POLSCY STUDENCI W KURDYSTANIE

P

rezydent Regionu Autonomicznego Kurdystanu Masoud Barzani
28 maja br. w swojej siedzibie w Salahaddin przyjął delegację studentów na której Adrian Jasik, przewodniczący Samorządu Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Delegacja studentów polskich w składzie Adrian Jasik, Aleksandra
Zamojska, Anna Maria Dudzińska, Dariusz Pasternak i Bartosz Piziak
przebywała pod koniec maja w irackim Kurdystanie z 10-dniową
wizytą na zaproszenie Zrzeszenia Studentów Kurdystanu (Kurdistan
Student Union).
W spotkaniu u prezydenta wzięło udział również trzech reprezentantów zarządu Zrzeszenia Studentów Kurdystanu oraz reprezentant
KSU w Polsce Karim Abdulkarim. Grupa polskich studentów objaśniła
prezydentowi cele swojej podróży do irackiego Kurdystanu, czyli:
zapoznanie się z warunkami studiowania i możliwościami uniwersytetów w Kurdystanie, zacieśnienie kontaktów między Zrzeszeniem
Studentów Polskich a Zrzeszeniem Studentów Kurdystanu, a także zobaczenie na własne oczy, jak w tej części kraju funkcjonuje w praktyce
demokracja i federacja, jedne z naczelnych idei Konstytucji Iraku.
Prezydent Barzani pochwalił ideę spotkań studentów z Polski
i z Kurdystanu, podkreślając, że bardzo dobrze byłoby, gdyby relacje
między organizacjami studentów polskich i studentów kurdyjskich
mogły się rozwijać w kierunku szerszej obustronnej współpracy,
a Zrzeszenie Studentów Kurdystanu, organizacja stosunkowo młoda,
mogłoby przy tym korzystać z długoletniego doświadczenia ZSP.
Fragment artykułu, który ukazał się na pierwszej stronie „Xebat” – jednego
z dwóch najpopularniejszych dzienników wychodzących w irackim Kurdystanie.
Tłumaczenie: Krzysztof Lalik, Dana Rawof.

Informacja o spotkaniu polskich studentów z prezydentem Regionu
Autonomicznego Kurdystanu Masoudem Barzanim zamieszczona na
pierwszej stronie „Xebat”

DZIEŃ KULTURY KURDYJSKIEJ
16 kwietnia 2007 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach zorganizował w swej filii cieszyńskiej Dzień Kultury Kurdyjskiej.
W przygotowaniu tej imprezy wzięło udział Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji (Kraków, Rynek Główny
39/8), kierowane przez pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce – Ziyada Raoofa. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego szczególnie aktywny był w tych pracach Instytut Etnografii. W konferencji, będącej główną częścią
całodniowej imprezy, uczestniczyła grupa studentów i doktorantów kurdyjskich oraz kilku polskich naukowców.
I tak, referat poświęcony problemom geopolitycznym Kurdystanu wygłosił dr Maciej Kurz, a prelekcję na temat historii
politycznej Kurdów – mgr Krzysztof Lalik. Kilka referatów odczytali również doktoranci kurdyjscy: Abdulkarim Jasin
Karim (na temat sytuacji religijnej Kurdów) oraz Farhang Muzaffar Muhammad (pierwsza część – o święcie Newroz
i jego roli w kulturze kurdyjskiej, druga – o głównych szkołach klasycznej poezji kurdyjskiej). Ponadto pani mgr
Hana Huszjar Raoof wygłosiła referat poświęcony malarstwu i muzyce Kurdystanu.
Na zakończenie konferencji Farhang Muzaffar Muhammad odczytał w oryginale kurdyjskim a także w polskim przekładzie kilka wierszy współczesnych poetów kurdyjskich (Abdullah Paszew, Szerko Bekas). Występ ten wzbudził
szczególne zainteresowanie i aplauz słuchaczy.
Po konferencji grupa studentów i studentek kurdyjskich i polskich zademonstrowała tańce kurdyjskie w strojach
narodowych. Ponadto studenci kurdyjscy przygotowali potrawy kurdyjskie, którymi poczęstowano uczestników
konferencji.
Komunikat Kurdyjskiego Centrum Informacji i Dokumentacji
w Krakowie z 20 kwietnia 2007 roku dla telewizji kurdyjskiej
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16 kwietnia 2007 roku uczestniczyłem w konferencji poświęconej kulturze kurdyjskiej, zorganizowanej przez Instytut
Etnografii Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie) przy współpracy Kurdyjskiego Centrum Informacji i Dokumentacji
w Krakowie (por. wyżej: Komunikat KCID).
W ramach konferencji wygłosiłem referat w języku polskim, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła
święta Newroz (pierwszy dzień wiosny) i jego funkcji w kulturze kurdyjskiej. Mówiłem między innymi o legendach
i zwyczajach kurdyjskich związanych z tym świętem.
Druga część mojego referatu była poświęcona klasycznej poezji kurdyjskiej. Przedstawiłem jej genezę oraz główne
szkoły literackie w następującym porządku.
1. Szkoła botańska (od nazwy prowincji Botan). Powstała w XVII wieku w Kurdystanie tureckim i używała dialektu kurmandżi. Najważniejszymi przedstawicielami tej szkoły byli poeci: Mela-j Dżyziri oraz Ahmad-i Chani.
2. Szkoła gorańska (od nazwy grupy plemion kurdyjskich Goran i ich dialektu), która rozwijała się w wiekach XVII–XVIII
w dialekcie gorani w regionie Kurdystanu leżącym na pograniczu Iraku i Iranu. Głównymi ośrodkami tej szkoły były tereny zwane Hawraman (na terenie Iranu), a także miasto Halabdża w Iraku oraz miasto Kermanszah w Iranie. Głównymi
przedstawicielami tej szkoły byli: Chana-j Qubadi i Besarani.
3. Szkoła babańska (od nazwy kurdyjskiego księstwa Baban, które istniało od końca XV do połowy XIX w.). Ośrodkami
tej szkoły, działającej w XIX wieku, było miasto Sulejmanija w Kurdystanie irackim, a dialektem, którego używali w swej
twórczości poeci tej szkoły (o imionach: Nali, Salim, Kurd), był dialekt sorani. Poetów tych określa się tradycyjnie mianem
„trzech szczytów (gór) babańskich”.
4. Szkoła mukrijańska (od nazwy poddialektu mukri z grupy dialektalnej sorani). Rozwijała się na terenie Kurdystanu irańskiego
od połowy XIX wieku do początków XX wieku. Głównymi przedstawicielami tej szkoły byli: Wafai, Heriq, Adib i Adab.
Po wygłoszeniu referatu odczytałem w oryginale kilka wierszy dwu współczesnych poetów kurdyjskich: Szerko Bekasa
i Abdullaha Paszewa. Udostępniłem przy tym słuchaczom polskie przekłady tych wierszy przetłumaczonych przez Joannę
Bocheńską, przygotowującą rozprawę doktorską z zakresu kurdologii w Instytucie Filologii Orientalnej UJ. Prezentacja
ta spotkała się z uznaniem audytorium.
Farhang Muzaffar Muhammad
Oba powyższe teksty z języka kurdyjskiego (sorani) przetłumaczył prof. Andrzej Pisowicz
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