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kazamen – kopię, kazasen – kopiesz, kazady – on, ona, ono kopie; kazabiz – ko-
piemy, kazasiz – kopiecie, kazadylar – oni kopią. (…) 

Po przejrzeniu gramatyki, rzekłem do Leona: 
– Powinieneś pan opracować całą gramatykę narzecza karaimskiego, z doda-

niem słownika. Będzie to praca pożądana dla polskiego piśmiennictwa nauko-
wego. Sądzę, że nakładcę łatwo będzie można znaleźć: krakowska Akademja 
Umiejętności powinna by wydać to swoim kosztem, a pan otrzyma za pracę 
swoją drogą wynagrodzenie odpowiednie. 

– Jakże mi trafić – odparł – do Akademji? 
Zachęcałem go bardzo do podjęcia tej pracy, zwłaszcza, iż układ pisanej gra-

matyki był wcale dobry, a chłopak wydał mi się bardzo zdolnym. Sam już jego 
pomysł – pisania po polsku gramatyki narzecza – zasługiwał na uwagę. Obiecał 
mi, że weźmie się do napisania gramatyki i słownika, a ja obiecałem mu zająć 
się wyszukaniem nakładcy. 

Bawiłem przeszło dwie godziny w domu Eszłowiczów. Przy pożegnaniu gospo-
darz domu, ściskając mi dłoń, mówił: 

– Niech pan o nas zachowa dobrą pamięć. My biedni, lecz uczciwi ludzie. Ma-
ło nas jest, to prawda, ale w Piśmie świętem stoi, że kiedyś – da Bóg – cały świat 
będzie karaimskim. 

Mówił to samo, co mi był rzekł przedtem Samuel Mordkowicz, a mówił z ta-
kiem samem namaszczeniem silnej wiary, jak tamten. 

Tymczasem liczba Karaimów wciąż się zmniejsza. Zjawisko to głównie przy-
pisać należy okoliczności, iż od wieków żenią się tylko pomiędzy sobą, w szczu-
płem gronie gminy wyznaniowej, która w Haliczu nie dosięga nawet dwustu 
głów. 

 
 

Od redakcji 

 
Ach, ci dziennikarze! – chciałoby się powiedzieć. Coś usłyszą, coś przekręcą, 

coś pomylą. Tak bywa teraz, tak bywało też przed ponad stu laty. Pan Grzegorz 
Smólski, który spisał swe wrażenia ze spotkania z halickimi Karaimami, rów-
nież nie ustrzegł się paru nieścisłości, które utrudniają identyfikację wymienio-
nych w tekście osób. Samuel Mordkowicz jest jak najbardziej postacią rzeczywi-
stą. Urodzony w 1848 r. w rodzinie, która wydała wielu hazzanów i mężów 
uczonych w Piśmie, w latach 1922-1924 pełnił obowiązki hazzana. Udzielał tak-
że lekcji religii karaimskim dzieciom. Dożył sędziwego jak na owe czasy i wa-
runki życia wieku 82 lat i zmarł w Haliczu w 1930 r. Był dwukrotnie żonaty, ale 
żadna z jego małżonek nie nosiła imienia Ester! Nie miał również dwóch córek 
i syna, jak pisze pan Smólski, lecz jedną córkę i dwóch synów (oprócz dorosłego 
i od dawna żonatego już wówczas syna z pierwszego małżeństwa), a trzeci miał 
się urodzić za kilka miesięcy. Córka nie miała na imię Judyta (takie imię wśród 
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halickich Karaimów, którzy nadawali dzieciom imiona po zmarłych krewnych, 
w ogóle nie występowało), lecz Zofia (Szełomit) i w czasie wizyty pana Smól-
skiego miała lat 12, nie 16.  

Żonę Esterę i 15-letnią córkę miał za to Jakub-Józef Leonowicz, rówieśnik 
Samuela Mortkowicza, późniejszy hazzan w Łucku (i prawdopodobnie wspo-
mniany przez Smólskiego iwretiwci, czyli nauczyciel). Szkopuł w tym, że żona 
zmarła w 1893 r., a córka miała na imię… Sara. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że jej starsza siostra, Ryfcia stała się językową informatorką Jana Grzego-
rzewskiego, autora wspomnianej w artykule pierwszej pracy naukowej o języku 
halickich Karaimów. Kto więc otworzył przed panem Smólskim drzwi kienesy, 
a kto zaprosił go do swego domu?  

Drugi gospodarz to także postać autentyczna. Samuel Eszwowicz (Eszłowicz 
to fonetyczny zapis ukraińskiej wymowy tego nazwiska) żył w latach 1861-
1942. Jego syn, Leon (1887-1947) do „Akademji” nie trafił – wybrał edukację 
religijną. Ukończył Wyższą Karaimską Szkołę Duchowną w Eupatorii i w okresie 
międzywojennym był nauczycielem w karaimskiej szkółce w Haliczu. Kłopot 
znowu sprawia kobieta – żona Samuela miała na imię… Estera, nie Rachela! 
Z domu Nowachowicz, była siostrą Szałoma, ówczesnego hazzana (w czasie wi-
zyty Smólskiego nieobecnego w Haliczu).  

Z innych Karaimów wspomnianych w artykule Józef SamueIowicz (1868-
1929) „c.k. adjunkt sądowy w Buczaczu, skończony prawnik”, był później sędzią 
w Złoczowie, a uczęszczający do klasy siódmej gimnazjalnej Marek Sulimowicz 
(1882-1906) wkrótce miał rozpocząć studia medyczne we Lwowie, które na-
stępnie kontynuował w Krakowie. Niestety, zmarł przedwcześnie krótko przed 
ich ukończeniem . Pamięć gminna niestety nie przechowała informacji, kim był 
wspomniany malarz w Krakowie i jak potoczyły się jego losy ani jak nazywał się 
„pan ferwalter przy okrętach w Haliczu”.  

Niewolne od błędów są próbki języka karaimskiego przytoczone przez pana 
Smólskiego. Nie ma jednak co go za nie winić, era dyktafonów przecież jeszcze 
wtedy nie nastała. Teksty te pozostawiliśmy niezmienione, podobnie jak 
w większej części zachowaliśmy ortografię i interpunkcję oryginału. Warto bo-
wiem docenić ten artykuł jako jedno z nielicznych źródeł informacji, choćby 
i nie do końca ścisłych, o życiu tej ongiś kipiącej życiem, a dziś już właściwie 
wymarłej karaimskiej gminy.  

 


