ na bieżące wydarzenia miał sam Szap-
szał, który wszak towarzyszył szachowi w jego poczynaniach w stolicy. Według 
niektórych jego biografów pełnił on funkcję ministra dworu perskiego, był zaś na 
pewno jego doradcą. Miał też uzyskać wówczas przydomek „krwawy (okrutny) 

                                                        
5 BLANwW. Dział Rękop., sygn. F. 143-25 k. 3v; F. 143-27 k. 5-7v, 8-10v; F. 143-29 k. 37;  

J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 5–6; Ja. Janbaeva, Iz materialov, s. 26–27, 32–33; W. Zajączkowski, 
Seraja Szapszał, s. 91. 

6 B. Składanek, Historia Persji, t. 3: Od Safawidów do II wojny światowej, Warszawa 2007, s. 142– 
–150; J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 6. 
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Szapszał”, ponieważ jakoby nakłonił szacha do zniszczenia parlamentu. W efekcie 
jednak jeszcze w 1908 roku, pomawiany o szpiegowanie na rzecz Rosji, Szapszał 
miał zostać wydalony z Persji. Według zaś innej wersji, miał opuścić targany rewo-
lucją kraj na własne życzenie, zapewne w obawie o swoje bezpieczeństwo7. 

Po powrocie z Persji Szapszał ponownie zamieszkał w Petersburgu, gdzie 
w 1909 roku został zatrudniony na tamtejszym uniwersytecie w charakterze lektora 
języka tureckiego. W tym samym roku zawarł on związek małżeński z Wierą, córką 
Izaaka Egiza. Urodziła się ona dnia 11 lutego (30 I – wg starego stylu) 1871 roku 
w Odessie. W latach 1881–1888 uczęszczała do miejscowego gimnazjum. W 1891 
roku wyjechała do Szwajcarii, gdzie studiowała medycynę na uniwersytecie w Ber-
nie, którą ukończyła w 1897 roku. Po powrocie do Rosji kontynuowała studia na 
Uniwersytecie Moskiewskim. Po uzyskaniu dyplomu doktora medycyny pracowała 
najpierw od 1902 roku w szpitalu miejskim w Odessie, a następnie od 1905 roku 
w Tyflisie8. Pierwszym jej mężem był Salomon Krym. Wracając do Szapszała, należy 
dodać, że obok zajęć na uniwersytecie pracował także jako tłumacz języków wschod-
nich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji, gdzie uzyskał nominację na wyż-
szego urzędnika. W 1910 roku został mianowany nauczycielem języka azerbejdżań-
skiego w Sekcji Naukowej tegoż Ministerstwa. Szapszał włączył się szybko 
w działalność naukową imperium. Kiedy w 1911 roku powstało w Petersburgu Towa-
rzystwo Orientalistów Rosyjskich, Szapszał został obrany prezesem jego I Sekcji 
Bliskiego Wschodu i wiceprezesem całego Towarzystwa. Ponadto brał również czyn-
ny udział w pracach Towarzystwa Orientalistycznego, Sekcji Etnograficznej Rosyj-
skiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcji Wschodniej Rosyjskiego Towarzystwa 
Archeologicznego, Taurydzkiej Naukowej Komisji Archiwalnej i innych. Oprócz 
tego współpracował z czasopismem „Vostočnyj Sbornik”, w którym redagował dział 
muzułmańskiego Wschodu, publikował własne artykuły i recenzje9. 

Po śmierci drugiego hachama trockiego Romualda Kobeckiego (1823–1911) ze-
brali się w Trokach przedstawiciele pięciu karaimskich gmin z guberni północno- 
-zachodnich Rosji, a mianowicie: Charczenko z dżymatu trockiego, Firkowicz 
z łuckiego, Rajecki z poniewieskiego, Achiezer Zajączkowski (1855–1930) z wi-
leńskiego i wreszcie drugi Firkowicz z pskowsko-ostrowskiego. Bez wcześniej-
szych konsultacji z kandydatami do tego urzędu wybrali oni dnia 16 sierpnia 1911 
roku nowym hachamem trockim S. Szapszała trzema głosami, dwa pozostałe 
otrzymał pułkownik armii rosyjskiej i poeta Szymon (Semen) Kobecki (1865– 
–1933). Szapszał jednak nie przyjął tego zaszczytu, motywując to brakiem dosta-

                                                        
7 B. Składanek, Historia Persji, t. 3, s. 150–153; G. Akhiezer, Shapshal (Szapszał) Seraya ben 

Mordechai [w:] Encyclopaedia Judaica, Second Edition, Vol. 18, Detroit–New York 2007, s. 409; 
J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 6. 

8 BLANwW. Dział Rękop., sygn. F. 143-9a k.1, 7; F. 143-47. 
9 S.M. Šapšal, Musul’manskie svjatye v chudožestvennom izobraženii šiitov Persii, „Vostočnyj 

Sbornik”, 1913, s. 16; J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 6; Ja. Janbaeva, Iz materialov, s. 27–28, 33, 34; 
W. Zajączkowski, Seraja Szapszał, s. 91; S. Cinal, Mežreligioznye ikonografičeskie isledovanija 
karaimskogo chakana Chadži Seraj Beja Šapšala [w:] Archeologija. Sbornik naučnych trudov po 
materialam III Krymskoj meždunarodnoj konferencii (Sevastopol’, 22–24 maja 2001 g.), glavnyj red. 
Ju.A. Babinov, Sevastopol’ 2001, s. 192–197. 
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tecznego przygotowania i zbyt młodym jeszcze wiekiem, choć miał wówczas już 38 
lat. Podobnie uczynił Kobecki, który otrzymał pozostałe dwa głosy10. 

Jeszcze w tym samym roku, dokładnie 31 grudnia, zmarł hacham guberni tau-
rydzko-odeskiej Samuel Mojsewicz Panpułow (1831–1911). Przy okazji wyborów 
jego następcy, które odbyły się w 1912 roku, ponownie pojawiła się kandydatura 
Szapszała. On jednak znów zrezygnował z ubiegania się o urząd hachama, uzasad-
niając to również i tym razem brakiem właściwego przygotowania do sprawowania 
tak eksponowanego stanowiska. Być może też skłonił go do tego ruchu sprzeciw 
dotyczący jego kandydatury ze strony gmin karaimskich z Feodosji i Eupatorii, 
których szczególnie młodzi członkowie podawali w wątpliwość słuszność jego 
politycznych działań u boku nowego szacha przed kilku laty w Persji, o czym zresz-
tą pisała rosyjska prasa11. 

Wreszcie w maju 1915 roku w Eupatorii na Krymie, na zjeździe przedstawicieli 
dziewiętnastu gmin karaimskich okręgu taurydzko-odesskiego, większością głosów 
(13 przeciwko 6) Szapszał został wybrany nowym, a czwartym z kolei, hachamem. 
Jeszcze raz jednak nie przyjął on tego wyboru. Dopiero w wyniku prośby delegatów 
wszystkich dziewiętnastu karaimskich gmin, którzy przybyli osobiście do Peters-
burga, Szapszał zgodził się objąć ten wysoki urząd, o ile znowu zostanie wybrany. 
Jesienią tego roku odbyły się więc ponowne wybory w Eupatorii, na których, już 
teraz jednogłośnie, obrano Szapszała hachamem. Po zatwierdzeniu przez władze 
rosyjskie Szapszał rozpoczął urzędowanie w grudniu, jeszcze w tym roku. W maju 
1916 roku odbył się uroczysty ingres w Czufut Kale, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele rządu, duchowieństwa karaimskiego i muzułmańskiego oraz licznie ze-
brani wierni12. Nawet jeszcze w rok po ingresie w anonimowych broszurach czy też 
rosyjskojęzycznej prasie na Krymie, np. w takich tytułach, jak „Evpatorijskije 
Novosti” czy „Krymskij Vestnik”, ukazywały się artykuły pomawiające Szapszała 
o bliskie kontakty z Rasputinem, którego miał prosić o protekcję oraz czynny udział 
w tzw. awanturze perskiej13. 

Wracając do funkcji pełnionej wówczas przez Szapszała, warto nadmienić, że 
w omawianym okresie w Rosji istniały dwa odrębne administracyjne okręgi kara-
imskie, w których wybierano osobnych hachamów, przywódców tamtejszych spo-

                                                        
10 Vybory trokskago gachama, „Karaimskaja Žizn’”, Kn. 3/4, 1911, s. 115–116; Otkaz’ S.M. Šapša-

la, ibidem, s. 116–117; J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 6; M. Bałaban, Karaici w Polsce. Studjum histo-
ryczne [w:] idem, Studja historyczne, Warszawa 1927, s. 72; Ja. Janbaeva, Iz materialov, s. 27–28, 33, 
34; W. Zajączkowski, Seraja Szapszał, s. 91; Błogosławionej pamięci Achiezer Zajączkowski 1855– 
–1930, „Myśl Karaimska”, t. 2, 1931, z. 3/4, s. 50, 52; Bł. p. Szymon Kobecki, „Myśl Karaimska”, t. 10, 
1932–1934, z. 10 [druk.:] 1934, s. 101–102; M. [Zajączkowski] Zajončkovskis, Karaimai kariuo-
menėje. Karajlar javanlychta. Karaims on Military Service. Karaimi na żołnierce. Karaimy v armii, 
Vilnius 2000, s. 41. 

11 Kto budet’ gachamom’?, „Karaimskaja Žizn’”, Kn. 7, 1911 [druk.: 1912], s. 116–117; Protest’ 
protiv’ kandidatury S. M. Šapšala, ibidem, s. 117–118; K’ vyboram’ gachama, ibidem, Kn. 10/11, 
1912, s. 73, 75; Sredi pečati. Vokrug’ vyborov’, ibidem, Kn. 12, 1912, s. 72–74; Vybory gachama, 
ibidem, s. 82. 

12 J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 7. 
13 Na przykład: K.V., Šapšal’, „Evpatorijskije Novosti”, nr 1360, 15 VI 1917, s. 3. BLANwW. 

Dział Rękop., sygn. F. 143-5. 
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łeczności. W pierwszym okręgu, obejmującym gubernię wileńską, siedzibą hacha-
ma były Troki, w drugim, leżącym w guberni taurydzko-chersońskiej, urzędował on 
w Eupatorii. Na podstawie aktu z 25 września 1835 roku hacham był utrzymywany 
ze środków gmin karaimskich. Do jego kompetencji należało przewodzenie karaim-
skim duchownym i dbanie o ich utrzymanie, opieka nad właściwym sprawowaniem 
liturgii, kienesami i szkołami religijnymi oraz nadzór nad moralnością i obyczajami 
nauczycieli i uczniów. Co roku hacham powinien był zaopatrywać hazzanów 
w sznurowane zeszyty ze swoim podpisem, w których oni zapisywali urodzonych, 
zaślubionych i zmarłych Karaimów własnej gminy. W końcu każdego roku metryki 
te hazzani odsyłali do hachama, który sporządzał z nich zestawienia, przedstawiane 
następnie do wiadomości urzędników państwowych. Hacham wybierał hazzanów 
i powinien był posiadać aktualny rejestr wszystkich karaimskich duchownych swo-
jego okręgu. Podczas swojego urzędowania musiał on również rozpatrywać wszel-
kie sprawy odnoszące się do porządku służby Bożej, działalności duchownej hazza-
nów, rozwodów Karaimów, wyznaczania deputatów do obrony majątków 
należących do karaimskich szkół i kienes. Sprawy i skargi płynące od świeckich 
i duchownych rozsądzał hacham tylko wówczas, kiedy odnosiły się one do spraw 
duchownych, pozostałe winny być przedstawione miejscowym urzędnikom guber-
natora. W sprawach religii hacham powinien był także zasięgać rady hazzanów 
w miejscu jego stałego przebywania. Co tydzień, w terminie wyznaczonym przez 
hachama, powinni byli spotykać się z nim hazzani danego okręgu w sprawach doty-
czących ich społeczności. Wspólnie stanowili oni Karaimski Zarząd Duchowny 
(Karaimskie Duchovnyje Pravlenije). Porządek obrad w tym Zarządzie wyglądał 
następująco. Po przedstawieniu różnych spraw i swoich opinii na ich temat przez 
poszczególnych hazzanów hacham ogłaszał swoją decyzję, której oni powinni się 
podporządkować. Gdyby jednak okazało się, że jakieś postanowienia hachama były 
sprzeczne z prawem karaimskim lub państwowym, to wówczas każdy hazzan mógł 
je zaskarżyć miejskim urzędnikom gubernialnym w ciągu trzech dni od wydania 
decyzji przez ich zwierzchnika duchowego14. 

Siedzibą hachama taurydzko-odesskiego, jak już wspomniano, była Eupatoria. 
Jednak Szapszał nie mógł przebywać tam na stałe, w związku bowiem z trwającą 
wojną został zatrudniony jako urzędnik VI klasy w charakterze tłumacza w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych Rosji i w Morskim Sztabie Generalnym. Przełożył 
on m.in. na język rosyjski treść dokumentów, które znaleziono na przechwyconym 
przez rosyjską eskadrę nieopodal Odessy tureckim krążowniku „Hamidiye” (sty-
czeń 1915 r.). Natomiast w dniach od 10 lutego do 20 kwietnia 1916 roku pracował 
w Dziale Statystycznym Morskiego Sztabu Generalnego. Z uwagi na swoją pracę 
w Ministerstwie przebywał w latach 1916–1917 przez jakiś czas w Petersburgu15. 

Mimo stosunkowo krótkiego pełnienia urzędu hachama Szapszał przyczynił się 
do rozwoju karaimskiego życia religijno-kulturalnego na Krymie, starał się również 
                                                        

14 Prava i objazannosti gachama (Iz’ „Pravil’ ob’ upravlenìi duchovnymi delami karaimov’”, 
Svod’ Zak., XI t.), „Karaimskaja Žizn’”, Kn. 7, 1911 [druk.: 1912], s. 29–31. 

15 BLANwW. Dział Rękop., sygn. F. 143-2, F. 143-3; www.turkeyswar.com/navy/battleships-
hamidiye.htm. 
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o poparcie władz dla swoich rozległych przedsięwzięć; w 1916 roku gościł w Eupa-
torii m.in. cara Mikołaja II z rodziną. Do jego najważniejszych inicjatyw należało 
zorganizowanie w tym samym roku karaimskiej biblioteki w Eupatorii pod nazwą 
Karaj Bitikligi, która powstała na bazie jego prywatnego księgozbioru. Wśród oko-
ło czterech tysięcy zebranych książek znalazły się prace odnoszące się przede 
wszystkim do dziejów i kultury Krymu, prawie wszystkie opracowania w języku 
rosyjskim dotyczące Karaimów oraz wiele książek hebrajskich wydanych w Wene-
cji, Konstantynopolu i innych miastach. W bibliotece tej pomieszczono również 
zbiór prawie 150 rękopisów, w tym kolekcje listów gmin karaimskich z Jerozolimy, 
Damaszku, Kairu, Konstantynopola, Czufut Kale i Litwy oraz 12 karaimskich ak-
tów ślubu (szetar) z 1764 roku. Większość rękopisów była sporządzona w języku 
hebrajskim, pewna ich część w arabskim, choć pisanymi literami hebrajskimi. 
Wśród nich na specjalne wyróżnienia zasługują arabskie komentarze do Biblii He-
brajskiej Karaima Jafeta ben Ali Hallewi (Abu Ali al-Hasana ibn Ali al-Basri; zm. 
ok. 1004) i dwie rozprawy Al-Ghazaliego (1058–1111), arabskiego teologa, filozo-
fa i mistyka. Przy bibliotece powstało wkrótce Karaimskie Muzeum Narodowe, 
którego idea zrodziła się jeszcze w 1896 roku podczas rozmów Szapszała z jego 
karaimskimi przyjaciółmi w czasie studiów w Petersburgu. Znajdowały się w nim 
m.in. cztery stele z kienesy karaimskiej w Kairze. W 1917 roku Szapszał założył 
i redagował w Eupatorii również czasopismo „Izvestija Tavričeskogo i Odesskogo 
Karaimskogo Duchovnogo Pravlenija” (Wiadomości Taurydzkiego i Odeskiego 
Karaimskiego Zarządu Duchownego) w języku rosyjskim, organ Zarządu Duchow-
nego, do którego nadsyłał swoje artykuły. Od 1918 roku zmieniło ono tytuł na 
„Izvestija Karaimskogo Duchovnogo Pravlenija” (Wiadomości Karaimskiego Za-
rządu Duchownego). W pracy redakcyjnej wspomagali hachama starsi hazzani 
A. Katyk i B. Eliaszewicz. W ciągu trzech lat ukazywania się tego periodyku wy-
dano 9 numerów pomieszczonych w ośmiu zeszytach. W 1917 roku ukazało się 6 
numerów, w 1918 – 2, a w 1919 – tylko jeden. Artykuły zawarte w tym czasopi-
śmie dotyczyły głównie działalności gminy karaimskiej, biblioteki i szkoły w Eupa-
torii oraz historii i etnografii Karaimów. Hacham zreorganizował także karaimskie 
seminarium duchowne, w którym wprowadził naukę historii Karaimów oraz dbał o 
karaimskie szkoły wyznaniowe, starając się polepszyć ich stan majątkowy. Wpro-
wadził w nich zamiast rosyjskiego karaimski język wykładowy. Utworzył ponadto 
w Eupatorii dla Karaimów dom opieki nad osobami starszymi. Starał się też poma-
gać karaimskim uchodźcom z Polski, którzy z powodu działań wojennych w okre-
sie I wojny światowej szukali schronienia na Krymie16. 
                                                        

16 Ja. Janbaeva, Iz materialov, s. 28; J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 7; Z., Karaimska Bibljoteka Na-
rodowa (Karaj Bitikligi) w Eupatorji, „Myśl Karaimska”, t. 1, 1928, z. 4/5, s. 82; W. Zajączkowski, 
Seraja Szapszał, s. 91–92; N. Romaśko, Karaimi na Krymie w XX wieku, „Rocznik Muzułmański”, 
R. 4, 1995, t. 3, s. 77; Seraya Szapszal’s Karaim Collection, Compiled by Ž. Būčys, [Vilnius] 2003, 
s. 39, 41 (zdjęcie cara Mikołaja II podczas wizyty w Eupatorii 1916 r.); J.A. Babinow, Narodowe 
wydawnictwa periodyczne wschodnioeuropejskich Karaimów [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych 
badaniach polskich, t. 3, praca zbior. pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2003, s. 444–445; M.M. Dziekan, 
Pisarze muzułmańscy VII–XX w. Mały słownik, Warszawa 2003, s. 48–49; S. Gąsiorowski, Karaimi  
w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapeszt 2008, s. 95. 
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W czasie pełnienia funkcji hachama taurydzko-odesskiego, czyli w latach 1915– 

–1919, Szapszał znajdywał również czas na działalność naukową i pisanie artyku-
łów, publikowanych głównie we wspomnianym organie Karaimskiego Zarządu 
Duchownego. Wśród nich przeważają prace dotyczące urzędu hachama, a miano-
wicie jego dziejów, zadań do wypełnienia i kazań. Ponadto można tam znaleźć 
przyczynki z zakresu dziejów literatury turecko-karaimskiej, wybrane dokumenty 
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odnoszące się do historii Karaimów pod panowaniem tatarskim na Krymie i teksty 
bajek Krymczaków17. 

Podczas wojny domowej w Rosji w latach 1918–1919 część karaimskich zbio-
rów muzealnych i książek w Eupatorii uległa zniszczeniu, pozostałe zaś wywiezio-
no do Petersburga, gdzie składowano je w Muzeum Azjatyckim, a następnie 
w Instytucie Orientalistyki Akademii Nauk ZSRR i Ermitażu. W latach 20. XX 
wieku większość zbiorów biblioteki powróciła jednak do Eupatorii. W 1918 roku 
Szapszał został na krótko aresztowany przez bolszewików, zapewne za swoje po-
wiązania z carskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W marcu 1919 roku zna-
lazł się on na Krymie, jednak w obawie przed dalszymi prześladowaniami wyjechał 
na Kaukaz, a następnie do Turcji, robiąc użytek z posiadanego obywatelstwa per-
skiego. Jakkolwiek w swojej autobiografii, spisanej w 1954 roku dla władz radziec-
kich, napisał, że wyjazd ten był spowodowany obawą aresztowania ze strony zwo-
lenników generała Antona Denikina (1872–1947) za jakoby otwarte sprzyjanie 
sowieckiemu ustrojowi. W tym okresie nie mógł jednak Szapszał napisać prawdy, 
gdyż obawiał się represji. Zamieszkał w Stambule, gdzie początkowo znalazł pracę 
sekretarza-tłumacza w miejscowym gruzińskim banku. Z biegiem lat miał uzyskać 
stanowisko wicedyrektora Banque Turco-Persian. Później pełnił też funkcje biblio-
tekarza. Wśród prac naukowych zajął się on m.in. opracowywaniem katalogu ręko-
pisów w bibliotece sułtana tureckiego, Abdul Hamida II (1842–1918). O znaczącej 
pozycji Szapszała na emigracji świadczy fakt, że został on w 1921 roku wyznaczo-
ny przez rosyjskie przedstawicielstwo dyplomatyczne w stolicy Turcji na ławnika 
sądowego w tamtejszym konsulacie. Żona jego praktykowała w tym czasie jako 
okulistka. W stolicy Turcji, a także w mieście Bursa, usytuowanym w azjatyckiej 
części Turcji, Szapszał przebywał aż przez 9 lat. W tym okresie opublikował jedy-
nie tłumaczenie na język francuski i rosyjski krótkiej, czterostronicowej noweli 
tureckiego pisarza Ruszen Esref Beja (1892–1959) pt. Mumun šykajeti (Skarga 
świecy), które ukazało się w 1920 roku w czwartym numerze stambulskiego czaso-
pisma „Indżi”18. W okresie tureckim Szapszał często podróżował za granicę. 
W 1920 roku odwiedził Egipt, a w roku następnym przebywał krótko podczas świę-
ta paschy w Jerozolimie, dzięki czemu uzyskał tytuł hadżi, czyli pielgrzym. Zwy-
czaj ten Karaimi przejęli od muzułmanów, którzy taki sam tytuł nadawali swoim 
współwyznawcom odwiedzającym Mekkę. W tym czasie Szapszał zwiedził rów-
nież Grecję19. 

                                                        
17 Ja. Janbaeva, Iz materialov, s. 33; W. Zajączkowski, Bibliografia prac J.E.H. Seraji Szapszała, 

Hachana Karaimów w Polsce 1896–1937, „Myśl Karaimska”, z. 12, 1938, s. 6–8. 
18 BLANwW. Dział Rękop., sygn. F. 143–9; Ja. Janbaeva, Iz materialov, s. 28, 33; G. Akhiezer, 

Shapshal (Szapszał), s. 409; W. Zajączkowski, Bibliografia prac, s. 8; N. Romaśko, Karaimi na Kry-
mie, s. 78; J. Fałowski: Z zagadnień finansowych Karaimskiego Związku Religijnego w II Rzeczypospo-
litej, „Biuletyn. Instytut Filozoficzno-Historyczny Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie”, 20, 
1999, s. 35; D. Labanauskienė, Karaim Manuscript, s. 143. 

19 BLANwW. Dział Rękop., sygn. F. 143–27; G. Hecht, Karaimi „Synowie Zakonu”, Warszawa– 
–Lwów 1938, s. 35; A. Zajączkowski, Opis podróży do Ziemi Świętej, „Myśl Karaimska”, t. 2, 1931, z. 
3/4, s. 29, 39; D. Labanauskienė, Karaim Manuscript, s. 143; Seraya Szapszal’s Karaim Collection, s. 39. 
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Przebywając w Stambule, Szapszał utrzymywał szerokie kontakty z gminami 
karaimskimi rozproszonymi po całej Europie. W wyniku wzmożonej emigracji 
Karaimów z Rosji po rewolucji październikowej powstał znaczący i prężny ośrodek 
tej społeczności w Paryżu, działający pod egidą Stowarzyszenia Karaimskiego we 
Francji. Opiekę duchową nad gminą karaimską w stolicy Francji sprawował w la-
tach 20. XX wieku F. Forunda, były kapitan i absolwent Karaimskiego Seminarium 
Duchownego w Eupatorii, który uzyskał zgodę na prowadzenie działalności dusz-
pasterskiej od samego Szapszała. W tym też okresie Szapszał nawiązał korespon-
dencję z redakcją czasopisma „Myśl Karaimska”, organu Wileńskiego Stowarzy-
szenia Karaimów20. 

Osobiste zalety, pełnione wcześniej funkcje, a także, te opisywane wyżej, oży-
wione kontakty międzynarodowe Szapszała przyczyniły się zapewne do tego, że 
dnia 23 października 1927 roku, podczas zjazdu polskich gmin karaimskich w Tro-
kach, został on ponownie wybrany na hachama Karaimów w Polsce21. Na szczęście 
tym razem Szapszał zgodził się przyjąć ten zaszczytny urząd, a w jego życiu rozpo-
czął się nowy, bardzo ważny i płodny okres wileński, który wymaga jednak odręb-
nego i obszernego omówienia. 

Lata 1873–1927 w życiu Seraja Szapszała, to czas wzmożonej edukacji, zakoń-
czonej studiami uniwersyteckimi, rozwoju jego licznych talentów, w tym szczególnie 
językowych, oraz ciężkiej pracy nauczyciela, dyplomaty i zwierzchnika Karaimów 
południowej Rosji. Był to także okres licznych podróży, podczas których przemierzał 
wielkie połacie rosyjskiego imperium, docierając do jego dalekich krańców i obcych 
państw, takich jak Persja czy Turcja. Z uwagi na skomplikowaną sytuację polityczną 
w kraju Szapszał był zmuszony spędzić wiele lat na obczyźnie. Nie był to jednak czas 
zmarnowany, bo dzięki podejmowanej pracy, nabytym zdolnościom, wiedzy 
i doświadczeniu zdobył szeroki autorytet wśród Karaimów zamieszkujących również 
terytorium II Rzeczypospolitej i pewność, że podoła dalszym trudnym zadaniom, 
które przyniosły kolejne lata jego długiego i pracowitego życia. 

Summary 

Between Russia, Persia and Turkey. Life and Activity of Seraya Shapshal  
from 1873 to 1927 

The article presents the biography of Seraya Shapshal (1873–1961) from his birth to the moment 
of his election at the post of hakham of Karaims of the Republic of Poland. During that period he 
lived in Russia, Persia and Turkey. He was born in a Karaim family in Crimea, where he attended 
his first schools. In 1884 he left for Saint Petersburg. He finished his secondary education and his 

                                                        
20 Od 1925 r. Szapszał korespondował z A. Rojeckim redaktorem „Myśli Karaimskiej”. BLANwW. 

Dział Rękop., sygn. F. 143–560; Życie Karaimów poza kordonem Rzeczypospolitej. Paryż, „Myśl 
Karaimska”, t. 1, 1926, z. 3, s. 29. 

21 J.E.H. Seraja Bej Szapszał, s. 5. 
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studies at the Faculty of Oriental Languages. From 1901 to 1909, on behalf of Saint Petersburg 
State University and the Russian Ministry of Foreign Affairs, he stayed in Persia, where he stud-
ied languages and taught – among others – the heir of the Shah’s son. Having returned from Per-
sia, he settled in Saint Petersburg and worked as a lecturer and translator at university and the 
Russian Ministry of Foreign Affairs. He also worked scientifically. From 1915 to 1919 he ful-
filled a function of the Tauri-Odessa Hakham in Eupatoria. He contributed significantly to the 
development of the Karaim religious and cultural life. In 1919, due to a difficult political situation 
in Russia, he immigrated to Turkey, where apart from gainful employment in a bank, he was also 
occupied with scientific work. In 1927 he was elected the hakham of the Karaims of the Republic 
of Poland. 
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