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Summary: This article is a critical edition of the Karaim Haggadah 
in the Troki or the North-West Karaim dialect based on an undated, 
probably 19th-century manuscript and a text published by Feliks/
Pinahas Malecki in 1900, which was most likely based on a another, 
albeit very similar manuscript. The manuscript was selected as the 
basic text for the edition, because it is older. In addition, Malecki, 
a renowned Karaim scholar and spiritual leader, made a number 
of editorial adaptations in his publication. Occasionally, reference 
is made to Firkovičius’s (1999) modern edition. In some instances, 
we also noted the Crimean Karaim versions of the Haggadah, al-
though a comparison with Crimean Karaim is not our goal. Since 
the Karaim Haggadah is mostly composed of biblical verses, all 
such verses have been identified and noted. At the same time, the 
non-biblical portions have also been presented. The introduction 
discusses the state of the art and all important issues relating to East 
European Karaim Haggadah whilst also referencing the Egyptian 
Karaite branch. The edition is composed of the transcribed text 
with footnotes, a Polish translation, a glossary and facsimiles.

Keywords: Haggadah, Troki Karaim, manuscript, 1900 printed edition



36 Henryk Jankowski

I Wstęp

1. Hagada karaimska
O hagadzie karaimskiej w języku karaimskim brak jest opracowań, choć 
Firkovičius (1999: 31–46) wydał tekst dla potrzeb liturgicznych Karaimów. 
W wydaniu Firkovičiusa hagada nosi tytuł Kiči machtav jergiasi Tymbyl 
chydžyna ‘Obrządek małej modlitwy pochwalnej1 na Święto Przaśników’ 
z podtytułem Kotarmach üčiuń any Tymbyl chydžynyn burunhusu kiuniu-
niuń Chydž kiečiasińdia ‘dla odprawiania w noc pierwszego dnia Święta 
Przaśników’. Jak wiadomo, Firkovičius nie podaje źródła modlitw w swoich 
modlitewnikach (Firkovičius 1998, 1999), jedynie tom i stronę. W tym wy-
padku jest to tom IV, strony 13–20. Tekst w wydaniu Firkovičiusa jest bardzo 
podobny do wydania Maleckiego i rękopisu F 305-49, jedynie wstęp podany 
kursywą (Firkovičius 1999: 31) prawdopodobnie pochodzi od wydawcy. Oto 
ten wstęp w tłumaczeniu polskim:

Cała rodzina po wyjściu z wieczornej modlitwy w kienesie siadała do stołu, 
a głowa rodziny odprawiała małą modlitwę pochwalną. W tym obrządku 
modlitwy pochwalnej sławiono Boga za jego cudowne czyny i moc, gdy 
wybawił naród Izraela z przemocy Egipcjan. Wedle przykazań naszej wiary 
spożywanie potrawy na Święto Przaśników odbywa się przy stole: prza-
śniki, gorzkie zioła, pieczeń jagnięca, kozia i cielęca, pieczone jaja, chrzan, 
szczypiorek, orzechy, miód, napój z suszonych owoców oraz inne smako-
wite potrawy. W to święto nie wolno jeść pieczywa z zakwaszanego ciasta.

Hagada karaimska jest dobrze znana w obrządku Karaimów egipskich. 
Po raz pierwszy wyszła drukiem w 1879 w Preszburgu, czyli Bratysławie 
(Pressburg), w tłumaczeniu Sirghaniego na arabski (Poznański 1909: 143), 
choć bardziej znane jest następne wydanie tekstu hebrajskiego z 1903 r. 
z Budapesztu staraniem tego samego autora (Sirghani 1903), zob. Walfish 
(2003: 942) oraz Walfish i Kizilov (2011: 462). Tekst hebrajski hagady egip-
skokaraimskiej był tłumaczony też na inne języki, między innymi francuski 
i angielski (Yaron i Qanaï 2000).

Wiadomo, że hagada karaimska jest inna od hagady rabinackiej (Tre-
visan Semi 1991: 100). Już Poznański (1909: 143) pisał, że hagada karaimska 
jest złożona głównie z wersetów biblijnych. Według Anonima (2003: 182), 

1 Kiči machtav jergiasi to tłumaczenie z heb. hallel haq-qaṭan.
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hagada składa się głównie z psalmów, fragmentów Księgi Rodzaju, Wyjścia, 
Ezechiela, Powtórzonego Prawa i Kapłańskiej. 

Hagady karaimskiej w obrządku egipskim i wschodnioeuropejskim nie 
porównywano dotąd, jakkolwiek o istnieniu tej ostatniej wiadomo już od 
czasów Poznańskiego (1913: 46).

Jeśli chodzi o karaimską hagadę wschodnioeuropejską, jest ona znana 
we wszystkich dialektach, krymskokaraimskim lub wschodnim, trockim 
lub północno-zachodnim oraz południowo-zachodnim, zarówno w wersji 
halickiej jak i łuckiej. Wersja karaimskokaraimska jest znana jak dotąd z je-
dynego rękopisu, jest to rękopis z Biblioteki Uniwersyteckiej w Edynburgu, 
sygnatura Or.Ms. 629 (dalej E), o mieszanej zawartości. Hagada w tym rę-
kopisie nosi nazwę karaimskoturecką Hagada täfsiri ‘tłumaczenie hagady’, 
choć język jest krymskokaraimski, znany z rękopisów z XVIII i XIX w. O ist-
nieniu tekstu hagady w tym rękopisie wiemy z bibliografii Sklare’a (2003: 
914), który tak opisuje ten rękopis: “a translation of Chronicles in Judeo-Tatar 
with some other Judeo-Tatar texts appended (responsa on religious questions 
and a translation of Hallel)”. Tu warto zaznaczyć, że termin “judeotatarski” 
dla turkijskiego karaimskiego jest sporny i nieakceptowany przez większość 
badaczy tego języka. Jak wiadomo, terminem tatarski określano niegdyś 
prawie wszystkie języki turkijskie oprócz tureckiego, a dawniej też niektóre 
nieturkijskie języki syberyjskie, takie jak tunguski. Już Henderson (1826: 335) 
pisał, że karaimski z rękopisów krymskokaraimskich jest niezrozumiały 
dla Turków i Tatarów. Poza tym hagada krymskokaraimska jest znana 
z niedatowanego druku z Gözlöv/Gözleve (dzisiejsza Eupatoria, dalej G). 

Hagada w języku trockokaraimskim, jak wspominałem wyżej, została 
wydana przez Maleckiego (dalej M) w 1900 r. w Wilnie czcionkami hebraj-
skimi (Poznański 1913: 46, Zajączkowski 1926: 9, Kowalski 1929: LXXVIII, 
Walfish 2003: 938, Walfish i Kizilov 2011: 465). Na pewno istniała w wie-
lu rękopisach, ale jak dotąd znany jest jedynie jeden rękopis – sygnatura 
F 305-49 (dalej T) – w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. 
Wróblewskich w Wilnie2.

2 Za wiadomość o tym rękopisie i fotokopię dziękuję dr Annie Sulimowicz-Keruth. 
Dziękuję też Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauki za zgodę na 
publikację faksymile rękopisu F305-49 oraz mgr Marioli Abkowicz za uzyskanie 
tej zgody w ramach realizacji projektu MKiDN Program: Ochrona dziedzictwa 
kulturowego za granicą, pt.: Kwerenda i udostępnianie karaimskiego dziedzictwa 
narodowego jako części dziedzictwa Rzeczpospolitej na Litwie II.
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Jeśli chodzi o dialekt łucko-halicki lub południowo-zachodni, znane 
mi są trzy rękopisy halickie i jeden łucki, choć ten ostatni autorstwa użyt-
kownika dialektu trockiego z Nowego Miasta3.

Treść wszystkich znanych wersji hagady wschodnioeuropejskiej jest 
taka sama, więc jest oczywiste, że wywodzą się one od jednego tekstu ka-
raimskiego. Oczywiście różne rękopisy różnią się od siebie w rozmaitym 
stopniu, jednak możemy stwierdzić, że tekst hagady krymskokaraimskiej 
jest bardziej odmienny od wersji zachodnich, które są do siebie bardziej 
podobne. Tekst hebrajski był wydany po raz pierwszy w 1907 w Wilnie, ale 
wcześniej wydano tekst dwujęzyczny hebrajsko-rosyjski, najpierw w Odessie 
w 1883, przekład rosyjski Dawida Kukizowa, następnie w reprincie w 1889. 
Drugie wydanie Szemuela syna Abrahama Pirika (S. A. Prik) wyszło w Ode-
ssie w 1900, zaś trzecie w 1901 przez tego samego autora również w Odessie, 
wydane w reprincie w 2002 w Aszdod przez Abrahama Kefeliego, o szcze-
gółach i innych wydaniach zob. Walfish i Kizilov (2011: 464–465). Wydanie 
Pirika z 1901, z którego korzystam (dalej O), nosi tytuł Haggadah o Hallel 
haq-Qaṭan ‘Hagada albo Mały Hallel’.

1.1. Treść hagady wschodniokaraimskiej w porównaniu do hagady 
egipskokaraimskiej

Treść hagady wschodniokaraimskiej (NB oznacza fragmenty niebiblijne):
Psa 71:16, Psa 45:18, Psa 77:12–16, Neh 9:7–10, 1 NB, Gen 15:13–14, Gen 15:18, 

Psa 105:23–25, Exo 1:11–14, 2 NB, Exo 1:15–16, 1 NB, Exo 1:17, 1 NB, Exo 1:22, 
Eze 16:4–5, 1 NB, Eze 16:6, Psa 105:5–15, 1 NB, Jos 24:2–5, Exo 2:24–25, 
Exo 3:7–8, Exo 3:10–12, Psa 105:26–27, Exo 3:19–20, Exo 6:5–8, Exo 4:22–23, 
Exo 7:4, 1 NB, Exo 7:20, Exo 8:2, Exo 3:13, Exo 8:20, Exo 9:6, Exo 9:10, Exo 9:23, 
Exo 10:13, Exo 10:12, Exo 12:29–32, Psa 66:9, 1 NB, Deu 26:5–8, Psa 105:1, 
Psa 78:41–49, Exo 11:10, Exo 12:1–20, Exo 12:42–49, Exo 12:21–28, Exo 13:6–10, 
Deu 6:20–25, Exo 10:2, Psa 78:3–4, Exo 135:8, Psa 136:10–124, Psa 107:15, Psa 
99:3, Psa 9:2–6, Psa 124:6, Psa 68:20–21, 30 NB, Psa 35:9–10, 4 NB, Isa 60:22.

3 Wszystkie te rękopisy są w posiadaniu dr Anny Sulimowicz-Keruth, której 
serdecznie dziękuję za informację, opis bibliograficzny i udostępnienie kopii 
do badań.

4 Psa 136:11–12 brak w M, a Psa 136:11 w T. Wydawca i kopista opuścili te fragmenty 
z powodu powtarzającej się frazy ki dunjaɣa ejiń evaɣaty anyn ‘gdyż łaska 
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Hagada wschodniokaraimska zawiera 158 wersetów biblijnych i 43 niebi-
blijnych, jeśli pominiemy kilka krótkich formuł. Wersety biblijne to: Księga 
Wyjścia – 79, Psalmy – 54, Księga Powtórzonego Prawa – 10, Jozue – 4, 
Nechemiasz – 4, Księga Rodzaju – 3, Ezechiel – 3 Izajasz – 1 oraz kilka 
fragmentów wersetów.

M nie zawiera hebrajskich incipitów obecnych w innych wersjach, 
T wprowadza jedynie w nawiasach hebrajskie nazwy plag i ich numery. 
Natomiast obie wersje zaczynają się od pierwszego wersu w oryginale he-
brajskim, po którym następuje jego karaimskie tłumaczenie. Podobnie 
z zakończeniem – najpierw jest ostatni wers w tłumaczeniu karaimskim, 
a po nim oryginalny wers hebrajski, czyli coś w rodzaju ogólnego incipitu 
i eksplicitu.

Po ostatnim wersie Isa 60:22 w obu wersjach następują hebrajskie modli-
twy pochwalne i dziękczynne do Boga– podobne, lecz różniące się układem 
i w mniejszym stopniu treścią. M tym różni się od T, że instrukcje do tych 
modlitw są po karaimsku, podczas gdy w T po hebrajsku. Modlitw tych nie 
ma w rękopisie krymskokaraimskim, a i w druku z Gözlöv jest ich znacznie 
mniej, nie ma ich też w rękopisach południowo-zachodnich. Część ta jest 
w hagadzie hebrajsko-rosyjskiej z Odessy, lecz nieco inna. W porównaniu 
z innymi wersjami tedy T i M mają charakter modlitewnika o znamionach 
pomocy liturgicznej, podczas gdy inne wersje zawierają tylko zasadniczy 
tekst.

Treść hagady egipskokaraimskiej:
Psa 111:1–10, Psa 77:12–16, Neh 9:7, 1 NB, Gen 15:13–14, Psa 105:23–25, 

1 NB, Exo 1:14, 2 NB, Exo 1:15–16, 1 NB, Exo 1:22, 1 NB, Eze 16:6, Psa 105:42, 
Exo 2:24–25, 1 NB, Exo 3:7, Exo 3:10, Psa 105:26–27, Psa 135:9, 1 NB, 11 NB, 
Exo 12:29–30, Isa 26:14, Psa 69:29–31, Jer 20:13, 1 NB, Exo 10:2, Deu 26:6–8, 
Psa 78:43–51, Psa 105:37, Psa 105:43, Psa 66:8–9, Psa 126:3, Psa 126:34, Psa 124:6, 
3 NB, Psa 35:9–10, Psa 148:14, Psa 113:1–9, Psa 114:1–8, Psa 115:1, Psa 111:4, 
Psa 145:4, Psa 79:13, Psa 115:18, Psa 119:4, Lev 23:44, Lev 23:4, Exo 12:15–16, 
Exo 12:18, Exo 12:42.

Hagada egipskokaraimska jest krótsza. Zawiera 94 wersety biblijne i 23 
niebiblijne: Psalmy – 66, Księga Wyjścia – 18, Księga Powtórzonego Prawa 

jego jest po wieki’, co spowodowało mylne przeoczenie całych wersów. Wersy 
te są w hagadzie wschodniej i południowo-zachodniej.
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– 3, Księga Rodzaju – 2, Księga Kapłańska – 2, Nechemiasza – 1, Ezechiela 
– 1, Izajasza – 1 i Jeremiasza – 1.

2. Opis źródeł
1. Hagada z rękopisu F305-49 (T), który jest składką, znajduje się na po-

czątkowych kartach 1–18. 2b i 8b są niezapisane. Tekst karaimski ko-
piowany jest dwiema różnymi rękami. Kopista główny spisał k. 3a–7b 
i 9a–18a, na każdej stronie po 17 rządków. K. 1a–2a, zapewne zniszczone 
lub utracone, zastąpiono później spisanymi przez innego kopistę, jednak 
w tych później dodanych fragmentach tekst nie różni się ani językowo, 
ani stylistycznie od podstawowego. K. 8 została dodana później przez 
głównego kopistę, jednak jest przycięta do mniejszego formatu i zawiera 
tylko 9 rządków. Jest to korekta, gdyż plaga 4 na k. 7b została pomy-
lona z plagą 5, a kustosz odsyła do plagi 6. A zatem k. 8a zawiera plagę 
4 i początek 5 z prawidłowo podaną liczbą (literowo). 

Rękopis jest w złym stanie zachowania, atrament wyblakły. Żaden 
z kopistów nie podał swego imienia ani nazwiska, brak też datacji. Język, 
styl i treść są bardzo podobne do wydania Maleckiego, ale nie jednakowe, 
z pewnością pochodzą z wcześniejszych rękopisów – przynajmniej tekst 
kopisty głównego. 

Tekst jest wokalizowany z wyjątkiem hebrajskich incipitów oraz 
hebrajskich nazw plag. W tekście jest dość dużo błędów kopistów. Nie 
używali oni znaku rafe oznaczającego trącą wymowę, ani dageszu dla 
podwojonych spółgłosek. Stąd literę qof oddaję jako k, nie χ.

2. Wydanie Maleckiego (M) wydrukowano w Wilnie w 1900 r. Nie ma 
potrzeby go szczegółowo opisywać, gdyż zostało opisane przez Poznań-
skiego (1913: 44), Kowalskiego (1929: LXXVIII), Walfisha (2003: 942) oraz 
Walfisha i Kizilova (2011: 465). Przypomnijmy tylko, że tekst hagady obej-
muje 26 początkowych stron druku, w rzeczywistości strony 3–26. Tekst 
karaimski kończy się na s. 15 (Iza 60:22), zaś na s. 15–21 jest tekst hebrajski 
zbliżony do Pirika (1901: 22–30). W końcowej części druku (s. 22–26) 
znajduje się haftara.

Wydanie współczesne Firkovičiusa (1999: 31–46) jest bardzo podobne 
do T i M. Choć Firkovičius jako źródło podaje Siddur wileński (tom IV, 
13–20), nie jest to z pewnością znany drukowany Siddur, gdyż tamten 
jest po hebrajsku i jedynie tom III zawiera pewne modlitwy w języku 
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karaimskim. Należy zatem domniemywać, że Firkovičius oparł się na 
jakiejś rękopiśmiennej wersji lub rękopiśmiennym tłumaczeniu karaim-
skim, nie znanym nam; o Siddurze, wydanym również przez Maleckiego, 
zob. Poznański (1909: 142) oraz Walfish i Kizilov (2011: 454).

3. Różnice między T a M

Jedną z różnic jest to, że niektórym słowom hebrajskim w M odpowiadają 
słowa karaimskie lub inne w T i na odwrót.

1. T wyraz hebrajski – M niehebrajski: T 18a cadyk ‘sprawiedliwy’ – M 15 
rast ‘ts’; T 17a zoχe (eḱej) ‘(uczyń) godnymi’ – M 14 jetitirǵej ‘spraw, 
byśmy osiągnęli’.

2. T wyraz niehebrajski – M hebrajski: T 1a aziź kokta ‘w świętym niebie’ 
– M3 koeša ‘w świętości’; T 14b saruv ‘nakaz; przepis, przykazanie’ 
– M 12 micva ‘ts’5; T 13a čabor ‘kropidło’6 – M 11 ezov ‘hyzop’7; T 4b χorłuɣu 
(była ǯanyjnyn) ‘w poniewierce (twojej duszy)’ – M 5 mijus w mijusłuɣuj 
‘twoja nieczystość8’.

Poza tym, T 10b arbe-egirka ‘szarańcza’ w M występuje tylko jako egirka, 
M 13 χuppa ‘ślub’ jest amplifikacją, tak samo jak T 17b meleχ (mašijaχ) 
‘król (Mesjasz; pomazaniec)’ i T 4b miła ‘obrzezanie’. Wyraz o znaczeniu 

5 O tkar. micva zob. Kowalski (1929: 234).
6 Być może čabor jest wyrazem hebrajskim, gdyż nie da się go wyprowadzić z turk., 

a jest on podobny do heb. pobiblijnego ָצבּור ‘heaped up, piled up, gathered, 
accumulated’ (Klein 1987: 540). Nie odczuwali go jako hebraizm autorzy KRPS, 
którzy przy tym haśle nie umieścili kwalifikatora etymologicznego, a także 
Altbauer (1980), który w swej krytycznej recenzji wykazał 67 haseł heb. nie 
podanych w KRPS jako takie. Etymologia ta nie jest jednak przekonywująca 
z powodu trudności znaczeniowych i fonologicznych. Jeśli o te ostatnie chodzi, 
to po pierwsze nagłosowe heb. צ powinno w tkar. dać c-, nie č- jak w kkar., po 
drugie mamy samogłoskę -o-, nie -u-, po trzecie -b-, nie -v-. 

7 T 13a bav čabor to dosł. ‘wiązka kropidła’, podczas gdy M 11 bav ezov to ‘wiązka 
hyzopu’.

8 O tkar. mijus ‘nieczysty’ zob. Kowalski (1929: 234).
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‘imię’ we wszystkich wystąpieniach w M ma postać heb. em, podczas gdy 
w T postać em występuje sześć razy, zaś kar. at ‘ts’ – cztery. Jak widać z tego 
zestawienia i z wykazu wyrazów hebrajskich w T i M poniżej, na pewno nie 
można mówić o jakiejś znaczącej różnicy, a już w żaden sposób o unikaniu 
hebraizmów w którejkolwiek z badanej wersji. 

Sprawa jest bardziej złożona z hagadą wydaną przez Firkovičiusa (dalej 
F). Porównania słownictwa z wydania Maleckiego i Firkovičiusa dokonała 
Urbaniak (2001: 15–20), wykazując, jakie wyrazy hebrajskie w M zostały 
zastąpione karaimskimi w F. Autorka była jednak ostrożna. Choć przy-
puszczała, że Firkovičius dążył do zamiany wyrazów obcych rodzimymi, 
dopuściła możliwość, że w istocie korzystał z innego źródła, co teraz, po 
porównaniu z T, może być częściowo potwierdzone. Wykazała następu-
jące różnice: M 12 źeχut – F 42 julun ‘wybawić się, uwolnić się’ (w istocie 
julunmach ‘ocalenie, zbawienie’), M 12 Adonaj – F 42 Kiučliu ‘silny’ (oraz 
w wielu miejscach podobna zamiana skrótu ֜ה od יהוה, wymawianego Ado-
naj (ha-šem, jak twierdzi Urbaniak), M 8 kadim – F 37 tuvuš ‘powstanie, 
zrodzenie’ (w istocie kiuń tuvuš ‘wschodni’), M 10 χaḿeć – F 40 kudžur 
‘kwaśny’ (w istocie kudžurajchanny ‘skwaszonego; skisłego’), M 14 evaχ 
– F 44 machtav ‘chwała, pochwała’, M 14 ńeśeχ– F 44 kuj- ‘lać itp.’ (w isto-
cie kujmach ‘ofiara pitna’), M 12 micva – F 42 saruv ‘rozkaz, przykazanie’ 
(Urbaniak 2001: 17), M 13 ńeś – F 43 synav ‘doświadczenie’, M 13 rašaʿ – F 42 
tanuvču ‘zaprzaniec, bezbożny, zaprzeczający’, M 10 maca – F 39 tymbyl 
‘placek wielkanocny’, M 14 regalim – F 44 kieriat ‘raz’ (dokładniej kieriatliar 
‘razy’) (Urbaniak 2001: 18), M 14 evir – F 44 saraj ‘pałac’, M 11 ezov – F 40 
čabor ‘kropidło’ (Urbaniak 2001: 19).

Gdy porównamy M z F, widzimy, że dwie zmiany z F były widoczne 
znacznie wcześniej w T, jest to micva – saruv i ezov – čabor. Jeśli chodzi 
o regalim – kieriatliar, podobnie oddał to po kar. wydawca Hagady z Gözlöv, 
a mianowicie künlärindä ol kerätlärniŋ (G 7a) dosł. ‘w dniach tych razów’, 
w przypadku kujmach, taki sam termin quymaq odnajdujemy zarówno 
w druku z Gözlöv (G 7a), jak i w rękopisie z Edynburgu (E 20). Dodajmy, 
że zmian w F jest więcej, niż wynotowała Urbaniak, np. M 14 ʿoła ‘ofiara 
całopalna’ jest zastąpiona przez čyharmach, takiego znaczenia KRPS nie 
podaje. Już pobieżna analiza semantyczna zmian w F pokazuje, że niektóre 
są udane, np. rašaʿ – F 42 tanuvču, inne, jak ńeś – synav mniej. Wreszcie 
należy zaznaczyć, że Firkovičius nie zmieniał nazw hebrajskich wedle 
swego pomysłu lub widzimisię, lecz korzystał z innych źródeł, jak też że 

– co wykazała Urbaniak – nie zmieniał wyłącznie wyrazów hebrajskich, 
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ale też inne, karaimskie, arabsko-perskie i słowiańskie. Ograniczmy się 
tu do tych uwag. Jakkolwiek praca magisterska Urbaniak jest ważna, to 
w świetle nowych dokumentów zagadnienie zmian w F wymaga nowego 
opracowania.

Pewne charakterystyczne wyrazy tkar. występujące w T nie występują 
w M, np. T 12b kuǯur ‘kwaśny’ (w znaczeniu ‘ciasto zakwaszane’), w M 11 
ačyjdoɣon ‘kwaśniejący’; T 16b zynharła- ‘nakazywać’, wobec M 13 symarła-; 
T 15a vat- ‘bić’ (w vatuvču) wobec M 12 kyr- (w kyruvču). Z drugiej strony 
M 8 ińa- ‘wołać; wzywać’ odpowiada T 9b čaɣyr-, tak jak w wersjach kkar. 
(np. E 9 i G 3b čaqïr-).

Jedna cecha różni T zarówno od M, jak i wersji krymskokaraimskiej, zaś 
zbliża do halickokaraimskich. Jak ustaliła Olach (2013: 77), w tłumacze-
niach halickokaraimskich hebrajski wykładnik dopełnienia bliższego, czyli 
biernika, ma postać osol ol. Jakkolwiek nie jest to w pełni konsekwentne, 
T oddaje to odpowiednią formą ošoł oł. Jeśli natomiast dopełnienie bliższe 
w oryginale hebrajskim nie jest oznakowane przez ha-, co często zdarza się 
w przypadku nazw własnych, T oddaje to zaimkiem wskazującym ošoł, np. 
T 6a ošoł Moeni ‘ten-pron Mojżesz-acc’, podczas gdy M 6 tylko Moeni.

Warto zwrócić uwagę na to, że T ńečik jazyłɣan ‘jak napisano’ w M od-
powiada forma czynna ńečik jazɣan. Zwróćmy uwagę, że forma bierna, jak 
w T, pojawia się też w późniejszych tekstach modlitewnych, np. nieczyk 
jazyłhan (Firkowicz 1935: 25). 

4. Różnice językowe między hagadą północno-zachodnio-kara-
imską a południowo-zachodnio-karaimską i krymską

Porównanie wszystkich wersji Hagady nie jest zadaniem niniejszego artyku-
łu, ograniczę się więc tylko do kilku ogólnych uwag. Jeśli chodzi o hagadę 
południowo-zachodnio-karaimską, poza typowymi różnicami fonetyczny-
mi różnic jest niewiele, choć trzeba zaznaczyć, że wersji hagady halickiej 
mamy więcej i wykazują one też zróżnicowanie między sobą. Na przykład, 
w jednej (H 187a) znajdujemy wyraz ukraiński moroz ‘mróz’, a zamiast 
komiń w wersjach północno-zachodnich, widzimy kirec ṕec ‘piec z polepy 
wapiennej’ (H 185a).

Natomiast różnice między hagadą zachodnią a jedyną znaną dotąd 
wersją hagady wschodniej (krymskokaraimskiej) w rękopisie są znacz-
niejsze. Po pierwsze w krymskokaraimskiej nie ma zapożyczeń słowiań-
skich, brak w niej wielu typowo zachodniokaraimskich słów, tłumaczenie 



44 Henryk Jankowski

jest bardziej zwięzłe, niemal słowo w słowo kopiujące tekst hebrajski. Jeśli 
chodzi o składnię, mowa niezależna wprowadzana jest przez demä, co jest 
kopią z heb. ֵלאֹמר ‘powiedzieć’, podczas gdy tkar. ma ajtadoɣoč, zaś hkar. 
ajtadoɣac ‘mówiąc’.

5. Słownictwo
Słownictwo zachodniokaraimskie jest dobrze zbadane (Kowalski 1929 
i KRPS9). Niemniej jednak nowe prace, przede wszystkim krytyczne wy-
dania nowych tekstów, wciąż przynoszą nowe, dotąd niezaświadczone słowa 
i znaczenia. W niniejszej hagadzie udało się wykazać jeden niezaświadczony 
dotąd czasownik złożony, tkar. öra tur- ‘wstać, powstać’, zob. M 13 i T 16a 
öra turadoɣonłarny ‘idący prosto’, złożony z ör- i tur-. O ile drugi składnik 
jest powszechnie znany, pierwszy jest czasownikiem stturk., zob. ör- ‘to rise’ 
(Clauson 1972: 195), rzadko używanym we współczesnych językach turkij-
skich, właśnie poza öre tur-, zaświadczonym w kilku językach kipczackich, 
np. kaz. öre tur- ‘powstać (nagle)’ (KRS 660).

Inne nowe odkrycia są mniej istotne i dotyczą nie nieznanych, nieza-
świadczonych rdzeni, lecz osnów, a mianowicie: 

1. M 4 i T 3b Jisraʾelka ‘Izraelka’, w którym wyraz ten występuje z po-
wszechnym w zachkar. przyrostkiem słowiańskim +ka oznaczającym 
osoby płci żeńskiej, o przyrostku zob. Zajączkowski (1932: 35–36), Za-
jączkowski podaje 19 pochodnych, lecz tego – nie.

2. T 11a sałyšsynłar, czasownik użyty na oddanie heb. ָתכֹּסּו ‘liczycie’, należy 
rozumieć jako ‘połóżcie wzajemnie’, tzn. ‘określcie; wyznaczcie’, brak 
w KRPS; odpowiednikiem M jest M 9 ülašin- ‘dzielić się’; o ile czasownik 
sal- ‘1. kłaść. 2. słać. 3. postawić’ itp. jest dobrze znany (zob. KRPS 462), 
ta pochodna nie jest częsta.

Niektóre wyrazy wreszcie są zaświadczone w innym dialekcie, niż północ-
no-zachodni, np. hkar. jasak ‘podatek’ (KRPS 237) i kkar. yasaq ‘ts’ (AJ 452, 

9 Choć KRPS ogólnie jest uznawany za bardzo dobry słownik, z czym trzeba się 
zgodzić, to warunki, w jakich powstawał, spowodowały liczne błędy, z których 
wiele zostało przeniesionych ze słownika Radłowa (1893–1911), krytykę zob. 
w Aqtay i Jankowski (2015: 12–14).
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KRPS 237), natomiast spodziewanej formy jasaχ nie ma podanej dla tkar; 
hkar. katys kijik ‘psia mucha | Hundefliege’ (Mardkowicz 1935: 40), tak też 
KRPS (298) oraz kkar. qatış çibin ‘ts’ (KRPS 367), brak tkar. katyš kijik10. 

Są wreszcie wyrazy, które różnią się co do formy od tych zaświadczonych 
w tkar., np. M 10 i T 12b ḱeńśasińa ‘w samym sobie’; forma ta odpowiada 
kkar. kensesinde ‘w tym samym’ (KRPS 391), podczas gdy zachodniokara-
imski ma samogłoskę wysoką, por. hkar. kensisinde (Mardkowicz 1935: 42), 
a tkar. ḱeńsisińa (KRPS 304).

Pod względem pochodzenia wyrazy występujące w T można podzielić 
na karaimskie (wliczając w to arabizmy, iranizmy, mongolizmy i in. ty-
powe dla języków turkijskich), hebrajskie i słowiańskie. Na ogólną liczbę 
ok. 630 wyrazów – pomijając oczywiście wielokrotne wystąpienia i formy 
zależne – wyrazów hebrajskich jest 33 oraz dodatkowo 39 hebrajskich nazw 
własnych. Daje to odpowiednio 5,4% i 6,1% całości, czyli łącznie 12%. Wy-
razów słowiańskich jest 5, a więc znikoma liczba. Do tego można dodać 
jeden element gramatyczny, przyrostek +ka tworzący nazwy żeńskie od 
męskich – T 3b Jisraʾelka ‘Izraelka’.

Warto zaznaczyć, że wszystkie slawizmy – z wyjątkiem morfologicznego 
– zostały w M zastąpione przez Maleckiego odpowiednikami karaimskimi. 
Rodzi to wcześniej już stawiane wątpliwości co do tendencji dehebraizacji 
u przywódców karaimskich, przypisywanej im przez pewnych badaczy. 
Otóż uwzględniając językową czystkę slawizmów, należałoby mówić ra-
czej o ogólnej puryfikacji języka karaimskiego z elementów obcych, która 
skądinąd w obliczu zawężania się kręgu użycia języka wśród rodzimych 
użytkowników była z punktu widzenia jego ochrony działaniem korzyst-
nym. Oczywiście nie ma mowy o jakiejkolwiek dehebraizacji ideologicznej 
w przypadku Maleckiego. Jego Hallel haq-qaṭan nosi hebrajski tytuł, książka 
ma stronę tytułową hebrajską (dla wymogów prawa rosyjskiego także stopkę 
rosyjską), została wydana w rabinackiej drukarni Pirożnikowa w Wilnie, 
a kontekst językowy jest w sposób oczywisty hebrajski.

10 Większość angielskich tłumaczeń tłumaczy ten wyraz jako ‘gnat’, czyli ‘ko-
mar’, heb. ֵכן l. mn. od ִּכּנִים ‘wesz’ (Klein 1978: 280); pol. tłumaczenie Petera 
i Wolniewicza red. (2003: 92) ‘bąk’; w kkar. tłumaczeniu jest yaman kiyik, co 
Jankowski, Aqtay, Cegiołka, Németh i Çulha (2019a: 103, 2019b: 80) tłumaczą 
jako ‘evil beast’.
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5.1. Wyrazy hebrajskie

Hebrajskich wyrazów pospolitych, nie licząc pochodnych utworzonych 
przyrostkami karaimskimi, jest w T 33. Są to: (T 5a, M 5) adam ‘1. człowiek. 
2. ktoś; ktokolwiek’, (T 1a, M 3) Adonaj ‘Pan’ (choć użyty w odniesieniu do 
Boga), (T 16b, M 14) aḿeń ‘amen’, (T 10b) arbe ‘szarańcza’ (w: arbe-egirka 
‘szarańcza’), (T 18a) cadyk ‘sprawiedliwy’, (T 17a, M 14) evir ‘świątynia’, 
(T 1a, M 3) dor ‘pokolenie’, (T 17a, M 14) heχał ‘ołtarz’, (T 12a, M 10) χaḿeć 
‘kwas’, (T 10b, M 9) χasil ‘rodzaj szarańczy’, (T 12a, M 10) χyǯ ‘święto11’, 
(T 9b, M 8) kadim (jeli) ‘(wiatr) wschodni’, (T 16b, M 13) kała ‘panna młoda; 
narzeczona’, (T 1a, M 3) ki2 ‘ponieważ; gdyż; bowiem’, (T 11b, M 10) maca 
‘maca’, (T 11b, M 10) maror ‘gorzkie zioła’, (T 17a, M 14) mašijaχ ‘Mesjasz’ 
(T 17b) meleχ ‘król’, (T 4b) miła ‘obrzezanie’, (T 16b, M 13) moʿe ‘święto’, 
(T 4b, M 5) navi ‘prorok’, (T 15b, M 13) ńeś ‘cud’, (T 17a, M 14) ńeśeχ ‘ofiara 
pitna’, (T 17a, M 14) ʿoła ‘ofiara całopalna’, (T 1b, M 3) parʿo ‘faraon’, (T 15b, 
M 13) rašaʿ ‘bezbożny, bezbożnik’, (T 17a, M 14) regalim ‘święta wędrowne’, 
(T 10a, M 9) ribbimiź ‘nasz pan’, (T 1a, M 3) em ‘imię’, (T 17a, M 14) evaχ 
‘chwała’, (T 2a, M 4) tora ‘Prawo; Tora’, (T 14b, M 12) źeχut ‘zasługa’, (T 15b, 
M 13) źeḿer ‘pieśń pochwalna; hymn’, (T 17a) zoχe ‘zasłużony, godny’.

Jak widać, arbe, cadyk, meleχ, miła i zoχe nie zostały użyte w M.
Hebrajskich nazw własnych, nie licząc składników nazw złożonych i po-

chodnych, jest 39. Są to: Aharon ‘Aron’, Aram ‘Aram12’, Avraham ‘Abraham’, 
Avram ‘Abram’, Cijon ‘Cyjon’, Coʿan ‘Coan’, Emori ‘Amoryjczyk’, ʿEsav 
‘Ezaw’, Girgaši ‘Girgaszyta’, Xam ‘Cham’, Χiti ‘Chittyjczyk’, Xivi ‘Chiw-
wijczyk’, Jaʿakov ‘Jakub’, Jam Suf ‘Morze Sitowia’, Jerušałajim ‘Jerozoli-
ma’, Jevusi ‘Jebuzyjczyk’, Jicχak ‘Izaak’, Jisraʾel ‘Izrael; Izraelici; izraelski’, 
Johošuʿa ‘Jozue’, Jośe ‘Józef ’, Juhuda ‘Juda’, Kasdim ‘chaldejski’, Kenaʿani 
‘Kananejczyk’, Mićri ‘Egipt; egipski’, Mirjam ‘Miriam’, Moe ‘Mojżesz’, Naχor 
‘Nachor’, Nil ‘1. Nil. 2. rzeka’, Ṕerat ‘Eufrat’, Ṕerizi ‘Peryzyjczyk’, Ṕesaχ ‘pas-
cha’, Pitom ‘Pitom’, Puʿa ‘Pua’, Raʿamśeś ‘Ramses’, Śeʿir ‘Seir’, Sinaj ‘Synaj’, 
Šifra ‘Szyfra’, eraχ ‘Terach’, Ur ‘Ur’.

11 W. Zajączkowski (1962: 194) uznaje χyǯ za zapożyczenie arabskie, z ar. ḥaǧǧ, 
lecz ta etymologia jest sporna, gdyż ar. ḥaǧǧ to ‘pielgrzymka’ (Wehr 1980: 156). 
Najprawdopodobniej zachkar. χyǯ jest hybrydą formy arabskiej i znaczenia 
hebrajskiego, zob. heb. ַחג ‘feast, festival’ (Klein 1987: 207), choć Klein wiąże ten 
wyraz hebrajski z arabskim ḥiǧǧa ‘święto’, który jest z kolei pokrewny ḥaǧǧ.

12 M 9 aramły ‘Aramejczyk’.
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5.2. Wyrazy słowiańskie

Wyrazy słowiańskie w T są również znane i zaświadczone: 

1. karanja, jest to zapożyczenie z języka polskiego, wielokrotnie występu-
jące w tekście hagady, o znaczeniu ‘kara; plaga’. M zastąpił je rodzimym 
odpowiednikiem kyranč. Nie wiadomo, czy jest to twór Maleckiego (zob. 
KRPS 387), czy był używany wcześniej. 

2. T 9a komiń ‘komin’, również zapożyczenie polskie, zastąpione przez 
Maleckiego (M 8) uuńluk ‘dymnik; komin’.

3. T 11b oderja ‘odrzwia; ościerznica’, jest mieszanką wschodniosłowiańsko-
-polską M 10 jan. Malecki, podając wyraz jan, zdawał sobie sprawę, że jest 
on niezrozumiały, dlatego w przypisie objaśnił z rosyjska jako дверные 
косяки ‘odrzwia; ościerznica’, podobnie üś ešik jako перекладина ‘drą-
żek; poprzeczka’, притлоока, zapewne błędna lub regionalna odmiana 
ros. притолока ‘nadproże’, lub literówka (Malecki 1900: 10).

4. T 4a publičńe ‘publicznie’, jest zapożyczeniem z polskiego, por. M 4 aška-
ra, wyraz o pochodzeniu perskim.

5. T 16a volnost ‘wolność’ (użyte dwukrotnie), jest również zapożyczeniem 
z języka polskiego, zastąpionym przez Maleckiego (M 13) azatłyχ, wyra-
zem o pochodzeniu perskim z rodzimym przyrostkiem.

6. Transkrypcja

Zastosowana transkrypcja opiera się na Kowalskim (1929) z kilkoma od-
stępstwami. Heb. literę ח ḥeṭ Karaimi z pewnością artykułowali jako χ, gdyż 
w niektórych wyrazach oznaczali nią χ w wyrazach rodzimych, np. dawna 
kipczacka pożyczka mongolska T 16b maḥtavlu. Dlatego transkrybuję ją 
jako χ. Z drugiej strony h jest zawsze odróżniane od ɣ, a zatem tę różnicę 
zachowuję. Jak wspominałem wyżej, kopiści T nigdy nie używali znaków 
rafe dla oznaczania wymowy trącej i dageszu dla podwojenia. Jeśli chodzi 
o pierwszą kwestię, qof oddaję jako k, nie χ. Jeśli chodzi o podwojenie, 
w wyrazach karaimskich nie stanowi to problemu, gdyż podwojenie jest 
zawsze zaznaczane dwiema spółgłoskami, natomiast problemem są wyrazy 
hebrajskie. Postanowiłem nie oznaczać podwojenia w T, gdzie nie ma od-
powiedniego znaku, natomiast w M – głównie w przypisach – podwojenie 
oddaję jako zaznaczane przez wydawcę. Nie podaję drobnych różnych fone-
tycznych – lub tylko graficznych – np. T baɣatyrłyk, M baɣatyrłyχ ‘moc’.
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II Tekst karaimski

1. Transkrypcja
[1a] [M 3]

סדר הלל הקטן
ָאבֹֹו ִּבְגבּורֹות ֲאדָֹני ֱיהֹוה ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶדָך.

[Psa 71:16] Ḱelajim kotarma baɣatyrłykłaryn Adonaj13 eńriniń, saɣyndyrajym 
rastłyɣyjny śeniń jałɣyznyn. [Psa 45:18 (45:17)] Saɣyndyramyn emijni14 har 
bir dorda15 anyn üuń ułusłar uḱur eedirlar emija16 dunjadan da dunjaɣa 
ejiń. [Psa 77:12] Saɣynamyn ułłu17 ilariń eńriniń ki18 saɣynamyn avałdan 
tamaša išijni. [Psa 77:13] Da ǵorulejmiń bar ilarijni da ułłu19 ilarijni śoź-
lajmiń. [Psa 77:14] Ej eńri aziź kokta20 jołuj śeniń kim eńri ułłu eńrimiź21 
kibik22. [Psa 77:15] Śeń oł eńri kyłuvču tamaša i bildirdij ułusłarda kuva-
tyjny. [Psa 77:16] Jułuduj kuvat była ułusujnu ułanłaryn Jaʿakovnun23 da 
Jośeniń haḿeša24. [Neh 9:7] Śeń oł Adonaj oł eńri ki sajładyj 

13 T wszędzie ָ֜ה, M z nieco inną kreseczką ’ָה; jest to skrót od imienia Boga יהוה 
‘Jahwe’, którego nie wymawiano, zaś wymawiano jako [adonaj], zob. heb. ֲאדָֹני 
‘the Lord, God (lit. my God)’ (Klein 1987: 8), por. Kowalski (1929: 151) i KRPS 46; 
tłumaczenie Adonaj eńri jako ‘Pan Bóg’ nie jest zatem chrystologiczne, lecz 
dokładnym oddaniem oryginału.

14 Heb. ֵׁשםa ‘1. name, designation. 2 reputation, renown, fame. 3. name, as desi-
gnation of God’ (Klein 1987: 664); por. Kowalski (1929: 255), w KRPS brak.

15 Heb. ּדֹורa ‘1. generation. 2. period, age’ (Klein 1987: 119). 
16 M uḱur eradirlar saja dosł ‘dają ci dzięki’.
17 M kyłɣan ‘czynione’ zamiast ułłu ‘wielkie’.
18 W tekstach kar. występują dwa homofoniczne spójniki ki, jeden heb. ki ‘1. po-

nieważ; gdyż; bowiem. 2. gdy, kiedy. 3. jeśli. 4. jednak’, drugi per. ki ‘1. że. 2. 
który; jaki’; w tym wypadku mamy do czynienia z heb., skopiowanym z heb. 
oryginału biblijnego.

19 M jak wyżej.
20 T pisownia dwiema literami qof; M koeša ‘w świętości’.
21 T eńrimiś.
22 M kim ułłu eńri eńri kibik ‘który jesteś wielkim Bogiem jak Bóg’.
23 T wokalizowane nietypowo przez dwa znaki qamaṣ.
24 T Dalej hamḿeša; M tu i w dalszych wystąpieniach zamiast hamḿeša ‘zawsze’, 

ḱourujuź avaz ‘wznosimy głos’.
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[1b]
Avramny da čyɣardyj any Ur Kasdimań da kojduj atyn25 anyn Avraham. 
[Neh 9:8] Da taptyj oł juragiń26 inamły ałnyjda da ḱeśḿa birǵasińa27 oł erni 
erḿa oł jerijniń28 oł Kenaʿaniniń oł Χitiniń oł Emoriniń da oł Ṕeriziniń da 
oł Jevusiniń da oł Girgašiniń erḿa urłuɣuna da kajam etij śoźlarijni ki 
rast śeń. [Neh 9:9] Da ḱoruj kyjynyn atałarymyznyn Mićria da firjatłaryn 
eitij Jam Suf katyna. [Neh 9:10] Da erdij elgilar da nišanłar parʿoda29 
da bar ułusunda30 jeriniń ki bildij ki čajałyk etilar (ḱeltirdij) ałar üśuńa 
da kyłdyj öźuja [at]31 ušpu ḱuńlaj. 

[2a]
[NB] Da ałej bildirdij Avrahamɣa atamyzɣa ošoł kyjynyn32 urłuɣunun 
jerińa uul öźlariniń ki ńečik [M 4] jazyłɣan33 torajda34. [Gen 15:13] Da 
ajtty Avramɣa bilḿa bilgiń ki harip35 bołur urłuɣuj jerińa uul öźlariniń 
or juź jył kułłuk etirdilar ałarny da kyjnadyłar36 ałarny. 

[3a]
[Gen 15:14] Da daɣy ošoł oł χanłykny ki37 kułłuk etirśalar38 jarɣu jarar-
myn ḿeń da andan sortun čyɣarłar ułłu mał była. Da jazɣan [Gen 15:18] 
oł ḱuna ḱeśti Adonaj Avram była er ajtadoɣoč urłuɣuja erirmiń ošoł 

25 M emiń ‘ts’.
26 M üragiń, tak też dalej.
27 M ḱeśḿa ḱeśtij.
28 M jeriń ‘ziemię […]’.
29 Heb. ַּפְרעֹה ‘faraon’, por. Kowalski (1929: 244), KRPS 446 i Mardkowicz (1935: 53).
30 M da bar kułłarynda da bar ułusunda.
31 T wyraz błędnie zapisany jako antny i zaznaczony (tj. nadkreślony); M 3 em 

‘imię’.
32 M atamyzɣa kyjynyn.
33 T błędnie jazyłɣa; Firkowicz (1935: 25) nieczyk jazyłhan.
34 Heb. תֹוָרהa ‘1. instruction, teaching. 2. the Book of Laws, the Torah. 3. (post-

biblical) the Five Books of the Torah, the Pentateuch’ (Klein 1987: 696); por. 
Kowalski (1929: 266) i KRPS 539; ten wyraz jest bardzo podobny do turkijskiego 
wyrazu kar. ora ‘prawo’.

35 M harib.
36 M etirirlar … kyjnarłar.
37 M Da daɣyn oł χanłyχny kiḿǵa ki.
38 M eśalar.
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oł jerni39 ušpunu bašłap öźanińań Mićriniń oł ułłu öźańǵa ejiń öźani 
Ṕeratnyn. [Psa 105:23] Da ḱeldi Jisraʾel Mićriǵa da Jaʿakov tirildi jerińa 
Χamnyn. [Psa 105:24] Da jajdy ošoł ułusun40 astry da ḱulurak eti any tar 
eriularińań. [Psa 105:25] uuru juraḱlariń χor eḿa ułusun jaman 
saɣyš eḿa kułłaryna41. [Exo 1:11] Da kojdułar anyn üśuńa aɣałykłaryn 
jasak [ałyvčułarnyn]42 kyjnamak üuń any juḱlari była43 da kondardy χazna 
šaharłaryn parʿoɣa ošoł Pitomnu da ošoł Raʿamśeśni44. [Exo 1:12] Da ńečik 
kyjnaredilar45 any ałej artyk artaredi da ałej artyk jajyłyredi da eźdilar 
ałnyndan ułanłarynyn Jisraʾelniń. [Exo 1:13] Da kułłuk 

[3b]
etirdilar Mićrililar ošoł ułanłaryn Jisraʾelniń46 χoḱuḿluk była. [Exo 1:14] 
Da ačy etilar tirliḱlarińa ałarnyn katy kułłuk była47 bałčyk była da kirpilar 
była da bar kułłuk48 była uźa ošoł bar49 kułłukłaryn ki kułłuk etilar ałarda 
χoḱuḿluk była50. [NB] Da eki katy bujrukłar bujurdułar51 atałarymyz üśuńa 
parʿo da Mićri. [NB] Burunɣu bujruk oł anačałar üuń52. Ńečik jazyłɣan53 
[Exo 1:15] da ajtty biji Mićriniń anačałarɣa oł Jisraʾelkałarɣa ki aty oł birisi-
niń Šifra da aty54 oł ekińčsiniń Puʿa. [Exo 1:16] Da ajtty oraḱanijiźa ošoł 
oł55 Jisraʾelkałarny da baɣyjyz oł orar orunłar üśuńa eǵer uvuł eśa oł56 da 

39 M erirmiń oł jerni.
40 M jajdy ułusun.
41 M kułłarynda.
42 T jasak eriularniń ‘płatników podatków’, poprawiono na M jasaχ ałyvču-

łarnyn ‘poborców podatkowych’.
43 M juḱlarińa.
44 M šaharłar parʿoɣa Pitomnu da Raʿamśeśni.
45 M Da ki ńea kyjnasa edilar.
46 T Urywek Da kułłuk … Jisraʾelniń is błędnie powtórzony dwukrotnie, a na-

stępnie ujęty w nawiasy przez kopistę; M Mićrililar ułanłaryn.
47 M tirliḱlarińa avur i była.
48 M i.
49 M uźa bar.
50 M ki kyłdyłar ałar była kystav ašyra.
51 M bujruχ etilar.
52 M ašyra.
53 M jazɣan, tak też dalej.
54 M … emi, … emi.
55 M oraḱanijiźa oł.
56 M uvuł oł.
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ölurujuź any da eǵer kyz eśa oł57 da tiri bołsun. [NB] (Da eǵer) Da kabuł 
eḿadilar 

[4a]
ḱeńašin da bujruɣun anyn58. Ńečik jazyłɣan [Exo 1:17] da korktułar oł ana-
čałar oł eńriań da kyłmadyłar ki ńečik śoźladi ałarɣa biji Mićriniń da 
tiri tuttułar ošoł oł59 ułanłarny. [NB] Ekińči bujruk bujurdu bar ułusuna 
publičńe60 da jarar eti kanyn ułanłarynyn Jisraʾelniń ölurḿa ałarny da 
battyrma ałarny Nila. Ńečik jazyłɣan [Exo 1:22] da bujurdu Parʿo bar 
ułusuna [M 5] ajtadohoč bar oł uvułnu oł tuvɣanny oł Nilǵa tašłajyz any da 
bar oł kyzny tiri tutujuz. [NB] Da ałar üśuńa61 oł tora ajtadyr. [Eze 16:4] Da 
tuvmušłaryj tuvɣan62 ḱuńa śeń ḱesilḿadi kińdigij da suv była juvułmadyj63 
aruvłukka da tuzłanma tuzłanmadyj da elańḿa elańḿadij. [Eze 16:5] 
Χajyfsunmady üśuńa ḱoź kyłma saja birni bułardan χajyfsunma üśuja da 
tašłandyj juźlari üśuńa oł uźńuń

[4b]
χorłuɣu była ǯanyjnyn tuvɣan vaχtta śeń64. [NB] Da ḱoru eńrimiź ošoł 
avanłyɣyn anyn da65 raχmeladi üśuḿuźǵa ki ńečik oł tora anłatadyr na-
viligi ašyra navisiniń66. [Eze 16:6] Da aštym śeniń ašyra da ḱorum śeni 
ovolańadoɣon67 kanłaryj ičińa da ajttym saja kanłary była Ṕesaχnyn tiri 
bołɣejsyn da ajttym saja kanłary była miłanyn tiri bołɣejsyn68. [Psa 105:5] 

57 M kyz oł.
58 M brak tego wyrazu.
59 M tuttułar oł.
60 T publičńe, zapożyczenie z polskiego; M aškara.
61 M üuń.
62 M tuvdurułɣan.
63 M čajkałmadyj.
64 M miʾusłuɣuj sartyn öźujńuń tuvdurułɣan ḱuńa śeń.
65 M eńrimiź avanłyχ kyłmaɣyn da.
66 Heb. ָנִּביא ‘prophet’ (Klein 1987: 401), por. Kowalski (1929: 236) i KRPS 417; 

navilik ‘proroctwo’ jest pochodną utworzoną za pomocą przyrostka +lIK.
67 ovalań- ~ avɣalan- ~ avkelen- ~ juvalan- itd. ‘walać się, tarzać się’ KRPS (423); 

M śurḱaladoɣunnu.
68 M da ajttym saja kanłyje bołsaj tiri bołɣun da ajttym saja kanłyje bołsaj tiri 

bołɣun; T miła ‘obrzezanie’, z heb. pobiblijnego ִמיָלה ‘circumcision’ (Klein 1987: 
341), por. Kowalski (1929: 234) i KRPS 407, wskazywałoby, że chodzi o chłopca, 
ale w oryginale hebrajskim są formy żeńskie.
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Saɣynyjyz tamaša ilariń ki kyłdy nišanłaryn da oralariń bujruɣunun. 
[Psa 105:6] Urłuɣu Avraham69 kułunun ułanłary Jaʿakovnun sajłanmyšłary. 
[Psa 105:7] Oł Adonaj eńrimiź bar oł jera oralari70. [Psa 105:8] Saɣyndy 
dunjaɣa ejiń ertiń śoź sarydy miń dorɣa. [Psa 105:9] Kim71 ḱeśti Avra-
ham była er da antyn kajam eti Jicχakka. [Psa 105:10] Da kajam eti72 any 
Jaʿakovɣa resiḿǵa Jisraʾelǵa öḿurluk erḱa. [Psa 105:11] Ajtadoɣoč saja 
erirmiń ošoł jeriń73 

[5a]
Ḱenaʿannyn tiji üluujuźńu. [Psa 105:12] Bołɣanłarynda sanły el azɣyna da 
tiriliredilar anda. [Psa 105:13] Da juruular χanłyktan χanłykka bijliḱań 
ekińči ułuska. [Psa 105:14] Erk erḿadi adamɣa74 zułumłama ałarny da 
üǵuladi75 ałar üuń bijlarni. [Psa 105:15] Tijḿajiź76 śurulḿulariḿa da 
navilariḿa jaman eḿajiź. [Jos 24:2] Da ajtty Johošuʿa bar oł ułuska bułej 
ajtty Adonaj eńrisi Jisraʾelniń ḱouuńa oł öźańniń ołturdułar atałaryjyz 
avałdan eraχ atasy Avrahamnyn da atasy Naχornun da kułłuk etilar öźǵa 
eńrilarǵa. [Jos 24:3] Da ałdym ošoł atajyzny ošoł Avrahamny77 ḱouuńań 
oł öźańniń da juruum any bar jerińa Ḱenaʿannyn da arttyrdym ošoł 
urłuɣun da erdim anar ošoł Jicχakny78. [Jos 24:4] Da erdim Jicχakka 
ošoł Jaʿakovnu da ošoł ʿEsavny79 da erdim ʿEsavɣa ošoł tavyn Śeʿirniń 
ḿereślaḿa

69 M Avrahamnyn.
70 M oralari anyn.
71 M ki.
72 M turɣuzdu.
73 M erirmiń jeriń.
74 Heb. ָאָדםa ‘1. a man. 2. man, mankind. 3. Adam’ (Klein 1987: 7); por. Kowalski 

(1929: 151), KRPS 45. Jak wiadomo, adam jest wyrazem semickim używanym 
też w innych językach semickich, m.in. w arabskim, ale tu jest zapożyczeniem 
hebrajskim, gdyż oddaje oryginał w tekście Psalmów.

75 M haeṕladi.
76 M Ajtadoɣoč tijḿajiź.
77 M ałdym Avraham atajyzny.
78 M arttyrdym urłuɣun da erdim anar Jicχakny.
79 M erdim Jicχakχa Jaʿakovnu da ʿEsavny.
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[5b]
any da Jaʿakov da uvułłary eńdilar Mićriǵa. [Jos 24:5] Da ijdim ošoł Moeni 
da ošoł Aharonnu [M 6] da kyrdym ošoł Mićrini80 ki ńečik kyłdym ortasyn-
da da andan sortun čyɣardym siźni. [Exo 2:24] Da ešiti eńri ošoł firjatłaryn 
da saɣyndy eńri ošoł ertiń Avrahamɣa Jicχakka da Jaʿakovɣa81. [Exo 2:25] 
Da ḱoru eńri ošoł ułanłaryn82 Jisraʾelniń da bildi eńri. [Exo 3:7] Da ajtty 
Adonaj ḱorḿa ḱorum ošoł kyjynyn ułusumnun ki Mićria da ošoł firjatła-
ryn ešitim ałnyndan kystavčułarynyn ki bildim ošoł syzłavłaryn83. [Exo 3:8] 
Da eńdim kutkarma any kołundan Mićriniń da čyɣarma any oł jerań oł 
jaχšy jerǵa da avłak jerǵa aɣadoɣon śu da bał ornuna oł Kenaʿannyn oł84 
Χitiniń da oł Emoriniń da oł Ṕeriziniń da oł Χiviniń da oł Jevusiniń. 

[6a]
⟨[Exo 3:9] Da halegińa muna firjaty ułanłarynyn Jisraʾelniń ḱeldi maja da 
daɣy ḱorum oł kysyχłykny ki Mićrililar kysadyrłar ałarny.⟩85 [Exo 3:10] 
Da halegińa ḱel da ijajym śeni parʿoɣa da čyɣarɣyn ošoł ułusumnu86 ułan-
łaryn Jisraʾelniń Mićriań. [Exo 3:11] Da ajtty Moe oł eńriǵa kim ḿeń ki 
barɣejmyn parʿoɣa da ki čyɣarɣejmyn ošoł ułanłaryn87 Jisraʾelniń Mićriań. 
[Exo 3:12] Da ajtty ki bołurḿeń birǵaja da bu saja oł elgi ki ḿeń ijaḿeń śeni 
čyɣarɣanyjda ošoł oł ułusnu Mićriań kułłuk eersiź oł tav88 üśuńa ušpu. 
[por. Mic 6:4] Ki čyɣardym śeni jerińań Mićriniń da kułłar üuńań jułu-
dum śeni da ijdim ałnyja ošoł Moeni89 Aharonnu da Miriamny. [Psa 105:26] 
Ijdi Moeni kułun Aharonnu[n] ki sajłady any. [Psa 105:27] Kojdułar ałarda 
ilariń elgilariniń da nišanłar jerińa Χamnyn. [NB] Ki ńečik jazyłɣan 

80 M ijdim Moeni da Aharonnu da kyrdym Mićrini.
81 M … eńri inčχyrmaχłaryn da saɣyndy eńri ertiń ḱesilǵańni Avraham była 

Jicχak była da Jaʿakov była.
82 M eńri ułanłaryn.
83 M ḱorum kyjynyn … da firjatłaryn … bildim syzłavłaryn.
84 M da oł.
85 Wers dodany na podstawie M 6, nie ma go też w niektórych innych rękopisach; 

kopiści zapewne przeoczyli ten fragment, gdyż jest podobny do następnego, 
zob. G 2b Da endi muna firyatï oġlanlarïnïŋ Yisraʾelniŋ keldi maŋa da daġïn 
kördüm ol qïstovnï ki Mïsïrlïlar qïstaydïrlar alarnï.

86 M čyɣarɣyn ułusumnu.
87 M čyɣarɣejmyn ułanłaryn.
88 M čyɣarɣanyjda oł ułusnu … eersiź eńriǵa oł tav.
89 M ałnyja Moeni.
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torajda. [Exo 3:19] Da ḿeń bilaḿeń ki erḿaś siźǵa biji Mićriniń barma 
any ḱulu

[6b]
koł była. [Exo 3:20] Da sunarḿeń ošoł χyššymymny da kyrarḿeń ošoł 
Mićrini bar tamašałykłarym90 była ńe ki kyłarḿeń ortasynda da andan 
sortun ijar siźni. Da jazyłɣan [Exo 6:5] da daɣy ḿeń ešitim ošoł firjatyn 
ułanłarynyn Jisraʾelniń ki Mićrililar kułłuk etiradirlar ałarny da saɣyndym 
ošoł ertiḿni91. [Exo 6:6] Anyn üuń ajtkyn ułanłaryna Jisraʾelniń ḿeń 
Adonaj da čyɣaryrḿeń siźni juḱlari uuńań Mićriniń da kutkaryrḿeń 
siźni kułłukłaryndan da jułurḿeń siźni sunułɣan kuvat była da ułłu karan-
jałar92 była. [Exo 6:7] Da ałyrḿeń siźni öźuḿa ułuska da bołurḿeń siźǵa 
eńri da bilirsiź ki ḿeń Adonaj eńrijiź [M 7] oł čyɣaryvču siźni juḱlari 
uuńań Mićriniń. [Exo 6:8] Da ḱeltirirmiń siźni oł jerǵa ki ant etim 
kudratymdan 

[7a]
erḿa any Avrahamɣa Jicχakka da Jaʿakovɣa da erirmiń any siźǵa 
ḿereślik ḿeń Adonaj. [Exo 4:22] Da ajtkyn parʿoɣa bułej ajtty Adonaj 
uvłum tunɣučum Jisraʾel. [Exo 4:23] Da ajttym saja ijgin ošoł uvłumnu da 
kułłuk esiń maja muna ḿeń kyrarmyn ošoł uvłujnu93 tunɣučujnu. [Exo 7:4] 
Da tynłamast siźǵa parʿo (parʿo) da erirmiń ošoł χyššymymny Mićria 
da čyɣaryrmyn ošoł erilariḿni ošoł ułusumnu ułanłaryn Jisraʾelniń 
{jerińań Mićriniń ułłu karanjałar była94. [NB] Da ałar on karanjałar}95 ńe 
ki96 kyrdy Adonaj ałar była parʿonu da Mićrini ułusu üuń da kotarmak 
üuń emiń anyn. 

90 M sunarmyn χyššymymny da kyrarmyn Mićrini … tamaša ilarim.
91 M ešitim inčχyrmaɣyn … saɣyndym ertiḿni.
92 Cf. TKar. karanja ‘kara’ (KRPS 292), z pol. karanie; M oralar.
93 M maja da ḱlami eśaj ijḿa any muna.
94 M erirmiń χyššymymny … čyɣaryrmyn erilariḿni … ułłu oralar była.
95 T Ta część dodana na marginesie; ńe ki kyrdy zbytecznie powtórzona.
96 M kyrančłar ki.
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[NB] (ראשונה דם) Burunɣu karanja97 kan. ⟨Ńečik⟩ jazyłɣan [Exo 7:20] da 
kyłdyłar ałej Moe da Aharon ki ńečik bujurdu Adonaj da ḱouru tajakny 
da urdu ošoł oł suvłarny98 ki Nila ḱoźlaria 

[7b]
parʿonun da ḱoźlaria kułłarynyn da uurulular bar oł suvłar ki Nila 
kanɣa. [NB] (שנית צפרדעם) Ekińči karanja baɣałar. Ńečik jazyłɣan [Exo 8:2] 
da sundu Aharon ošoł kołun suvłar üśuńa Mićriniń da čyɣardy oł baɣany99 
da kapłady ošoł jeriń Mićriniń. [NB] (שלישית כנים) Üuńu karanja bilar. 
Ńečik jazyłɣan [Exo 8:13] da kyłdyłar ałej da sundu Aharon ošoł kołun tajaɣy 
była da urdu ošoł topraɣyn oł jerniń da bołdu oł bi adamda da tuvarda bar 
topraɣynda oł jerniń edi100 bi bar jerińa Mićriniń.

[8a]
[NB] (רביעת ערוב) D́oruńu karanja katyš kijik101. Ńečik jazyłɣan [Exo 8:20] 
da kyłdy Adonaj ałej da ḱeldi katyš kijik avur üuńa parʿonun da üuńa 
kułłarynyn da bar jerińa Mićriniń čajpałdy oł jer ałnyndan oł katyš 
kijikniń102.

[7b]/[8a]
[NB] (חמישית דבר) B́ešińči karanja öla 

103. Ńečik jazyłɣan [Exo 9:6] da kyłdy 
Adonaj ošoł oł išni ušpunu erań byładan104 da ölu bar tuvary Mićriniń 
vale tuvaryndan ułanłarynyn Jisraʾelniń ölḿadi bir-a (ששית שחין). 

97 M kyranč, tak też dalej do ostatniej plagi.
98 M ḱouru kołun tajaχ była da urdu oł suvłarny.
99 M Aharon kołun … da čyχty oł baɣa.
100 M Aharon kołun … urdu topraɣyn … oł jerniń da bołdu.
101 M čibiń.
102 M katyš čibiń ḱop astry üuńa … oł katyš čibińniń.
103 T Urywek zawierający czwartą plagę od oruńu karanja do początku piątej, 

tzn. do öla został omyłkowo opuszczony na k. 7b przez kopistę i dodany na 
późniejszej k. 8a. Plaga piąta od ešińči karanja öla, też dodana na 8a, jest na 
7b po pladze trzeciej, ale błędnie podana jako czwarta.

104 M Adonaj oł śoźńu ušpunu tan byładan.



56 Henryk Jankowski

[9a]
[M 8] [NB] Ałtynčy karanja čyban. Ńečik jazyłɣan [Exo 9:10] da ałdyłar ošoł 
sopχasyn oł komińniń105 da turdułar ałnynda parʿonun da urḱu any Moe 
ḱoḱlarǵa106 da edi čyban tomałčykłar jajyładoɣon adamda da tuvarda. [NB] 
 Jedińči karanja buz. Ńečik jazyłɣan [Exo 9:23] da sundu Moe (שביעית ברד)
ošoł tajaɣyn oł ḱoḱlar üśuńa da Adonaj erdi avazłar da buz da juruu ot107 
jerǵa da javdurdu Adonaj buz jeri üśuńa Mićriniń. [NB] (שמינית ארבה) 
Śegizińči karanja egirḱa. Ńečik jazyłɣan [Exo 10:13] da sundu Moe ošoł 
tajaɣyn jeri üśuńa Mićriniń da Adonaj ḱonardi kadim108 jeli⟨ń⟩ jera bar 
oł ḱuń uzunnu da bar oł uń109 oł tan bołdu da oł kadim jeli ḱouru ošoł 
oł egirḱani110. [NB] (תשיעית חשך) Toɣuzunču karanja karanłyk. 

[9b] 
Ńečik jazyłɣan [Exo 10:22] da sundu Moe ošoł kołun oł ḱoḱlar üśuńa 
da edi111 karanłyk tuman bar jerińa Mićriniń ü ḱuńlar. [NB] (עשירית 
 .Onunču karanja tunɣučłarny kyrma da ölurḿa (בכורות להכות ולהמית
Ńečik jazyłɣan [Exo 12:29] da edi jarty oł ḱeaa da Adonaj kyrdy bar 
tunɣučnu jerińa Mićriniń tunɣučundan parʿonun ki ołturmak edi112 taχty 
üśuńa tunɣučuna ejiń oł jesirniń ki oł zyndan üva da bar tunɣučun 
tuvarnyn. [Exo 12:30] Da turdu parʿo ḱea oł da bar kułłary da bar Mićri 
da edi ułłu113 firjat Mićria ki joɣedi ü ki bołmaɣej anda ölu. [Exo 12:31] Da 
čaɣyrdy Moeǵa da Aharonɣa114 ḱea da ajtty turujuz čyɣyjyz ortasyndan 
ułusumnun daɣy siź daɣy ułanłary Jisraʾelniń da baryjyz kułłuk 

[10a]
etijiź Adonajɣa śoźlaǵanijiźǵa ḱora. [Exo 12:32] Daɣy kojujuznu daɣy 
syɣyryjyzny ałyjyz ki ńečik śoźladijiź da baryjyz da ałɣyšłajyz daɣy 

105 TKar. komiń ‘komin’ (KRPS 331), z pol. komin.
106 M ałdyłar sopχasyn oł uuńluḱńuń … Moe ḱoḱlarǵa da bołdu.
107 M Moe tajaɣyn oł ḱoḱlarǵa … da buz da jałynłady ot.
108 Heb. ָקִדיםa ‘1. east. 2. (short for רּוַח ָקִדים) east wind’ (Klein 1987: 562); jak widać, 

kar. kadim jeli jest dosłownym tłumaczeniem heb. רּוַח ָקִדים.
109 T uń ḱaań, niejasne.
110 M Moe tajaɣyn … ḱouru oł egirḱani.
111 M Moe kołun oł ḱoḱlarǵa da bołdu.
112 M da bołdu jarty oł ḱeaa … bašłap tunɣučundan parʿonun oł ołturuvčunun … .
113 M Mićrililar da bołdu ułłu.
114 M Da ińadi Moeni da Aharonnu.
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ḿeni-a. [Psa 66:8] Maχtav erijiź ułusłar eńrimizǵa da ešitirijiź avazyn 
maχtavunun115. [Psa 66:9] Oł kojuvču ǯanymyzny tirliḱa da erḿadi tajma 
ajakłarymyzɣa. [NB] Anyn üuń bujurdu biźǵa Adonaj eńrimiź naviligi 
[M 9] ašyra Moe ribbimiźniń116. [Deu 26:5] Da bašłaɣyn da ajtkyn ałnynda 
Adonaj eńrijniń Aramda jarły edi atam117 da eńdi Mićriǵa da tirildi anda 
az el była da bołdu anda ułłu χanłykka ḱulu da ḱop. [Deu 26:6] Da jaman 
etilar biźǵa oł Mićrililar da kyjnadyłar biźni da erdilar üśuḿuzǵa katy 
kułłuk. [Deu 26:7] Da firjat etik Adonaj eńrisińa atałarymyznyn da ešiti 
Adonaj avazymyzny da ḱoru ošoł kyjynymyzny da ošoł emǵagimiźni da 
ošoł kysykłyɣymyzny118. 

[10b]
[Deu 26:8] Da čyɣardy biźni Adonaj Mićriań ḱulu kudrat była da sunułɣan 
kuvat była da ułłu korkuv była da elgilar była da nišanłar była. [Psa 105:1] 
uḱur etijiź Adonajɣa čaɣyryjyz emińa anyn bildirijiź ułusłarda ułłu ilariń 
anyn119. [Psa 78:41] Ki kojdu Mićria elgilariń da nišanłaryn uźuńa 
Coʿannyn. [Psa 78:42] Da uuru kanɣa Nillariń ałarnyn da aɣyn120 su-
vłaryn ki ičilḿaǵejlar. [Psa 78:43] Ijdi ałarda katyš kijikni121 da tavustu 
ałarny da baɣa da čajpady ałarny. [Psa 78:44] Da erdi χasilǵa122 bitilariń da 
zaχḿelariń arbe-egirkaǵa123. [Psa 78:45] Kyrdy buz była borłałykłaryn da 
ińǯirliḱlariń jas-jasnamak była. [Psa 78:46] Da čyɣara erdi buzɣa tuvarła-
ryn da ułłu tuvarłaryn124 učkunłarɣa. [Psa 78:47] Ijdi ałarda kaχyr ačuvun 
kaχyr125 da ačuv da tarłyk ijilḿagi jaman elčilarniń. [Psa 78:48] uźati iź 
ačuvuna ajamady ölumań ǯanłaryn da tirliḱlariń ölaḱa 

115 M avaz była maχtavyn.
116 Użyte dla oddania heb. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ‘Mojżesz nasz pan’.
117 M aramły edi jarły atam.
118 M Adonajɣa … da ḱoru kyjynymyzny da emǵagimiźni da kysyχłyɣymyzny.
119 M uḱur erijiź … emińa bildirijiź … kyłɣan ilariń.
120 M Nillariń da aɣyn.
121 M katyš čibiń da.
122 Z heb. ָחִסיל ‘a kind of locust’ (Klein 1987: 226), brak w słownikach karaimskich; 

zapis błędny ze zbyteczną literą s na początku.
123 Z heb. ַאְרֶּבה ‘ locust’ (Klein 1987: 53), brak w słownikach karaimskich; 

M egirkaǵa.
124 M da małłaryn.
125 M χyššym da kaχyr.
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[11a]
čyɣara erdi. [Psa 78:49] Da kyrdy bar tunɣučnu Mićria ilkiń ḱularniń 
čatyrłarynda Χamnyn. [Exo 11:10] Da Moe da Aharon kyłdyłar ošoł bar oł 
nišanłarny ušpułarny ałnynda parʿonun da kattyrdy Adonaj ošoł juragiń 
parʿonun da ijḿadi ošoł ułanłaryn126 Jisraʾlniń jerińań. [Exo 12:1] Da ajtty 
Adonaj Moeǵa da Aharonɣa jerińa Mićriniń ajtadoɣoč. [Exo 12:2] Oł 
janɣyj ušpu siźǵa bašłyɣy janɣyjłarnyn burunɣu oł siźǵa janɣyjłaryna oł jył-
nyn. [Exo 12:3] Śoźlajiź bar ǯymʿatyna Jisraʾlniń ajtadoɣoč onunču ḱuńuńa 
ušpu janɣyjnyn da ałsynłar öźlarińa kiši kozu127 üu sajyn atałarynyn kozu128 
ü sajyn. [Exo 12:4] Da eǵer az bołsa oł ü bołmaktan kozudan da ałsyn 
oł da konšusu oł juvukrak üuńa kyjasy była ǯanłarnyn kiši jemińa ḱora 
sałyšsynłar oł kozu üśuńa129. [Exo 12:5] Kozu uǵal erkak130 jyłłyk bołsun 
siźǵa oł kozułardan131 da oł ekilarań ałyjyz. 

[11b] 
[M 10] [Exo 12:6] Da bołsun siźǵa sakłavɣa on oruńu ḱuńuńa ejiń ušpu 
janɣyjnyn da sojsunłar any bar ijyny ǯymʿatynyn Jisraʾelniń oł eki ińgirlar 
arasyna. [Exo 12:7] Da ałsynłar oł kandan erśińlar eki oł oderjałar132 üśuńa 
da oł üś oderja133 üśuńa oł ülar üśuńa (oł ülar üśuńa) ki ašasałar134 
any ałarda. [Exo 12:8] Da ašasynłar ošoł oł eni135 ušpu keaa šilańǵańni136 
otta da macałar marorłar137 była ašasynłar any. [Exo 12:9] Ašamajyz andan 

126 M kyłdyłar bar oł nišanłarny … kattyrdy Adonaj üragiń … ijḿadi ułanłaryn.
127 T Pisane przez kaf w dwóch pierwszych wystąpieniach, co by sugerowało wymo-

wę ḱoźu, por. tkar. i hkar. kozu ‘ jagnię’ (KRPS 329); w dalszych wystąpieniach 
zapis prawidłowy.

128 M … koz … koz.
129 M bołsa eli oł üńuń ḱeraḱli bołmaχtan koj da ałsyn … kyjasyna ḱora … ülaši-

nijiź oł kojnu.
130 T Zapis przez dwie litery qaf.
131 M jyłłyχ bałasy bołsun siźǵa oł kojłardan.
132 M janłar; zob. hkar. odverja ‘odrzwia’ (KRPS 424), uznane za pol., ale po-

nieważ pol. dial. to odrzwia, ten wyraz powinien być uznany za mieszankę 
polsko-wschodniosłowiańską.

133 M ešik.
134 M ašarłar.
135 M ašasynłar oł eni.
136 M šilaǵańni.
137 Heb. ָמרֹור ‘bitter herbs’ (Klein 1987: 384); brak w słownikach karaimskich; w kar. 

używany zwykle w liczbie mnogiej z przyrostkiem +LAr.
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čyjny any biḿa biširilǵańni suv ičińa ki ančak šilańǵańni138 otta bašyn 
tiźlari była da iči była. [Exo 12:10] Da kałdyrmajyz andan tanɣa ejiń da oł 
kałɣanny andan tanɣa ejiń otta ḱuvurujuź. [Exo 12:11] Da bułej ašajyz any 
ellarijiź bajłanɣanłar eiḱlarijiź ajakłaryjyzda da tajaɣyjyz kołujuzda da 
ašajyz any ašyɣyšłyk139 była Ṕesaχ oł Adonajɣa. [Exo 12:12] Da ašarmyn 

[12a]
jerińa Mićriniń ušpu ḱeaa da kyrarḿeń bar tunɣučnu jerińa Mićriniń 
adamdan da tuvarɣa ejiń da bar abakłaryna Mićriniń kyłarḿeń karanjałar 
ḿeń Adonaj140. [Exo 12:13] Da bołur oł kan siźǵa elgiǵa oł ülar üśuńa ki 
siź anda da ḱorśam ošoł oł kanny141 da χajyfsunurḿeń üśujuźǵa da bołmast 
siźa kyranč čajpavčuɣa kyrɣanymda jerińa Mićriniń. [Exo 12:14] Da 
bołsun oł ḱuń ušpu siźǵa saɣynmakłykka da χyǯ etijiź any χyǯ Adonajɣa 
dorłaryjyz sajyn öḿurluk resim χyǯ etijiź any. [Exo 12:15] Jedi ḱuńlar ma-
całar ašajyz ek burun oł burunɣu ḱuńań oł jedińči ḱuńǵa ejiń eḱsitijiź 
kuǯurnu ülarijiźań ki bar ašavču χaḿeć142 da eḱsilir oł ǯan oł Jisraʾelań. 
[Exo 12:16] Da oł burunɣu ḱuńa aziź oχumak da oł jedińči ḱuńa aziź 
oχumak bołsun siźǵa he i kyłynmasyn ałarda ek ńeki ašaładyr har ǯanɣa 
oł jałɣyz kyłynsyn siźǵa. [Exo 12:17] Da sakłajyz 

[12b]
ošoł oł macałarny ki ḱeńśasińa ušpu ḱuńńuń čyɣardym ošoł erilarijiźni 
jerińań Mićriniń da sakłajyz ošoł oł ḱuńńu ušpunu dorłaryjyz sajyn143 
öḿurluk resiḿ. [Exo 12:18] Burunɣu janɣyjda on oruńu ḱuńuńa 
janɣyjnyn ińgira ašajyz macałar egirmi144 birińči ḱuńuńa ejiń janɣyjnyn 
ińgira. [Exo 12:19] Jedi ḱuńlar [M 11] kuǯur tabułmasyn145 ülarijiźa ki bar 

138 M šilaǵańni.
139 T Błędnie ašaɣyšłyk; zaświadczone w kkar. ašïɣïšlïq ‘pośpiech’ (KRPS 93); 

M ašyχmaχ.
140 M jeri ašyra … eńrilarina … kyłarmyn oralar.
141 M ḱorśam oł kanny.
142 M ek juvuχ oł burunɣu ḱuńǵa oł burunɣu ḱuńań oł jedińči … eḱsitijiź ačytχanny 

… χaḿećni; χaḿeć pochodzi od heb. ָחֵמץ ‘hametz – that which is leavened’ (Klein 
1987: 222); brak w słownikach karaimskich.

143 M sakłajyz χyǯyn oł maccałarnyn … čyɣardym erilarijiźni … sakłajyz ušpu 
ḱuńńu dorłaryjyzɣa.

144 M maccałar oł egirmi.
145 M ačyjdoɣon tabułmasyn.
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ašavču ačytadoɣonnu da eḱsilir oł ǯan oł ǯymʿatyndan Jisraʾelniń haripa 
da jerlisińa oł jerniń. [Exo 12:20] He ačytadoɣonnu ašamajyz bar ołtu-
rušłaryjyzda ašajyz146 macałar. [Exo 12:42] Sakłavłar ḱeasi oł Adonajɣa 
čyɣarma ałarny jerińań Mićriniń ołdur oł ḱea ušpu Adonajɣa sakłavłar 
bar ułanłaryna Jisraʾelniń dorłary sajyn. [Exo 12:43] Da ajtty Adonaj Moeǵa 
da Aharonɣa bu resimi oł Ṕesaχnyn147 bar jat el ašamasyn anda. [Exo 12:44] 
Da bar kułu kišiniń satyn 

[13a]
ałɣany ḱuḿuńuń da χatna kyłsyn any anda ašasyn148 any. [Exo 12:45] Očar 
da jałčy ašamasyn anda. [Exo 12:46] Bir üva ašałsyn čyɣarmaɣyn oł üvań 
oł eań oł tyškaryɣa149 da śuak syndyrmajyz anda. [Exo 12:47] Bar ǯymʿaty 
Jisraʾelniń (Jisraʾelniń) kyłsynłar any. [Exo 12:48] Da ki tirilśa birǵaja ha-
rip da ḱlaśa kyłma χyǯyn Ṕesaχnyn Adonajɣa χatna kyłɣyn anar bar erni 
da anda juvur150 kyłma any da bołur jerlisi kibik oł jerniń da he akłapły 
ašamasyn any. [Exo 12:49] Bir ürau bołsun jerliǵa da haripǵa oł tiriliu 
ortajyzda. [Exo 12:21] Da čaɣyrdy Moe bar kartłaryna Jisraʾelniń da ajtty 
ałarɣa sałyšyjyz151 da ałyjyz öźujuźǵa koj uruvłaryjyz sajyn da sojujuz χyǯyn 
oł Ṕesaχnyn. [Exo 12:22] Da ałyjyz bav čabor da mančyjyz kanɣa ki savutta 
da tijijiź oł üś oderjaɣa da eki oł jan oderjałarɣa 

[13b]
oł kandan152 ki savutta da siź čykmajyz kiši-a ešigińań üuńuń tanɣa 
ejiń. [Exo 12:23] Da ašar Adonaj kyrma ošoł Mićrini da ḱorśa ošoł oł 
kanny oł üś oderja üśuńa da eki oł jan oderjałar üśuńa153 da erḿaś 
oł čajpavčuɣa ḱelḿa ülarijizǵa kyrma. [Exo 12:24] Da sakłajyz ošoł oł išni 
ušpunu154 resiḿǵa saja da ułanłaryja dunjaɣa ejiń. [Exo 12:25] Da bołur ki 
ḱelśajiź oł jerǵa ki erśa Adonaj siźǵa ki ńečik śoźladi da sakłajyz ošoł oł 

146 T Wyraz zamazany, poprawiony i dopisany dodatkowo na marginesie. 
147 M resimi χyǯynyn oł Ṕesaχnyn.
148 M kyłɣyn any oł vaχtta ašasyn.
149 M oł eań tyšχaryɣa.
150 M ḱlaśa kyłma … bar er da oł vaχtta juvur.
151 M Da ińadi Moe bar kartłaryn … ałarɣa tartyjyz.
152 M bav ezov da mančyjyz … oł üś ešiḱḱa da eki oł janłarɣa oł kandan.
153 M Da ašyp ḱear Adonaj … oł üś ešik üśuńa da eki oł janłar üśuńa da atłar 

Adonaj oł ešik ašyra.
154 M Da sakłajyz oł śoźńu ušpunu.
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kułłuknu155 ušpunu. [Exo 12:26] Da bołur ki ajtsałar siźǵa ułanłaryjyz ńe oł156 
kułłuk ušpu siźǵa. [Exo 12:27] Da ajtyjyz eeχasy Ṕesaχnyn oł Adonajɣa ki 
χajyfsundu ülari üśuńa ułanłarynyn Jisraʾelniń Mićria kyrɣanynda 

[14a]
ošoł Mićrińi da ošoł ülarimiźni(n) kutkardy da ijildi oł ułus da bašur-
dułar157. [Exo 12:28] Da bardyłar da kyłdyłar ułanłary [M 12] Jisraʾelniń ki 
ńečik bujurdu Adonaj Moeǵa da Aharonɣa ałej kyłdyłar. [Exo 13:6] Jedi 
ḱuńlar ašaɣyn macałar da oł jedińči ḱuńa χyǯ Adonajɣa. [Exo 13:7] Macałar 
ašałsyn ošoł jedi oł ḱuńlara da ḱoruńḿasiń saja χaḿeć da ḱoruńḿasiń 
saja kuǯur158 bar egija. [Exo 13:8] Da anłatkyn uvłuja oł ḱuńa ajtadoɣoč 
bunun üuń kyłdy Adonaj maja čykkanymda Mićriań. [Exo 13:9] Da boł-
sun saja elgiǵa kołuj üśuńa da saɣynmakłykka ḱoźlarij arasyna anyn 
üuń ki bołɣej torasy Adonajnyn avzujda ki ḱulu kudrat była čyɣardy 
śeni Adonaj Mićriań. [Exo 13:10] Da sakłaɣyn ošoł oł resiḿni159 ušpunu 
vaɣdasyna jyłdan jyłɣa. [Deu 6:20] Ki sorsa śenań uvłuj tan była ajtadoɣoč 
ńe oł šaraʿatłar da oł 

[14b]
resiḿlar da oł oralar ki bujurdu Adonaj eńrimiź siźǵa. [Deu 6:21] Da ajt-
kyn uvłuja kułłar edik parʿoɣa Mićria da čyɣardy biźni Adonaj Mićriań 
ḱulu kudrat była. [Deu 6:22] Da erdi Adonaj elgilar da nišanłar ułłułar 
da jamanłar Mićria parʿoda da bar üuna ḱoźlarimiźa. [Deu 6:23] Da 
biźni čyɣardy andan ḱeltirḿak üuń biźni erḿa biźǵa ošoł oł jerni160 ki 
aneti atałarymyzɣa. [Deu 6:24] Da bujurdu biźǵa Adonaj kyłma ošoł bar 
oł reśiḿlarni ušpułarny korkma Adonaj eńrimiźań jaχšy eḿa161 biźǵa 

155 M ki erir … da saχłajyz oł kułłuχnu.
156 M ńedir oł.
157 M kyrɣanynda Mićrińi … da bašurdu.
158 M ašałsyn jedi … saja χaḿeć da … saja ačyjdoɣon.
159 M sakłaɣyn oł resiḿni.
160 M biźǵa oł jerni.
161 M kyłma bar oł … jaχšy bołma.
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bar oł162 ḱuńlarni tiri tutma biźni ušpu ḱuńlej. [Deu 6:25] Da źeχut163 bołur 
biźǵa ki sakłasak kyłma ošoł bar oł saruvnu ušpunu164 ałnynda

[15a]
Adonaj eńrimiźniń ki ńečik bujurdu biźǵa. [Exo 10:2] Da anyn üuń ki 
kotarɣejsyn kułakłaryča uvłujnun da uvłunun uvłujnun ošoł ńe ki kył-
dym Mićria da ošoł elgilariḿni165 ki kojdum ałarda da bilirsiź ki ḿeń 
Adonaj. [Psa 78:3] Ki ešitik da bildik166 ałarny da atałarymyz jomakładyłar 
biźǵa. [Psa 78:4] Jašyrmajyk ułanłaryndan sondraɣy167 dorɣa anyn üuń ki 
bołɣejłar kotaryvčułar maχtavłaryn Adonajnyn da kuvatyn168 da tamaša 
išlariń ki kyłdy. [Psa 135:8] Ki kyrdy tunɣučłaryn Mićriniń adamdan tuvarɣa 
ejiń. [Psa 136:10] Vatyvčuɣa Mićrini tunɣučłarynda169 ki dunjaɣa ejiń 
avaɣaty anyn. [Psa 136:11] Da čyɣardy Jisraʾelni ortalaryndan ki dunjaɣa 
ejiń šavaɣaty anyn170. [Psa 136:12] Ḱulu kudrat była da sunułɣan kuvat 
była ki dunjaɣa ejiń šavaɣaty anyn171. [Psa 107:15] uḱur esińlar172 Adonajɣa 
evaɣaty üuń da tamaša ilari üuń ki kyłdy adam 

[15b]
ułanłaryna. [Psa 99:3] uḱur esińlar emija173 ułłu da korkunčłu aziź oł. 
[Psa 9:2] uḱur eaḿeń Adonajɣa bar juragim była kotaraḿeń174 bar ta-
maša ilarijni. [Psa 9:3] Bijańajim da kuvanajym śeniń [M 13] była źeḿer175 

162 T Urywek reśiḿlarni … bar oł został omyłkowo skopiowany dwa razy i później 
wymazany niebieską kredką.

163 Heb. ְזּכּות (postbiblical) ‘merit, virtue’ (Klein 1987: 198), por. Kowalski (1929: 
280) i KRPS 188.

164 M kyłma bar oł micvany ušpunu.
165 M ki jomaχłaɣejsyn kułaχłaryča … uvłujnun ńe ki … da elgilariḿni.
166 M Ńe ki … da bilabiź.
167 T Błędnie sodraɣy.
168 M ułanłaryndan ałarnyn sondraɣy dorɣa ki bołɣejłar … da ḱuuń.
169 M Kyruvčuɣa Mićriniń tunɣučłaryn.
170 M brak tego i następnego wersu.
171 T Przy tym wersie na marginesie dopisano później inną ręką instrukcję obrzę-

dową Bunda ḱerak turma ajaχka ‘Tu trzeba powstać’.
172 M uḱur ersińlar.
173 M uḱur ersińlar emija śeniń.
174 M uḱur eramiń ej Adonaj … jomaχłejmin; T Błędnie kotaramim.
175 Heb. (postbiblical) ֶזֶמר ‘song, tune’ (Klein 1987: 200), por. Kowalski ‘pieśń re-

ligijna | religiöser Gesang, religiöses Lied’ (1929: 280) i KRPS 188.
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oχujum emija śeniń joɣarɣy eńri176. [Psa 9:4] Kajtkanda dušmanłarym 
ḱeargi śuruńurlar da taspołurłar177 ałnyjdan. [Psa 9:5] Ki kyłdyj oraḿni 
da jarɣumnu ołturduj taχtka rast orači. [Psa 9:6] Karɣaɣyn χanłykłarny 
tasekiń rašaʿny178 atłaryn śurḱuń179 dunjadan dunjaɣa ejiń. [Psa 124:6] 
Maχtavłudyr Adonaj ki erḿadi biźni jyrtuv tilarińa180 ałarnyn. [Psa 68:20] 
Maχtavłudur Adonaj ki har ḱuń juḱ lejdir šavaɣatyn biźǵa oł eńri 
jarłyɣašymyz hamḿeša181. [Psa 68:21] Oł eńri biźǵa jarłyɣašłar eńrisi da 
Adonaj eńriniń öluḿǵa čyɣyšłar182. [NB] Maχtavłudur eńrimiź da eńrisi 
atałarymyznyn ki kyłdy ńeślar183 da baɣatyrłykłar

[16a]
elgilar da nišanłar atałarymyz była ušpu vaχtłarda184 da ušpu zamanda, 
aḿeń. [NB] Da jułudu ałarny kułłuɣundan Mićriniń oł katy volnostḱa185. 
[NB] Da kutkardy ałarny χoḱuḿluǵunań kyjnavčułarynyn azatłykka. 
[NB] Da jułudu ałarny erki uunań parʿonun bijiniń Mićriniń tynčłykka. 
[Deu 4:34] elgilar była da nišanłar była da eri była da ḱulu kudrat była da 
sunułɣan kuvat była da ułłu korkuvłar była186. [Psa 105:37] Da čyɣardy ałarny 
ḱuḿu była da ałtyn była187 [NB] bijań była da kuvanč była da šatyrłyk była 
kułłuktan volnostḱa188. [NB] Da juruu ałarny öra turadoɣonłarny ki ałarny 

176 M źeḿer oχujmyn emija śeniń ej joɣarɣy.
177 M śuruńǵejlar da taspołɣejłar.
178 Heb. ָרָׁשע ‘wicked, sinful, wicked sinful; guilty’ (Klein 1987: 630); por. Kowalski 

(1929: 245) i KRPS 452.
179 M Ačuvłandyj χanłyχłarda … eḿlariń śuruj.
180 M biźni jem tilarińa.
181 M Adonaj har ḱuń jem eradir biźǵa … ḱourujuź avaz.
182 M Adonaj eńriǵa ölumań kutułmaχ; po tym wersie jest następująca instrukcja 

liturgiczna: Bu orunda ajaχka turmaχ ḱeraḱli ‘W tym miejscu należy powstać’.
183 Heb. ֵנס ‘cud; dziw’, według Kleina (1987: 418) może być rozszerzeniem znaczenia 

wyrazu homofonicznego ֵנסa ‘1. standard, ensign, flag. 2. signal, sign’.
184 M elgilar da tamaša ilar atałarymyz była bu ḱuńlara.
185 T Jest to słowo polskie wolność nie zaświadczone w słownikach; M aɣałyχłyχka 

‘panowania’; KRPS (43) podaje to słowo właśnie z M, zapewne utworzone przez 
Maleckiego.

186 T Jest to tylko część wersu biblijnego elgilar była da nišanłar była da eri 
była; M da uruš była.

187 T Jest to tylko część Psa 105:37: Da čyɣardy ałarny ḱuḿu była da ałtyn była.
188 M aɣałyχłyχka.
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sajłady189 Adonaj bołma anar sajłanmyš ułuska190. [NB] Da ḱouru ałarny 
da ułłu eti191 ałarny joɣary joɣary. [NB] Da dušmanłaryna kyłdy karanjałar192 
da ułłu ö. [NB] Da kysykłyk eiulariń sałdy ortasyna erań orunnun. 

[16b]
[NB] Da ałarny jarłyɣašłady jarłyɣaš była hamḿeša. [NB] Da andan ałdy 
ałarny da ḱeltirdi ałarny Sinaj tavɣa kałany kibik193. [NB] Da ülu eerdi 
ałarɣa torasyn oł syjły. [NB] Resim była da saruv była da ułłu ora194 była. 
[NB] Da zynharłady195 ałarɣa bijańli moʿelar196 da kuvančły. [NB] Da anyn 
üuń ḱeraḱlidir197 biźǵa ki ajtkejbyz maχtavłudur oł da maχtavłudur198 emi 
anyn da bijik ḱourulǵań bar ałɣyš da maχtav üśuńa dunjadan dunjaɣa 
ejiń da öḿurań öḿurǵa ejiń hamḿeša. [M 14] [NB] Da daɣy ajtajyk 
maχtavłudur eńrimiź ki tiri tuttu biźni da kajam eti biźni da jetitirdi 
biźni savłukta199 ušpu zamanɣa, aḿeń200. [NB] Ałej bołɣej kabułłuk ałnyn-
dan Adonaj eńrimiźniń da eńrisiniń atałarymyznyn oł eńri oł baɣatyr 

189 T sejłady.
190 M anar onča ułusχa.
191 M Da bijik ḱouru.
192 M oralar.
193 M ńečik kałłany χuppaɣa; kała jest heb. ַּכָּלהa ‘1. bride. 2. daughter-in-law’ (Klein 

1987: 277), brak u Kowalskiego (1929) i KRPS, zob. hkar. kałła ‘narzeczona | Braut’ 
(Mardkowicz 1935: 39); χuppa w M to heb. ֻחָּפהa ‘1. covering, canopy. 2. bridal 
chamber. 3. (postbiblical) marriage’ (1987: 227), por. Kowalski (1929: 192) który 
podaje znaczenia ‘1. baldachim | Thronhimmel, Baldachin. 2. ślub | Trauung’ 
i KRPS xuppa ‘венчание, бракосочетание | ślub’ (605), podobnie hkar. chuppa 
‘ślub | Trauung’ (Mardkowicz 1935: 28).

194 M da micva była da rast ora.
195 M symarłady.
196 Heb. מֹוֵעדa ‘1. appointed time, festival. 2. appointed place, place of meeting. 

3. appointed sign, signal. 4. festival sacrifice. 5. temple, synagogue. 6. (postbi-
blical) half-holy-day, intermediate days of Pesach and Sukkoth’ (Klein 1987: 
327), por. Kowalski moe  ‘święto | Fest, Feiertag’ (1929: 235) i hkar. moed ‘święto’ 
(Mardkowicz 1935: 50), KRPS podaje tylko dla hkar. za Mardkowiczem.

197 M ušejdyr biźǵa.
198 M maχtavłu.
199 M ki tirliḱa tuttu … da kajamłyχta tuttu … biźni bazłyχta.
200 Heb. ָאֵמןa ‘1. faithfulness, truth. 2. Amen, so be it, truly, certainly’ (Klein 1987: 

35); por. Kowalski (1929: 156) i KRPS 67.
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da oł korkunčłu ki ǯaχtłaɣej da eźlaǵej biźǵa vaχtymyzda da vaχtyjyzda 
da vaχtynda bar ułusunun üuńuń Jisraʾelniń

[17a]
bar oł χabarłarny oł jaχšyłarny da oł earlarni da oł uvunčłułarny oł 
elgirtilǵańlarni oł ajtyłɣanłarny da jazyłɣanłarny201 avzundan bar naviniń 
da ḱorum ḱoruuńuń. [NB] Da daɣy zoχ́e eḱej202 biźni ḱorḿa zamanyn 
onarmaɣymyznyn. [NB] Da ḱorḿa ḱuńlariń jarłyɣašymyznyn da bitišiń203 
mašijaχymyznyn204. [NB] Da anda205 barɣejbyz Cijonɣa Adonaj eńrimiźǵa 
vaχtynda oł regaliḿniń206 da zamanłarynda oł χyǯłarnyn da oł moʿelarniń 
bijańadoɣonłar207 da kuvanadoɣonłar208 bijańči była209 Jerušałajim šahary-
myznyn. [NB] Da uǵal bijańči była heχałnyn210 da evirimiźniń211. [NB] Da 
anda juvutkejbyz eeχałaryn Ṕesaχłarnyn da ʿołałar212 da nijelar tirkilar 

201 M oł ułłu oł baɣatyr … ki ǯaχtłatχej da eźlaǵej … oł uvunčłu(χ)łarny oł 
elgirtilǵańlarni da jazyłɣanłarny.

202 M Da daɣy jetitirǵej; heb. זֹוֶכה, brak u Kleina (1987), Comey i Tzur (2006: 223) 
wyjaśniają we współczesnym znaczeniu ‘winner’; por. Kowalski (1929: 280) i 
KRPS 189.

203 M jarłyɣaš ḱuńlarimiźni da biḿagiń.
204 Heb. ָמִׁשיַחa ‘1. the anointed (king or high priest) 2. Messiah’ (Klein 1987: 391).
205 M Da oł vaχtta.
206 Heb. ְרָגִלים, l. mn. od ֶרֶגל ‘stopa’, w Biblii jako ָׁשֹלׁש ְרָגִלים (Num 22:28), ozna-

cza ‘1. time. 2. festival of pilgrimage’ (Klein 1987: 606), z następującą ewolucją 
znaczeniową: ‘trzy stopy’ > ‘trzy kroki’ > ‘trzy razy’; w judaizmie termin ten 
oznacza trzy święta, tzw. wędrowne: Paschę, Święto Tygodni i Święto Szałasów 
(Kuczek).

207 T bijańadoɣočłar.
208 T kuvanadoɣočłar; M šatyrłanadoɣonłar.
209 M bijańḿa bijańči była.
210 Heb. ֵהיָכל ‘palace, Temple’ (Klein 1987: 148), Kowalski 1929, KRPS brak, hkar. 

hechał ‘ołtarz | Altar’ (Mardkowicz 1935: 26).
211 Heb. ְּדִביר ‘hindmost room, innermost part of the Temple’ (Klein 1987: 113), 

‘1. sanctuary, temple. 2. the Holy of Holies’ (Comey and Tzur 2006: 86).
212 Heb. עֹוָלה ‘burnt offering’ (Klein 1987: 466), por. Kowalski (1929: 240) i KRPS 427.
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ńeśeχ́lar była213. [NB] Da uḱur eḱejbiź da evaχ214 ajtkejbyz jaratuvčusu-
na215 dunjałarnyn. [NB] Oł eńri oł ińalǵań uǵal iši anyn216. [NB] Da oł 
ǯaχtłatyvču jarłyɣaš uǵallarǵa. [NB] Ki eńdi burunrak 

[17b]
aziźrak eti biźni217 bar oł ułusłardan. [NB] Da sondrada sajłady biźni bar 
oł üḿalarań218. [NB] Da anyn üuń bijańajik da kuvanajyk da šatyrła-
najyk da bijańajik da sarnajyk ḱulu sarnavłar była219. Da ajtajyk [Psa 35:9] 
da ǯanym bijańsiń Adonaj była, kuvansyn220 jarłyɣašy była. [Psa 35:10] Bar 
buvunłarym ajtsynłar eh Adonaj joχtur śeniń kibik kutkaryvču221 miśkińni 
ḱuluraḱań andan da miśkińni da jarłyny tałavčusundan. [NB] Da jazyłɣan 
bijańgiń astry ǯymʿaty Cijonnun kyčkyrɣyn ǯymʿaty Jerušałajimniń muna 
bijij śeniń ḿeleχ222 mašijaχ ḱelir saja rast da jarłyɣašłanɣan oł miśkiń da 
atłanyvču223 eak üśuńa da katyr bałasy üśuńa eaḱlarniń. [NB] Muna oł 
tavłar üśuńa ajakłary χabar eriuńuń ešitiriuńuń bazłykny χyǯ ekiń 
Juhuda χyǯłaryjny olagiń nijelarijni ki arttyrmastyr 

213 M Da oł vaχtta juvuturbyz … tirkilar była da ńeśeχlar była; ńeśeχ jest z heb. 
 drink offering’ (Klein 1987: 419); Kowalski 1929, KRPS, Mardkowicz 1935‘ ֶנֶסְך
brak.

214 Heb. (postbiblical) ֶׁשַבחa ‘1. praise. 2. improvement, betterment. 3. excellence, 
superiority, advantage. 4. choice part’ (Klein 1987: 635), brak w słownikach 
karaimskich.

215 M earbiź da … ajtyrbyz kajam eńrisińa.
216 M oł atałɣan iši anyn uǵal.
217 M Ki bašłyχtan ajryχsy eti biźni.
218 M Ostatnia litera na końcu tego wyrazu wygląda jak j, jeśli przyjąć, że jest to 

niepełnie wydrukowane n, można ustanowić odczyt ummałardan ‘z gmin; ze 
wspólnot’, zwłaszcza że E 21 jest ümätlärdän, a G 7a ümmätlärdän ‘ts’. Firko-
vičius (1991: 44) zastąpił ten wyraz wyrazem uluslarda ‘u narodów’. Podobny 
błąd chyba występował w tekście, z którego korzystał Firkovičius, skoro podał 
on wyraz zakończony na -a.

219 M kuvanajyχ da šatyrłanajyχ da bijańajik da kuvanajyχ da sarnajyχ ḱulu 
maχtavłar była.

220 M da ǯanym kuvanadyr Adonaj była, bijańadir.
221 M ej Adonaj kim śeniń kibik kutχaryvču.
222 Heb. ֶמֶלְך ‘king, sovereign’ (Klein 1987: 350), por. KRPS (415) gdzie hkar. meleχ 

(мэлэх) podane jest jako wyraz arabski, co jest oczywistym błędem chociażby 
dlatego, że pożyczka ar. miałaby postać melik.

223 M śeniń ḱełir saja rast da jarłyɣašłanɣan … da atłanɣan.
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[18a] 
[M 15] artyk ašma śeńa224 bajdbak el barysy eḱsilir. [NB] Da ułusuj bar-
łary cadykłar225 dunjaɣa ejiń ḿereślarlar jerni ornatyłmyš butaɣym iši226 
kudratłarymnyn ḱorḱajḿa. [Isa 60:22] Oł kiči uma bołur mińǵa da andan 
kičirak ḱulu χanłykka meń Adonaj ajtaḿeń eǵer źeχutłu bołsałar Jisraʾel 
vaχtyndan burun ḱeltirirmiń ḿeleχ mašijaχny da eǵer źeχutłu bołmasałar 
da vaχtynda ǯaχtłatyrmyn any227.

2. Tłumaczenie polskie228

[1a]
[M 3] porządek małego Hallelu. [Psa 71:16] Przybędę sławić moc Pana Boga, 
rozsławię sprawiedliwość Twoją tylko. Przybędę wspominać moc Pana Boga, 
rozsławię sprawiedliwość Twoją tylko. [Psa 45:18 (SH 45:17)] Wspominam 
Twoje imię po wszystkie pokolenia, przeto narody dziękować będą Twojemu 
imieniu od początku do końca świata. [Psa 77:12] Wspominam wielkie czyny 
Boga, wspominam dawne Twoje cuda. [Psa 77:13] Głoszę wszystkie Twoje 
czyny, mówię o Twoich wielkich czynach. [Psa 77:14] Boże, Twoja droga jest 
w świętym niebie, któryż bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? [Psa 77:15] Ty jesteś 
Bogiem czyniącym cuda, objawiłeś narodom swą potęgę. [Psa 77:16] Zbawi-
łeś swą potęgą naród swój, synów Jakuba i Józefa po wsze czasy. [Neh 9:7] 
Ty jesteś Panem Bogiem, któryś wybrał

[1b]
Abrama, wywiódł go z Ur Chaldejczyków i nazwałeś Abraham. [Neh 9:8] 
Uznałeś, że ma serce wierne Tobie, by zawrzeć z nim przymierze i dać ziemie 
Kananejczyka, Chittyjczyka, Amoryjczyka, Peryzyjczyka, Jebuzyjczyka 
i Girgaszyjczyka jego potomstwu; spełniłeś swoje obietnice, gdyż jesteś 
sprawiedliwy. [Neh 9:9] Widziałeś ucisk naszych ojców w Egipcie i słysza-
łeś ich wołanie nad Morzem Sitowia. [Neh 9:10] Pokazywałeś znaki i cuda 

224 M ašma śeniń ašyra.
225 Heb. ַצִּדיקa ‘1. just, righteous. 2. pious, virtuous. 3. right, correct’ (Klein 1987: 

541), por. Kowalski (1929: 175) caddyk ~ cadyk.
226 M Da ułusuj bołurłar barłary rastłar … butaɣym jaratχany.
227 Isa 60:22 został poszerzony o ajtaḿeń eǵer źeχutłu … źeχutłu bołmasałar; 

M meń Adonaj vaχtynda ǯaχtłatyrmyn bu naviliḱni.
228 Hagadę starałem się przetłumaczyć możliwie jak najwierniej, ale tak, by nie 

przekroczyć granicy prostoty i stylistycznej nieporadności.
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faraonowi i całemu jego narodowi na jego ziemi, wiedziałeś bowiem, że 
przynieśli mu zgubę; uczyniłeś sobie imię aż po dziś dzień. 

[2a] 
[NB] Tak oto dałeś znać Abrahamowi, naszemu ojcu, o ucisku jego potom-
stwa na ziemi, która nie jest ich, jak [M 4] napisano w Twoim Prawie. [Gen 
15:13] Wtedy rzekł ⟨Bóg⟩ do Abrama: „Wiedz o tym dobrze, że Twoi potom-
kowie będą obcymi w krainie, która nie jest ich; czterysta lat zatrudniali 
ich jak niewolników i uciskali.

[3a]
[Gen 15:14] Osądzę państwo, któremu będą służyć i przez to wyjdą z wielkim 
majątkiem”. Jest zapisane: [Gen 15:18] W tym dniu zawarł Pan przymierze 
z Abramem, mówiąc: „Twojemu potomstwu dam tę ziemię od Rzeki Egip-
skiej po wielką rzekę, rzekę Eufrat”. [Psa 105:23] Izrael przybył do Egiptu 
i Jakub mieszkał w kraju Chama. [Psa 105:24] Rozprzestrzenił swój naród 
bardzo i uczynił go silnieszym od jego prześladowców. [Psa 105:25] Odmienił 
ich serca, by krzywdzili naród, by źle czynili jego narodowi. [Exo 1:11] Usta-
nowili nad nim starszych poborców podatkowych, aby męczyć go ciężarami; 
[naród] wznosił miasta skarbce dla faraona, Pitom i Ramses. [Exo 1:12] Im 
bardziej uciskali go, tym bardziej mnożył się i tym bardziej rozprzestrzeniał 
się, aż sprzykrzyli im się synowie Izraela. [Exo 1:13] I zmuszali 

[3b]
Egipcjanie synów Izraela do pracy przemocą. [Exo 1:14] Uczynili ich życie 
gorzkim ciężką pracą, gliną, cegłami, wszelkimi robotami na polu, które 
wykonywali dla nich pod przemocą. [NB] Następnie faraon i Egipt wydał 
dwa dotkliwe rozporządzenia przeciw naszym przodkom. [NB] Pierwsze 
rozporządzenie dla położnych. Jak napisano, [Exo 1:15] władca Egiptu po-
wiedział położnym, z których jedna miała na imię Szyfra, a druga Pua. 
[Exo 1:16] Powiedział, „Gdy będziecie odbierać poród u Izraelek, baczcie na 
miejsce porodu; jeśli będzie chłopiec, zabijcie go, jeśli będzie dziewczynka, 
niech żyje.” [NB] Jednak 

[4a]
nie posłuchały rady ani rozporządzenia jego. Jak napisano, [Exo 1:17] po-
łożne bały się Boga i nie czyniły tak, jak powiedział im władca Egiptu, 
i pozostawiały chłopców przy życiu. [NB] Drugie rozporządzenie wydał 
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wszystkiemu swemu ludowi publicznie, zezwalając zabijać synów Izraela i to-
pić ich w Nilu. Jak napisano, [Exo 1:22] rozkazał faraon swemu ludowi, [M 5] 
mówiąc „Wrzucajcie do Nilu wszystkich urodzonych chłopców, a wszystkie 
dziewczynki pozostawiajcie przy życiu”. [NB] Prawo mówi o nich: [Eze 16:4] 
Oto twoje narodziny: w dniu urodzin nie obcięto ci pępowiny, nie obmyto 
cię wodą do czystości, nie natarto cię solą, nie owinięto cię w pieluszki. [Eze 
16:5] Nikt nie zlitował się nad tobą, by spojrzeć na ciebie, by choć jednej 
⟨posługi⟩ nie pożałować ci; porzucono cię na twarz na polu

[4b]
w poniewierce w dniu, w którym się narodziłeś. [NB] Bóg widział tę niego-
dziwość i zmiłował się nad nami, jak Prawo wyjaśnia poprzez proroctwo 
jego proroka. [Eze 16:6] Przekroczyłem przez ciebie i widziałem, jak walałaś229 
się we krwi; i powiedziałem ci: „We krwi Paschy żyć będziesz”, i powiedzi-
łem ci: „We krwi obrzezania żyć będziesz”. [Psa 105:5] Pamiętajcie o jego 
cudownych czynach, które czynił, o znakach prawach Jego ust230. [Psa 105:6] 
Potomstwo Abrahama, Jego sługi, synowie Jakuba, Jego wybrańca. [Psa 
105:7] On jest Panem Bogiem, Jego prawa są wszędzie na ziemi. [Psa 105:8] 
Będzie pamiętał o swym przymierzu do ⟨końca⟩ świata, ⟨jak⟩ obwieścił, [Psa 
105:9] które zawarł z Abrahamem, a swą przysięgę potwierdził Izaakowi. [Psa 
105:10] I potwierdził ją jako przykazanie Jakubowi, Izraelowi jako wieczne 
przymierze, [Psa 105:11] mówiąc: „Tobie dam ziemię” 

[5a]
Kanaanu jako wasz należny udział ⟨w dziedzictwie⟩. [Psa 105:12] Gdy byli 
niewielkim ludem, niewielu żyło tam. [Psa 105:13] Wędrowali z królew-
stwa do królewstwa, od jednego państwa do drugiego narodu. [Psa 105:14] 
Nie pozwolił, by ktokolwiek krzywdził ich, i z ich powodu karcił władców. 
[Psa 105:15] Nie tykajcie moich pomazańców, nie czyńcie nic złego moim 
prorokom. [Jos 24:2] Rzekł Jozue do całego narodu: „Tak powiedział Pan, 
Bóg Izraela »Po drugiej stronie rzeki od początku mieszkali wasi ojcowie, 
Terach ojciec Abrahama i ojciec Nachora i służyli innym bogom. [Jos 24:3] 

229 Jak wiadomo, kar. nie odróżnia rodzajów; tłumaczę w rodzaju żeńskim na pol-
ski zgodnie z heb. oryginałem, choć jest tu wzmianka o obrzezaniu, któremu 
poddawano chłopców, nie dziewczynki.

230 T i M bujruɣunun dosł ‘jego rozkazu’; użyte dla unikania rzeczowników an-
tropomorficznych, w oryginale ִפיו ‘ jego ust’, por. Zajączkowski (1929: 14).
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Wówczas wziąłem waszego ojca Abrahama z tamtej strony rzeki i kazałem 
mu iść przez całą ziemię Kanaanu. I rozmnożyłem jego potomstwo, dałem 
mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, a Ezawowi dałem górę Seir 
w dziedzictwo 

[5b]
a Jakub i jego synowie wywędrowali w dół do Egiptu. [Jos 24:5] Potem posła-
łem Mojżesza i Arona [M 6] i raziłem Egipt ⟨plagami⟩, które im uczyniłem, 
a później wywiodłem was«”. [M 6] [Exo 2:24] Bóg wysłychał ich wołanie 
i wspomniał przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. [Exo 2:25] 
I spojrzał Bóg na synów Izraela i uznał (Bóg). [Exo 3:7] I powiedział Pan: 
„Spojrzałem i zobaczyłem udrękę mojego narodu, który jest w Egipcie, usły-
szałem wołanie z powodu ich ciemiężców, poznałem więc ich ból. [Exo 3:8] 
Dlatego zstąpiłem by wybawić ich z rąk Egipcjan i wywieść ich z tej ziemi 
do ziemi dobrej i rozległej, do kraju płynącego mlekiem i miodem, Ka-
naanejczyka, Chittyjczyka, Amoryjczyka, Peryzyjczyka, Chiwwijczyka 
i Jebuzyjczyka. 

[6a]
⟨[Exo 3:9] Gdyż oto doszło do mnie wołanie synów Izraela i widziałem ich 
ucisk, jak uciskają ich Egicjanie.⟩ [Exo 3:10] Więc chodź teraz, wyślę cię 
do faraona, a ty wywiedź mój naród, synów Izraela, z Egiptu. [Exo 3:11] 
A Mojżesz rzekł do Boga: „Kimże ja jestem, żebym miał iść do faraona 
i wywieść synów Izraela z Egiptu?” [Exo 3:12] ⟨Bóg⟩ odrzekł: „Będę z tobą, 
a znakiem tego, że ja cię wysłałem, gdy będziesz wywodził naród z Egiptu, 
będzie to, że będziecie na tej oto górze sprawowali służbę”. [por. Mic 6:4] 
Gdyż wywiodłem was z ziemi egipskiej, z domu niewolników, ocaliłem cię 
i posłałem do ciebie Mojżesza, Arona i Miriam. [Psa 105:26] Posłał Mojżesza, 
swego sługę, ⟨i⟩ Arona, gdyż wybrał go. [Psa 105:27] Pokazali im znaki i świa-
dectwa231 w krainie Chama. [NB] Jak napisano w Prawie, [Exo 3:19] ja wiem, 
że władca Egiptu nie pozwoli wam odejść, ⟨chyba że zmuszony⟩ silną

231 Dosł. ‘położyli w nich czyny ich znaków i znaki’.
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[6b]
ręką. [Exo 3:20] Więc wyciągnę rękę232 i rażę Egipt cudami, których doko-
nam; a po tym was wypuści. I napisano: [Exo 6:5] Oto usłyszałem wołanie 
synów Izraela, których Egipcjanie zatrudniali jako niewolników, i wspo-
mniałem moje przymierze. [Exo 6:6] Dlatego powiedz synom Izraela: „Ja je-
stem Panem i uwolnię was spod ciężarów Egiptu, wyzwolę was z niewoli, 
ocalę was wyciągniętym ramieniem233 wielkimi plagami [Exo 6:7] i obiorę 
was sobie za ⟨mój⟩ naród, będę dla was Bogiem, a wy poznacie, że ja jestem 
Pan, wasz Bóg, [M 7] który wyciągnął was spod ciężarów Egiptu. [Exo 6:8] 
Potem przyprowadzę was do kraju, który przysiągłem ręką swą234

[7a]
aby dać ją Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi; dam ją wam jako dziedzictwo, 
ja Pan”. [Exo 4:22] Powiedz faraonowi, że Pan tak powiedział: Izrael jest 
moim synem pierworodnym. [Exo 4:23] Powiedziałem więc tobie: Przyślij 
swego syna, by mi służył. Zaprawdę, ja zgładzę twego syna pierworodne-
go. [Exo 7:4] Faraon nie wysłucha was, lecz ja wyciągnę rękę235 nad Egipt 
i wywiodę moje zastępy, mój naród, synów Izraela {z Egiptu przez wielkie 
plagi. [NB] Oto dziesięć wielkich plag}, którymi poraził Pan faraona i Egipt 
z powodu swego narodu, by sławić Jego imię. 
[NB] Pierwsza plaga to krew. ⟨Jak⟩ napisano, [Exo 7:20] Mojżesz i Aron 
uczynili tak, jak Pan rozkazał. ⟨Aron⟩ uniósł swą laskę i uderzył w wody 
Nilu tak, że na oczach

[7b]
faraona i na oczach jego sług zamieniły się wszystkie wody Nilu w krew. 
[NB] Druga plaga to żaby. Jak napisano, [Exo 8:2] Aron wyciągnął rękę nad 
wody Egiptu i wydobył żaby, a one pokryły ziemię egipską. [NB] Trzecia 

232 ošoł χyššymymny, tzn. ‘ten mój gniew’; χyššymym ‘mój gniew’ jest tu użyty 
w celu uniknięcia wyrazu antropomorficznego ָיִדי ‘moja ręka’, zob. Zajączkowski 
(1929: 17).

233 sunułɣan kuvat była, dosł. ‘wyciągniętą mocą’; kuvat ‘moc, siła’ jest tu użyty 
w celu uniknięcia wyrazu antropomorficznego ִּבְזרֹוַע ‘ramieniem’, zob. Zającz-
kowski (1929: 20).

234 kudratymdan, dosł. ‘z mojej potęgi’; kudratym ‘moja potęga’ jest tu użyty w celu 
uniknięcia wyrazu antropomorficznego ָיִדי ‘moja ręka’, zob. Zajączkowski 
(1929: 19).

235 ošoł χyššymymny, tzn. ‘ten mój gniew’, zob. wyżej.
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plaga to wszy. Jak napisano, [Exo 8:13] uczynili tak, a Aron wyciągnął swą 
rękę z laską i uderzył w proch ziemi i pojawiły się wszy na ludziach i bydle; 
wszystek proch ziemi zamienił się we wszy w całym kraju egipskim.

[8a]
[NB] Czwarta plaga to bąki bydlęce. Jak napisano, [Exo 8:20] Pan uczynił 
tak i bąki naszły dotkliwie dom faraona i dom jego sług, i cały kraj egipski 
został zniszczony przez bąki. 

[7b]/[8a]
[NB] Piąta plaga to zaraza. Jak napisano, [Exo 9:6] o poranku Pan sprawił, 
że wszystkie bydło Egipcjan padło, a z bydła synów Izraela nie padła ani 
jedna sztuka.

[9a]
[M 8] [NB] Szósta plaga to wrzody. Jak napisano, [Exo 9:10] wzięli sadzy 
z komina, stanęli przed faraonem, Mojżesz sypnął sadzą w powietrze, a wów-
czas na ludziach i bydle pojawiły się wrzody i czyraki. [NB] Siódma plaga 
to grad236. Jak napisano, [Exo 9:23] Mojżesz wzniósł swą laskę ku niebu, Pan 
zesłał grzmoty237, spuścił grad i ogień na ziemię egipską. [NB] Ósma plaga 
to szarańcza. Jak napisano, [Exo 10:13] Mojżesz wyciągnął swą laskę nad 
ziemię egipską, a Pan przygnał na kraj wiatr wschodni ⟨który wiał⟩ cały 
dzień i całą noc; nastał ranek, a wschodni wiatr przywiał szarańczę. [NB] 
Dziewiąta plaga to ciemność. 

[9b] 
Jak napisano, [Exo 10:22] Mojżesz wyciągnął swą rękę ku niebu i nastała 
ciemność i mrok238 w całym kraju egipskim przez trzy dni. [NB] Dziesią-
ta plaga to zgładzenie i zabicie pierworodnych. Jak napisano, [Exo 12:29] 
o północy Pan zgładził wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od 
pierworodnego syna faraona, który zasiadał na tronie, po pierworodnego 
jeńca, który siedział w więzieniu, i wszystkie pierworodne sztuki bydła. 
[Exo 12:30] Faraon i wszyscy jego słudzy wstali tej nocy i nastało wielkie 
wołanie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby zmarłego. [Exo 12:31] 

236 Dosł. ‘lód’.
237 Dosł. ‘głosy’.
238 Dosł. ‘mgła’.
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Wezwał Mojżesza i Arona wieczorem i rzekł: „Wyjdźcie spomiędzy mojego 
narodu, wy, synowie Izraela; idźcie i służcie 

[10a]
Panu, jak mówiliście. [Exo 12:32] Weźcie też swoje owce i bydło, jak obieca-
liście239, idźcie i błogosławcie mnie też. [Psa 66:8] Chwalcie naszego Boga, 
o narody, tak by głos chwały był słyszalny”. [Psa 66:9] On jest utrzymującym 
nasze dusze przy życiu, nie pozwolił naszym nogom poślizgnąć się. [NB] 
Dlatego nasz Pan Bóg rozkazał nam przez [M 9] proroctwo naszego pana 
Mojżesza: [Deu 26:5] (Zacznij i) powiedz przed Panem Bogiem »Mój ojciec 
był biedakiem w Aramie. Udał się do Egiptu i żył tam z nielicznym ludem, 
lecz stał się wielkim ludem, mocnym i licznym. [Deu 26:6] Lecz Egipcjanie 
czynili nam zło i dręczyli nas, nakładając na nas ciężkie roboty. [Deu 26:7] 
Wołaliśmy więc do Pana, Boga naszych ojców, a Pan wysłuchał naszych 
głosów i ujrzał naszą udrękę, trud i ucisk.

[10b]
[Deu 26:8] I wywiódł nas Pan z Egiptu silną ręką240 i wyciągniętym ra-
mieniem241, wielką grozą, znakami i cudami«. [Psa 105:1] Dziękujcie Panu, 
wzywajcie go po imieniu, rozgłaszajcie wśród narodów Jego wielkie dzieła, 
[Psa 78:41] gdyż pokazał w Egipcie swe znaki i cuda na polu Soanu [Psa 
78:42] i przemienił w krew ich rzeki i wody płynące tak, by nie można było 
z nich pić, [Psa 78:43] zesłał na nich bąki, które ich gubiły, i żaby, które ich 
niszczyły. [Psa 78:44] I oddał ich plony chrząszczom, a wysiłki szarańczy. 
[Psa 78:45] Raził gradem ich winnice, a gaje figowe piorunami. [Psa 78:46] 
Ich trzody wystawił na grad, a wielkie bydło na ogień242. [Psa 78:47] Zesłał 
na nich swój gniew i wściekłość; gniew, wściekłość i ucisk jest tym, co ze-
słali fałszywi prorocy. [Psa 78:48] Pozostawił drogę243 swej wściekłości, nie 
szczędził dusz od śmierci i życia od zarazy.

239 Dosł. ‘mówiliście’.
240 Dosł. kudrat ‘siła; moc’, użyte tu dla heb. ָיד ‘ręka’ w celu zapobieżenia 

antropomorfizmowi.
241 Dosł. kuvat ‘siła; moc’, użyte tu dla heb. ְזרֹוַע ‘ramię’ w celu zapobieżenia 

antropomorfizmowi. 
242 Dosł. ‘iskrom’.
243 Dosł. ‘wyprostował ślad swemu gniewowi’.
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[11a]
[Psa 78:49] Poraził wszystkich pierworodnych w Egipcie, pierwsze owoce 
mocy w namiotach Chama”. [Exo 11:10] Mojżesz i Aron uczynili te wszystkie 
cuda przed faraonem, ale Pan utwardził serce faraona, a on nie puścił synów 
Izraela ze swej ziemi. [Exo 12:1] Pan rzekł do Mojżesza i Arona, mówiąc: 
[Exo 12:2] „Ten miesiąc244 będzie dla was początkiem wszystkich miesięcy, 
pierwszym miesiącem w roku. [Exo 12:3] Powiedzcie całej wspólnocie Izra-
ela, mówiąc, że dziesiątego dnia tego miesiąca każdy ma wziąć sobie jagnię 
dla swojego domu, każdy po jagnięciu dla swojej rodziny245. [Exo 12:4] Lecz 
jeśli dom jest zbyt mały na jagnię ⟨by je zjeść⟩, niech weźmie je z sąsiadem, 
który jest najbliżej jego domu, wedle liczby osób; niech policzą wedle tego, 
kto ile zje z jagnięcia. [Exo 12:5] Jagnię ma być bez skazy, roczny samiec 
z jagniąt lub kóz. 

[11b]
[M 10] [Exo 12:6] Niech będzie przechowane u was do czternastego dnia tego 
miesiąca, a całe zgromadzenie Izraela zarżnie je między dwoma wieczorami. 
[Exo 12:7] Niech wezmą trochę krwi i oznaczą nią odrzwia i nadproża tych 
domów, w których będą je jeść. [Exo 12:8] Niech jedzą mięso pieczone na 
ogniu w nocy oraz niech jedzą je z przaśnikami i gorzkimi ziołami. [Exo 
12:9] Nie jedzcie z niego nic, co jest surowe, ani gotowane w wodzie, lecz 
pieczone na ogniu, z głową, nogami246 i wnętrznościami. [Exo 12:10] Nie 
zostawiajcie nic z tego do rana, pozostałości spalcie w ogniu. [Exo 12:11] 
Jedzcie tak oto: wasze biodra przepasane, obuwie na nogach, laska w ręku. 
Jedzcie w pośpiechu, to Pascha dla Pana. [Exo 12:12] Przejdę przez 

[12a]
kraj Egiptu w tę noc i wyniszczę wszystkich pierworodnych w ziemi egip-
skiej od człowieka do bydlęcia i ja, Pan, rażę plagami wszystkie bożki Egip-
tu. [Exo 12:13] Znakiem dla was będzie krew na domach, gdzie mieszka-
cie247. Gdzie zobaczę krew, zlituję się nad wami i nie dotknie was zagłada 
zniszczenia w ziemi egipskiej, gdy będę razić. [Exo 12:14] Niech będzie ten 
dzień pamiątką dla was, świętujcie go dla Pana przez wszystkie pokolenia, 

244 Tu i dalej dosł. ‘nów; nowy miesiąc’.
245 Dosł. ‘swych ojców’.
246 Dosł. ‘z kolanami’.
247 Dosł. ‘gdzie wy tam’.
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świętujcie go na wieki jako przykazanie. [Exo 12:15] Jedzcie mace przez sie-
dem dni, lecz przedtem od pierwszego dnia po siódmy dzień usuńcie kwas 
z waszych domów, gdyż każdy spożywający kwas będzie wydalony z Izraela. 
[Exo 12:16] Święte czytanie ma być pierwszego i siódmego dnia, żadnej pracy 
nie wykonujcie tego dnia, tyle tylko, ile do jedzenia. Każdy człowiek może 
wykonywać tylko to, co konieczne. [Exo 12:17] Zachowajcie

[12b]
⟨zwyczaj jedzenia⟩ mac248, gdyż w tym oto dniu wywiodłem wasze za-
stępy z ziemi egipskiej; zachowajcie ten dzień przez wszystkie pokolenia 
jako wieczne przykazanie. [Exo 12:18] Pierwszego miesiąca, od wieczora 
czternastego dnia po wieczór dwudziestego pierwszego dnia jedzcie mace. 
[Exo 12:19] Przez siedem dni [M 11] kwas nie może znajdować się w waszych 
domach; każdy, kto zje potrawę zakwaszoną, będzie wydalony ze wspól-
noty izraelskiej, zarówno obcy, jak i mieszkaniec tej ziemi. [Exo 12:20] Nic 
zakwaszanego nie jedzcie przeto, we wszystkich swych siedzibach jedzcie 
mace. [Exo 12:42] Oto noc czuwania w intencji dla Pana, który wywiódł 
ich z ziemi egipskiej; to jest noc czuwania dla wszystkich synów Izraela po 
wszystkie pokolenia w intencji dla Pana”. [Exo 12:43] I rzekł Pan do Mojżesza 
i Arona: „Takie jest przykazanie na Paschę, że nikt obcy nie może jej jeść. 
[Exo 12:44] Ale wszyscy niewolnicy, kupieni

[13a]
za pieniądze, powinni być obrzezani i jeść ją. [Exo 12:45] Przybysz i najemnik 
nie mogą jej jeść. [Exo 12:46] Trzeba jeść w domu, nie wolno wynosić mięsa 
z domu na zewnątrz, nie wolno też tam łamać kości. [Exo 12:47] Niech cała 
wspólnota izraelska tak czyni. [Exo 12:48] Jeśli obcy zamieszkuje razem 
z tobą i chce świętować Paschę dla Pana by się zbliżyć, dokonaj obrzezania 
jego i wszystkich mężczyzn, a będą jak miejscowi tej ziemi; niech żaden 
nieobrzezany nie spożywa jej. [Exo 12:49] Niech jedna wykładnia będzie dla 
miejscowego i obcego, mieszkającego z tobą”. [Exo 12:21] Mojżesz wezwał 
wszystkich starców Izraela i rzekł im: „Wybierzcie i weźcie sobie po baranku 
dla wszystkich rodów i zarżnijcie go na świętą Paschę. [Exo 12:22] Potem 

248 Dosł. ‘zachowajcie mace’.
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weźcie kropidło249 i zanurzcie we krwi, która jest w naczyniu, pomażcie250 
nadproża i odrzwia

[13b]
krwią z naczynia i do rana niech nikt z was nie wychodzi przez drzwi. 
[Exo 12:23] Gdy Pan będzie przechodził, by porazić Egipt, zobaczy tę krew 
na nadprożach i odrzwiach, nie pozwoli sile niszczycielskiej251 wejść do 
waszych domów, by dokonać zagłady. [Exo 12:24] Zachowajcie ten czyn 
jako przykazanie dla was252 i dla waszych synów na wieki. [Exo 12:25] Gdy 
przybędziecie do tej ziemi, którą Pan da wam, jak zapowiedział, zachowaj-
cie ten zwyczaj253. [Exo 12:26] Kiedy wasi synowie zapytają was: »Co to za 
zwyczaj?«, [Exo 12:27] powiedzcie: »To ofiara Paschy dla Pana, który zlitował 
się nad domami synów Izraela, gdy raził

[14a]
Egipt, a nasze domy ocalił«. Wtedy ludzie pokłonili się i uderzyli czołem. 
[Exo 12:28] Synowie [M 12] Izraela odeszli i uczynili, jak Pan nakazał Moj-
żeszowi i Aronowi. [Exo 13:6] Przez siedem dni jedz mace, a na siódmy 
dzień niech będzie święto ⟨na cześć⟩ Pana. [Exo 13:7] Niech jedzą mace 
przez siedem dni i niech nie będzie nigdzie w granicach twojej ⟨siedziby⟩ 
nic kwaśnego ani zakwaszonego. [Exo 13:8] Wyjaśnij swemu synowi tego 
dnia mówiąc: „To z powodu tego, co Pan uczynił dla mnie, gdy wycho-
dziłem z Egiptu”. [Exo 13:9] Niech to będzie dla ciebie znakiem na ręce 
i pamiątką między oczami, po to by Prawo Pana było na twoich ustach, 
gdyż Pan wywiódł cię silną ręką254 z Egiptu. [Exo 13:10] Zachowuj więc to 
przykazanie o tej porze, z roku na rok. [Deu 6:20] Gdy o świcie twój syn 
spyta cię, mówiąc, „Co to za przepisy,

[14b]
nakazy i prawa, które Pan nasz Bóg wam nakazał?”, [Deu 6:21] powiedz swe-
mu synowi: „Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie, a Pan wywiódł nas 

249 Dosł. ‘wiązkę-kropidło’.
250 Dosł. ‘dotknijcie’.
251 Dosł. ‘niszczycielowi’.
252 Dosł. ‘dla ciebie’.
253 Dosł. ‘pracę; służbę; posługę’.
254 kudrat była, dosł. ‘potęgą’, wyraz użyty w celu uniknięcia wyrazu antropomor-

ficznego ְּבָיד ‘ręką’, zob. wyżej.
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z Egiptu silną ręką255”. [Deu 6:22] Bóg pokazał znaki i wielkie, a okrutne cuda 
faraonowi i całemu jego domowi w Egipcie na naszych oczach. [Deu 6:23] 
A nas wywiódł stamtąd, by dać nam tę ziemię, którą obiecał naszym ojcom. 
[Deu 6:24] I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przykazania, aby bać się 
Pana Boga naszego i aby nam dobrze czynił, aby zachował nas przy życiu po 
wsze dni jako dziś dzień. [Deu 6:25] Naszą zasługą będzie, jeśli zachowamy 
⟨zasadę⟩ przestrzegania tych wszystkich przykazań wobec

[15a]
Pana naszego Boga, które nam nakazał. [Exo 10:2] Po to, byś mógł obwieścić 
swemu synowi i synowi syna, ⟨by usłyszeli na własne uszy⟩ to, co uczyniłem 
w Egipcie poprzez moje znaki, które im ukazałem, żebyście wiedzieli, że ja 
jestem Panem. [Psa 78:3] Co słyszeliśmy i co poznaliśmy, co nasi ojcowie 
opowiadali nam. [Psa 78:4] Nie ukrywajmy przed ich synami, przyszłym 
pokoleniom, żeby byli głosicielami chwały Pana i jego potęgi, cudów, które 
czynił, [Psa 135:8] jak to, że poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka 
po bydlę. [Psa 136:10] Pogromcy Egiptu, jego pierworodnych, gdyż jego ła-
ska jest na wieki. [Psa 136:11] I wywiódł Izrael od nich, gdyż jego łaska jest 
na wieki. [Psa 136:12] Mocną ręką i wyciągniętym ramieniem256, gdyż jego 
łaska jest na wieki. [Psa 107:15] Niech dziękują Panu za jego łaskę i cuda, 
które czynił dla synów

[15b]
człowieczych. [Psa 99:3] Niech dziękują Jego imieniu, ono jest wielkie, groź-
ne i święte. [Psa 9:2] Dziękuję Panu całym sercem i głoszę Jego wszystkie 
cuda. [Psa 9:3] Będę się radować i cieszyć Tobą, [M 13] śpiewać pieśni ⟨ku 
chwale⟩ Twojego imienia, O Boże Najwyższy. [Psa 9:4] Gdy moi nieprzy-
jaciele powrócą, pierzchną w tył przed Tobą i znikną. [Psa 9:5] Bowiem 
Ty uczyniłeś mi sprawiedliwość i wyrok, siadłeś na tron, o sprawiedliwy 
Sędzio! [Psa 9:6] Przeklnij państwa, wygub bezbożnych, wymaż ich imio-
na po wieczne czasy. [Psa 124:6] Niech będzie pochwalony Pan, który nie 
wydał nas ich zębom na rozszarpanie. [Psa 68:20] Niech będzie pochwa-
lony Pan, który co dzień okazuje nam swą łaskę, On jest Bogiem, naszym 
miłosierdziem na zawsze. [Psa 68:21] On jest Bogiem miłosierdzia dla nas, 

255 Jak wyżej.
256 Ḱulu kudrat była da sunułɣan kuvat była, dosł. ‘silną mocą i wyciągniętą 

potęgą’, zob. wyżej.
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Bogiem miłosierdzia i łaski, Panem Bogiem, który może ocalić od śmierci. 
[NB] Niech będzie pochwalony nasz Bóg, Bóg naszych ojców, który czynił 
cuda i wielkie czyny257, 

[16a]
znaki i cuda naszym ojcom w tamtych czasach i w tamtych dniach, amen. 
[NB] Potem wybawił ich, dając im szeroką swobodę. [NB] Wyzwolił ich spod 
przemocy ich ciemęzców, dając wolność. [NB] Ocalił ich spod samowoli 
faraona, władcy Egiptu, dając pokój. [Deu 4:34] Znakami, cudami, wojskiem, 
silną ręką i wyciągniętym ramieniem258 i wielką grozą. [Psa 105:37] Wywiódł 
ich ze srebrem i złotem, [NB] radością, uciechą, weselem, zadowoleniem, 
z niewoli na wolność. [NB] Wiódł ich prosto, bowiem ich wybrał Pan, by 
byli dla niego wybranym narodem. [NB] Wyniósł ich, uczynił wielkimi 
na wyżynach259. [NB] A ich wrogom sprawił plagi i wielką zemstę. [NB] 
Uciskających umieścił pośrodku głębokiego miejsca.

[16b]
[NB] A ich będzie miłował ⟨swym⟩ miłosierdziem na zawsze. [NB] Zabrał ich 
stamtąd i przywiódł ich do góry Synaj niczym pannę młodą. [NB] Dał im 
swe czcigodne prawo w udziale [NB] wraz z przykazaniem i zarządzeniami 
oraz wielkim prawem. [NB] Nakazał im świętować radosne i wesołe święta. 
[NB] Dlatego musimy mówić: „Niech będzie pochwalony On i pochwalone 
imię Jego, jak też wszelkie błogosławieństwa wznoszone wysoko po wie-
ki wieków, po wsze żywoty, na zawsze”. [M 14] [NB] Powiedzmy jeszcze: 
„Niech będzie pochwalony nasz Bóg, który zachował nas przy życiu, który 
wzmocnił nas i pozwolił nam dotrwać w zdrowiu do tego czasu, amen”. 
[NB] Niech więc Pan nasz Bóg, Bóg naszych ojców, Bóg potężny i groźny, 
pospieszy oraz podąży do nas w naszym czasie i twoim czasie i w czasie 
wszystkich synów domów Izraela

[17a]
i przyjmie wszystkie dobre i miłe, pocieszające wieści, które zostały wyzna-
czone, wypowiedziane i zapisane z ust wszystkich proroków i mających wi-
dzenia. [NB] Niech nas uczyni godnymi dojrzeć chwile naszego powodzenia 

257 Dosł. ‘moce’.
258 ḱulu kudrat była da sunułɣan kuvat była, zob. wyżej
259 Dosł. ‘w górę w górę’.
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[NB] i zobaczyć dni naszego zbawienia i plony naszego Mesjasza. [NB] 
Pójdźmy tam do Syjonu do Pana naszego Boga w czasie świąt wędrownych 
i w czasie świąt i dni świętych, radując się i weseląc radością z naszego miasta 
Jerozolimy. [NB] I całą radością z ołtarza i świątyni. [NB] Tam złożymy 
ofiary paschalne, całopalne oraz intencje, dary i ofiary pitne. [NB] Złożymy 
dzięki i obwieścimy chwałę Stworzyciela światów. [NB] On jest Bogiem, do 
którego wołamy, doskonałe są Jego czyny. [NB] On jest tym, który spieszy 
z ocaleniem do doskonałych. [NB] Bowiem najpoczestniejszymi 

[17b]
i najzacniejszymi uczynił nas pośród wszystkich narodów. [NB] Później wy-
brał nas spośród innych społeczności. [NB] Dlatego też radujmy się, cieszmy, 
weselmy, radujmy i śpiewajmy wielkimi śpiewami. Mówmy też, [Psa 35:9] 
niech moja dusza raduje się z Panem, niech weseli się ocaleniem. [Psa 35:10] 
Niech moje wszystkie członki powiedzą: „Panie, nie ma wyzwoliciela nędza-
rza silniejszego od Ciebie i łupieżcy biednego”. [NB] Jest napisane: „Raduj 
się wielce, o społeczności Syjonu, wołaj, o wspólnoto Jerozolimy; zaprawdę, 
Twój władca, król Mesjasz przyjdzie do ciebie; prawy i wyzwolony nędzarz, 
który dosiada osła i muła, dziecięcia osła.”. [NB] Zaprawdę, na te wzgórza 
⟨wchodziły⟩ stopy zwiastuna, obwieszczającego pokój; obchodź swoje święta, 
Judo, spełniaj swoje intencje, gdyż nie będzie więcej 

[18a] 
[M 15] nawiedzał cię niegodziwiec, wszyscy ⟨niegodziwi⟩ ludzie zostaną 
zgładzeni. [NB] Cały Twój naród to sprawiedliwi po wieki, odziedziczą 
ziemię; gałązka zasadzona jest dziełem moich rąk260, aby piękniała. [Isa 
60:22] Mała społeczność wzrośnie po tysiąckroć, a mniejsza od niej stanie się 
potężnym państwem; ja Pan, to mówię; jeśli Izrael zasłuży, sprowadzę przed 
czasem króla Mesjasza, lecz jeśli nie zasłuży, uczynię to w swoim czasie.

260 Dosł. kudratłarymnyn ‘moich mocy’, zob. wyżej.
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A

abak ‘bożek; bóg’
ačuv ‘gniew’
ačy ‘gorzki’
ačytadoɣon ‘zakwaszony’
adam ‘1. człowiek. 2. ktoś; ktokolwiek’
Adonaj ‘Pan’
aɣadoɣon ‘płynący’
aɣałyk ‘starszy’
aɣyn ‘płynący’
Aharon ‘Aron’
aja- ‘szczędzić’
ajak ‘noga’
ajt- ‘mówić’
ajtył- ‘być mówionym’
akłapły ‘nieobrzezany’
ał- ‘brać, wziąć’
ałar ‘oni; one’
ałej ‘tak’; ~ artyk ‘tym bardziej’
ałɣyš ‘błogosławieństwo’
ałɣyšła- ‘błogosławić’
ałny- ‘przed’: ałnyja, ałnyjda ‘przed 

tobą’, ałnyjdan ‘sprzed ciebie’, ał-
nynda ‘przed (nim)’, ałnyndan 
‘sprzed (niego)’

ałtyn ‘złoto; złoty’
ałtynčy ‘szósty’
ałyvču ‘biorący’

III Słowniczek261

1

1 Hasła obejmują słownictwo wersji podstawowej, czyli T. Słowa karaimskie mają 
podane tylko podstawowe znaczenia, w jakich występują w tekście. Zmiany 
wygłosowe haseł podano wtedy, gdy takie przypadki zachodzą w tekście.

aḿeń ‘amen’
anača ‘położna’
anar zob. oł
ančak ‘jedynie; tylko’
anda ‘tam’
andan ‘stamtąd’
anłat- ‘tłumaczyć; wyjaśnić’
ant ‘przysięga’
ane- ‘przysięgać; obiecać’
any zob. oł
anyn zob. oł; ~ üuń ‘dlatego’;
ara: arasyna ‘między, pośród’
Aram ‘Aram’
arbe-egirka ‘szarańcza’
art- ‘zwiększać się, rosnąć, mnożyć’ 
arttyr- ‘robić coś dalej, więcej; roz - 

mnożyć’
artyk ‘więcej; bardziej’
aruvłuk ‘czystość’
astry ‘bardzo; nader’
aš- ‘przejść; przekroczyć’
aša- ‘jeść’
ašał- ‘być jedzonym’
ašavču ‘jedzący’
ašyɣyšłyk ‘pośpiech’
ašyra ‘przez, poprzez’
at ‘imię’
ata ‘ojciec; przodek’
atłanyvču ‘wsiadający (na grzbiet 

zwierzęcia)’
av|uz ~zu ‘usta’
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avałdan ‘od początku’
avanły|k ~ɣy ‘niegodziwość’
avaz ‘głos’
avłak ‘rozległy, przestronny; s zeroki’
Avraham ‘Abraham’
Avram ‘Abram’
avur ‘ciężki; ciężko; dotkliwie’
az ‘mało; niewielu’
azatłyk ‘wolność’
azɣyna ‘mało, troszkę; niewiele’
aziź ‘1. miły. 2. święty. 3. zacny’; 

~ oχumak ‘święte czytanie’

B

baɣa ‘żaba’
baɣatyr ‘1. mężny. 2. potężny’
baɣatyrłyk ‘1. wielki czyn; męstwo. 

2. moc, potęga’
bajdbak ‘niegodziwy; niegodziwiec; 

nicpoń’
bajłan- ‘wiązać; przepasać’
ba|k- ~ɣa ‘1. patrzeć. 2. do glądać’
bał ‘miód’
bała ‘dziecko; młode’
bałčyk ‘glina’
bar ‘wszystko; wszelki ’; ~ysy 

‘wszyscy’
bar- ‘iść’
baš ‘głowa’
bašła- ‘zacząć; zacząć się’
bašły|k ~ɣy ‘początek’
bašur- ‘bić czołem; kłaniać się’
battyr- ‘topić; pogrążać’
bav ‘wiązka’
bazłyk ‘pokój’
el ‘biodro’

elań- ‘owijać w pieluchę; przewijać’
elgi ‘znak’
elgirtil- ‘być oznakowanym; być 

wyznaczonym’
er- ‘dać’; ~ḿadi ‘nie pozwolił’
eriu ‘dający’
ešińči ‘piąty’
eź- ‘naprzykszyć się; mieć dość; 

czuć wstręt’
bij ‘władca; król’
bijań- ‘cieszyć się, radować, weselić’
bijań ‘uciecha, radość, wesołość’
bijańli ‘radosny, wesoły’
bijik ‘wysoki’
bijlik ‘państwo’
bil- ‘1. wiedzieć. 2. dowiedzieć się. 

3. poznać’
bildir- ‘powiadomić’
bir ‘jeden; pewien’
bir-a ‘żaden; nikt’
birǵa ‘wraz; razem’
biri ‘jeden; pewien’
birińči ‘pierwszy’
bi- ‘gotować’
biširil- ‘być gotowanym’
bi ‘wesz’
bitiš ‘plon; płód’
biź ‘my’
boł- ‘stawać się, zostawać; być’
borłałyk ‘1. winna latorośl. 2. win- 

nica’
bu ‘ten’; ~nun ‘tego’
bujru|k ~ɣu ‘rozkaz; rozporządze-

nie’; też ‘usta’
bujur- ‘rozkazać’
bułej ‘tak; w ten sposób’
urḱ- ‘pryskać, opryskać, spryskać’
burun ‘wcześniej, przedtem’
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burunɣu ‘pierwszy’
burunrak ‘przedniejszy; pocześ- 

niejszy’
buta|k ~ɣy ‘gałąź; gałązka’
buvun ‘1. członek (ciała). 2. staw’
buz ‘lód’; tu ‘grad’
była ‘z’

C

cadyk ‘sprawiedliwy’
Cijon ‘Syjon’
Coʿan ‘Coan’

Č

čabor ‘kropidło’
čaɣyr- ‘wołać; wzywać’
čajałyk ‘zguba; zniszczenie’
čajpa- ‘niszczyć’
čajpał- ‘być zniszczonym’
čajpavču ‘niszczący; niszczyciel’
čatyr ‘namiot’
e|k ~gi ‘granica’
ear ‘miły’
egirḱa ‘szarańcza’
eri ‘zastęp; wojsko’
uur- ‘odwracać; odmieniać; zamie- 

niać’
uurul- ‘odwrócić się; odmienić się, 

zamienić się’
čyban ‘wrzód’
čyɣar- ‘wywieść, wyciągnąć’
čyɣaryvču ‘wywodzący; wyprowa- 

dzający’
čyɣyš ‘wyjście’

čyj ‘surowy; surowizna’
čy|k- ~ɣa ‘wychodzić’

D

-doɣon wykładnik imiesłowu wyra-
żającego czynność trwałą

da ‘też; i’
daɣy ‘i, też; jeszcze’
eeχa ‘ofiara’
ejiń ‘do’
evir ‘świątynia’
dor ‘pokolenie’
or ‘cztery’
oruńu ‘czwarty’
dunja ‘świat’: ~ɣa ejiń ‘na zawsze; 

na wieki’
dušman ‘wróg, nieprzyjaciel’

E

e- ‘być’; czasownik posiłkowy, np. 
w artaredi ‘mnożył się’ 

eki ‘koza’
eǵer ‘jeśli, jeżeli’
egirmi ‘dwadzieścia’
eh ‘ej’
ej ‘ej!, hej!’
eki ‘dwa’
ekińči ‘drugi’
eḱsil- tu ‘być usuniętym, wydalo-

nym; być zgładzonym’
eḱsit- tu ‘usunąć; uprzątnąć’
el ‘kraj’
elči ‘poseł, wysłannik; prorok’
emǵa|k ~gi ‘trud’
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Emori ‘Amoryjczyk’
eń- ‘1. zstąpić; zejść na dół; 2. wę-

drować w dół; udawać się na po- 
łudnie’

eńdi ‘jeszcze’
erk ‘władza; wola’; ~ er- ‘pozwolić’
erkak ‘mężczyzna’; tu ‘samiec’
er ‘mężczyzna’
erań: ~ byładan ‘z rana’
eśa ‘jeśli jest’
ʿEsav ‘Esaw’
ea|k ~gi ‘osioł’
eši- ‘słyszeć; wysłuchać’
ešitir- ‘dawać słyszeć’
ešitiriu ‘dający słyszeć’
e ‘mięso’
e- ‘czynić, uczynić’
eik ‘obuwie; buty’
eiu ‘wykonawca’
etir- ‘kazać czynić’

F

firjat ‘krzyk; wołanie’

G

Girgaši ‘Girgaszyjczyk’
ǵorula- ‘grzmieć’

H

halegińa ‘teraz’
haḿeša por. hamḿeša ‘zawsze; na 

zawsze’

hamḿeša por. haḿeša
har ‘każdy’
harip ‘obcy’
he ‘nic; żaden’
heχał ‘ołtarz’

X

χabar ‘wieść, wiadomość’; ~ eriu 
‘powiadamiający’

χajyfsun- ‘litować się; żałować’
χaḿeć ‘kwas’
Χam ‘Cham’
χanłyk ‘1. królewstwo. 2. państwo’
χasil ‘rodzaj szarańczy’
χatna: ~ kył- ‘obrzezać’
χazna ‘skarb, skarbiec’; ~ šahar 

‘miasto skarbiec’
Χiti ‘Chittyjczyk’
Χivi ‘Chiwwijczyk’
χoḱuḿlu|k ~ǵu ‘przemoc’; ~ była 

‘przemocą’
χor: ~ e- ‘gardzić; krzywdzić’
χorłu|k ~ɣu ‘poniewierka; krzywda’
χyǯ ‘święto’
χyššym ‘gniew’; tu ‘ręka’

I

ič; ičińa ‘1. do wewnątrz, do środka. 
2. wnętrzności’

ičil- ‘być pitym’
ij- ‘wysłać, posłać’
ijil- ‘być wysłanym, posłanym’
ijyn ‘zgromadzenie; gmina’
ilk ‘pierwszy; pierwocina’
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inamły ‘wierny’
ińal- ‘być wołanym’
ińgir ‘wieczór’
ińǯirlik ‘gaj figowy; figowiec’
i ‘praca; dzieło; czyn’
iź ‘ślad’; tu ‘droga’

J

jaj- ‘roprzestrzenić’
jajył- ‘rozprzestrzenić się’
jałčy ‘najemnik’
jałɣyz ‘jedynie’
Jam Suf ‘Morze Sitowia’
jaman ‘zły’; ~ elči ‘fałszywy prorok’; 

~ e- ‘czynić zło; czynić coś złego’
jan ‘bok’
janɣyj ‘nów; nowy miesiąc’; tu ‘mie- 

siąc’
jara- ‘stosować’; zob. jarɣu
jarar: ~ e- ‘pozwolić’
jaratuvču ‘Stworzyciel; Stwórca’
jarɣu ‘wyrok’; ~ jara- ‘sądzić; osą- 

dzać’
jarły ‘biedak; biedny’
jarłyɣaš ‘miłosierdzie; litość’
jarłyɣašła- ‘okazać miłosierdzie; 

okazać litość’
jarłyɣašłan- ‘doświadczyć miłosier-

dzia; doświadczyć litości’
jarty ‘pół; połowa’; ~ oł ḱeaa 

‘o północy’
jas-jasnamak ‘błyskawica’
jasak ‘podatek’; ~ [ałyvču] poborca 

podatkowy’
jašyr- ‘ukrywać, zatajać’
jat ‘obcy’; ~ el ‘obcy lud, obcy ludzie’

javdur- ‘zesłać deszcz, grad itp.’
jaz- ‘pisać’
jazył- ‘być (za)pisanym’
Jaʿakov ‘Jakub’
jaχšy ‘dobry’
jedi ‘siedem’
jedińči ‘siódmy’
jel ‘wiatr’
jem ‘jedzenie’
jer ‘1. ziemia. 2. miejsce. 3. kraj; kraina’
jerli ‘miejscowy’
Jerušałajim ‘Jerozolima’
jesir ‘niewolnik’
jetitir- ‘doprowadzić; pozwolić 

dojść’
Jevusi ‘Jebuzyjczyk’
Jicχak ‘Izaak’
Jisraʾel ‘Izrael; Izraelici; izraelski’
Jisraʾelka ‘Izraelka’
joɣarɣy ‘wysoki’
joɣary ‘w górę; wysoko’
joɣedi ‘nie było’
Johošuʿa ‘Jozue’
joł ‘droga’
jomakła- ‘opowiadać’
Jośe ‘Józef ’
joχ ‘nie ma’
Juhuda ‘Juda’
juk ‘ciężar’
juḱla- ‘obarczać’; tu ‘okazać’
jułu- ‘ocalić’
jurak ~gi ‘serce’
juru- ‘iść, chodzić; wędrować’
juru- ‘kazać iść, chodzić; kazać 

wędrować’
juvuk ‘bliski’
juvuł- ‘być mytym’
juvur: ~ kył- ‘zbliżyć’
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juvut- ‘zbliżać’; tu ‘składać ofiarę’
juź ‘twarz’
jył ‘rok’
jyłłyk ‘-roczny’
jyrtuv ‘rozdarcie’

K

kabuł: ~ e- ‘przyjąć’
kabułłuk ‘przyjęcie; akceptacja’
kadim ‘(wiatr) wschodni’
kajam: ~ e- ‘ustanowić; utrwalić, 

utwierdzić; wzmocnić’; antyn 
~ e- ‘potwierdzić przysięgę’

kajt- ‘wracać’
kała ‘panna młoda; narzeczona’
kałdyr- ‘zostawić, pozostawić’
kan ‘krew’
kapła- ‘pokryć’
karanja ‘kara; plaga’
karanłyk ‘ciemność; ciemny’
karɣa- ‘przekląć’
kart ‘stary; starzec’
Kasdim ‘chaldejski’
kat: ~yna ‘obok’
kattyr- ‘utwardzić; usztywnić’
katy ‘twardy; okrutny; dotkliwy’
katyr ‘muł’
katyš: ~ kijik ‘bąk bydlęcy’
kaχyr ‘wściekłość; gniew’
ḱea ‘noc’
ḱeargi ‘w tył’
ḱel- ‘przyjść’
ḱeltir- ‘przyprowadzić’
ḱeńa ‘rada’
Kenaʿan ‘Kanaan’
ḱeńśa ‘ten sam’

ḱeraḱli ‘potrzebny; konieczny’
ḱeś- ‘ciąć; obcinać’; ~ti er ‘zawarł 

przymierze’
ḱesil- ‘być (ob)ciętym’
ki1 ‘1. że. 2. który; jaki’
ki2 ‘1. ponieważ; gdyż; bowiem. 

2. gdy, kiedy. 3. jeśli. 4. jednak’
kibik ‘jak’
kiči ‘mały’
kijik zob. katyš
kim ‘1. kto. 2. który; co’
kińdi|k ~gi ‘pępek’; tu ‘pępowina’
kirpi ‘cegła’
kiši ‘1. osoba. 2. człowiek’
kiši-a ‘nikt’
ḱla- ‘chcieć’
ḱou ‘przeprawa (brodem)’; tu ‘po 

drugiej stronie (rzeki)’
koj ‘owca; baran’
koj- ‘1. położyć. 2. ustanowić’
kojuvču ‘kładący’; ~ ǯanymyzny 

tirliḱa ‘utrzymujący nasze du-
sze przy życiu’

ḱok ‘niebo’; tu ‘powietrze’
kok zob. ḱok
koł ‘ręka; ramię’
komiń ‘komin’
ḱonar- ‘1. prowadzić, gnać. 2. kiero- 

wać’
kondar- ‘wznosić; budować’
konšu ‘sąsiad’
ḱop ‘dużo; wielu’
ḱor- ‘1. widzieć’. 2. spojrzeć’
ḱora ‘według, wedle; zgodnie z’
kork- ‘bać się, lękać się; przestraszyć 

się’
ḱorḱaj- ‘pięknieć’
korkunčłu ‘straszny’
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korkuv ‘lęk, strach, przerażenie; 
groza’

ḱorum ‘widzenie’; ~ ḱoruu ‘ma-
jący widzenie’

ḱoruń- ‘widać; być widzianym’
ḱoruu: zob. ḱorum
kotar- ‘głosić, obwieścić’
kotaryvču ‘głosiciel’
ḱour- ‘podnieść, wznieść, unieść’
ḱourul- ‘być podniesionym, wznie-

sionym, uniesionym’
ḱoź ‘oko’; ~laria ‘na jego oczach’
kozu ‘jagnię’
ḱu ‘siła, moc’
ḱulu ‘silny, mocny’
kudrat ‘moc; siła’; tu ‘ręka’
kuł ‘1. sługa. 2. niewolnik’
kułak ‘ucho’; ~łaryča ‘na jego wła-

sne uszy’
kułłu|k ~ɣu ‘służba; praca’; ~ e- 

‘służyć’
ḱuḿu ‘srebro; srebrnik, pieniądz’
ḱuń ‘dzień’; ~ uzun(nu) ‘cały dzień’
kutkar- ‘ocaleć, zbawić, wybawić’
kutkaryvču ‘zbawiciel; wybawiciel; 

wyzwoliciel’
kuvan- ‘cieszyć się, radować się’
kuvanadoɣon ‘radujący się, cieszący 

się’
kuvanč ‘uciecha, radość’
kuvančły ‘radosny’
kuvat ‘moc; siła; potęga’, też ‘ramię’
ḱuvur- ‘spalić’
kuǯur ‘kwas’
kyčkyr- ‘krzyczeć; wołać’
kyjas ‘liczba’
kyjna- ‘męczyć; uciskać, dręczyć, 

ciemiężyć’

kyjnavču ‘dręczyciel’
kyjyn ‘udręka, męka, cierpienie’
kył- ‘czynić; robić’
kyłuvču ‘czyniący; robiący’
kyłyn- ‘być czynionym; być robio- 

nym’
kyr- ‘niszczyć; razić; zabijać, zgła- 

dzić’
kyranč ‘plaga; mór; pogrom; znisz-

czenie, zagłada’
kys- ‘uciskać’
kystavču ‘ciemięzca, dręczyciel’
kysykły|k ~ɣy ‘ucisk; ciemiężenie’
kyz ‘1. dziewczyna, dziewczynka. 2. 

córka’

M

maca ‘maca’
maja zob. ḿeń
mał ‘majątek; dobra’
manč- ‘zanurzyć’
maror ‘gorzkie zioła’
mašijaχ ‘Mesjasz’
maχtav ‘1. chwała, pochwała. 2. błogo- 

sławieństwo’
maχtavłu ‘1. (po)chwalony. 2. błogo- 

sławiony’
ḿeleχ ‘król’
meń ‘ ja’; maja ‘(do) mnie’; ḿeni 

‘mnie’
ḿereśla- ‘dziedziczyć’
ḿereślik ‘dziedzictwo; spadek’
Mićri ‘Egipt; egipski’
Mićrili ‘Egipcjanin’
miła ‘obrzezanie’
miń ‘tysiąc’
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Mirjam ‘Miriam’
miśkiń ‘ubogi; nędzny, nędzarz’
Moe ‘Mojżesz’
moʿe ‘święto’
muna ‘oto; zaprawdę’

N

Naχor ‘Nachor’
navi ‘prorok’
navili|k ~gi ‘proroctwo’
nije ‘zamiar, intencja’
Nil ‘1. Nil. 2. rzeka’
nišan ‘1. znak. 2. cud’
ńe ‘co’
ńečik ‘jak’
ńeki ‘to co’
ńeś ‘cud; dziw’
ńeśeχ ‘ofiara pitna’

O

očar ‘przybysz; osiedleniec’
oderja ‘odrzwia; ościeżnica’
oχu- ‘czytać’
oł ‘1. ten. 2. on, ona, ono. 3. oddaje 

heb. rodzajnik określony’; anar 
‘ jemu’; andan ‘od niego’; any 
‘jego’; anyn ‘jego’

ʿoła ‘ofiara całopalna’
ołtur- ‘1. siedzieć. 2. mieszkać; prze- 

bywać’
ołturuš ‘siedziba; miejsce zamiesz- 

kania’
on ‘dziesięć’
on oruńu ‘czternasty’

onarma|k ~ɣy ‘powodzenie’
onunču ‘dziesiąty’
ornatył- ‘sadzić; posadzić, umieścić’
orta ‘środek’: ~jyzda ‘pośród was’; 

~łaryndan ‘pośród nich’; ~syna, 
~synda, ‘pośród’, ~syndan ‘spo- 
śród’

or|un ~nu ‘miejsce’; orar ~unłar 
‘miejsce porodów’

ošoł ‘ten; oddaje heb. rodzajnik 
określony’

ot ‘ogień’
ovolań- ‘walać się’

Ö

ö ‘zemsta’
öl- ‘umrzeć; zdechnąć, paść’
öla ‘zaraza; pomór; epidemia’
ölur- ‘zabić’
ölu ‘martwy’
ölum ‘śmierć’
öḿur ‘życie’
öḿurluk ‘wieczny; dożywotni’
öra tur- ‘wstać, powstać; [iść] prosto’
öź ‘1. (on) sam. 2. swój’; ~uḿa ‘sobie’
öźań ‘rzeka’
öźǵa ‘inny’

P

parʿo ‘faraon’
Ṕerat ‘Eufrat’; öźani Ṕ~nyn ‘rzeka 

Eufrat’
Ṕerizi ‘Peryzyjczyk’
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Ṕesaχ ‘pascha’
Pitom ‘Pitom’
publičńe ‘publicznie’
Puʿa ‘Pua’

R

Raʿamśeś ‘Ramses’
raχmela- ‘zmiłować się’
-rak przyrostek stopnia wyższego
rašaʿ ‘bezbożny, bezbożnik’
rast ‘sprawiedliwy; prawy’
rastły|k ~ɣy ‘sprawiedliwość; pra- 

wość’
regalim ‘święta wędrowne’
resim ‘przykazanie’
ribbimiź ‘nasz pan’

S

saɣyn- ‘pamiętać; pomnieć’
saɣyndyr- ‘wspomnieć’
saɣynmakłyk ‘pamiątka; wspo- 

mnienie’
saɣyš ‘myśl; zamiar’; jaman ~ ‘zły za- 

miar’
saja: zob. śen
sajła- ‘wybrać’
sajłanmyš ‘wybrany; wybraniec’
sajyn ‘każdy’; ü ~ każdy dom
sakła- ‘przechować; zachować’
sakłav ‘przechowanie; zachowanie’
sał- ‘zarżnąć; dokonać uboju’
sałyš- ‘liczyć’
sanły ‘liczebny; o liczbie’
sarna- ‘śpiewać’

sarnav ‘śpiew’
saruv ‘nakaz; przepis, przykazanie’
sary- ‘obwieścić; zawiadomić’; śoź 

~dy ‘obwieścił’
satyn: ~ ał- ‘kupić’
savłuk ‘zdrowie’
savut ‘naczynie’
Sinaj ‘Synaj’
siź ‘wy’
soj- ‘zarżnąć; dokonać uboju’
sondrada ‘potem; później’
sondraɣy ‘późniejszy’
sopχa ‘sadza’
sor- ‘pytać’
sortun ‘po’; andan ~ ‘po tym; potem’
Suf zob. Jam
sun- ‘wyciągnąć; podać’; ~arḿeń 

ošoł χyššymymny ‘wyciągnę 
rękę’

sunuł- ‘być wyciągniętm; być 
podanym’

suv ‘woda’
syɣyr ‘bydło; krowa’
syjły ‘szcigodny; szanowny; zacny’
syndyr- ‘łamać’
syzłav ‘ból’
śegizińči ‘ósmy’
Śeʿir ‘Seir’
śeń ‘ty’; saja ‘tobie’; śeniń ‘twój’; 

śeńa ‘u ciebie’; śenań ‘od 
ciebie’

śoź ‘słowo’
śoźla- ‘mówić; powiedzieć’
śur- ‘wymazać, wykreślić’
śurulḿu ‘pomazaniec’
śuruń- ‘1. wlec się. 2. potykać się’
śu ‘mleko’
śuak ‘kość’
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Š

šahar ‘miasto’
šaraʿat ‘przepis’
šatyrłan- ‘radować się, cieszyć, 

weselić’
šatyrłyk ‘radość, uciecha, zadowo- 

lenie’
šavaɣat ‘łaska’
em ‘imię’
er ‘przymierze’
evaɣat zob. šavaɣat
evaχ ‘chwała’
Šifra ‘Šyfra’
šilań- ‘piec się na ogniu’
uḱur: ~ e- ‘dziękować; składać 

dzięki’

T
tabuł- ‘znajdować się’
taj- ‘poślizgnąć się’
taja|k ~ɣy ‘laska; kij’
tałavču ‘łupieżca’
tamaša ‘cud; cudowny’; ~ i ‘cudow-

ny czyn’
tamašałyk ‘cud’
tan ‘1. ranek. 2. świt’
tap- ‘znaleźć’
tar: ~ eriu ‘prześladowca; cie- 

mięzca’
tarłyk ‘bieda; nędza’
tase- ‘niszczyć; wygubić’
taspoł- ‘zniknąć; być zniszczonym’
tašła- ‘(po)rzucić; wrzucić’
tašłan- ‘być (po)rzuconym; być 

wyrzuconym’
tav ‘góra’
tavus- ‘kończyć’

taχt ‘tron’
ek ‘tylko; ale’
eńri ‘Bóg’
erań ‘głęboki’
eraχ ‘Terach’
eźla- ‘spieszyć’
tij- ‘tykać; dotknąć’
tiji ‘należność; należny udział’
tiri ‘żywy’; ~ bołsun ‘niech żyje’; ~ 

tut- ‘utrzymywać (pozostawiać) 
przy życiu’

tiril- ‘żyć; mieszkać’
tiriliu ‘zamieszkujący; żyjący’
tirki ‘ofiara’
tirlik ‘życie’
ti ‘ząb’
tiź ‘kolano’; tu ‘nogi’
toɣuzunču ‘dziewiąty’
ola- ‘płacić’
tomałčyk ‘czyrak; wrzód’
topra|q ~ɣy ‘gleba; proch’; ~ɣyn oł 

jerniń ‘proch ziemi’
tora ‘Prawo; Tora’
ora ‘prawo’
orači ‘sędzia’
orar zob. orun
ora- tu ‘odbierać poród’
uǵal ‘doskonały; bez skazy’
tuman ‘mgła’; tu ‘mrok’
uń ‘noc’
tunɣuč ‘pierworodny’
u|p ~u ‘spód’; juḱlari ~uńań 

‘spod ciężarów’
tur- ‘wstać; powstać’
tut- ‘trzymać; utrzymywać’; tiri ~ 

‘utrzymywać przy życiu’
tuv- ‘rodzić się’
tuvar ‘bydło; trzoda’
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tuvmuš tu ‘narodziny’
uul ‘nie’
uź ‘pole’
uźa- ‘prostować’
tuzłan- ‘być solonym’; tu ‘być na-

tartym solą’
tynčłyk ‘pokój’
tynła- ‘słuchać’
tyškary ‘zewnątrz’; ~ɣa ‘na zewnątrz’

U
učkun ‘iskra’; tu ‘ogień’
ułan ‘1. syn. 2. chłopiec’
ułłu ‘wielki; duży’
ułus ‘naród; lud’
uma ‘gmina; wspólnota; społeczność’
Ur ‘Ur’; ~ Kasdim ‘Ur Chaldejczyków’
ur- ‘bić; uderzyć’
urłu|k ~ɣu ‘1. nasienie. 2. ‘potomstwo’
uruv ‘rodzina; ród’
ušpu ‘ten oto’
uv|uł ~|łu ‘syn’
uvunčłu ‘pocieszający’
uzunnu: zob. ḱuń uzun

Ü
ü ‘trzy’
üuń ‘dla’
üuńu ‘trzeci’
üǵula- ‘karcić’
ülu ‘dział; udział’
üḿa ‘gmina; wspólnota; społecz- 

ność’
üś ‘wierzch’; ~ oderja ‘nadproże’
üś: ~uńa ‘na niego’; ~uḿuźǵa ‘na 

nas’; oł tav ~uńa ‘na tej górze’

ü ‘dom’
ürau ‘nauka; wykładnia’

V

vaɣda ‘pora; termin’
vale ‘lecz’
vatyvču ‘uderzający; pogromca’
vaχt ‘czas’
volnost ‘wolność; swoboda’

Z

zaman ‘czas’
zaχḿe ‘wysiłek; trud’
zoχ́e: ~ e- ‘uczynić godnym, zasłużo- 

nym’
zułumła- ‘krzywdzić; uciskać; cie- 

miężyć’
zyndan ‘więzienie’
zynharła- ‘nakazać, przykazać’
źeḿer ‘pieśń pochwalna; hymn’; ~ 

oχu- ‘śpiewać pieśni’
źeχut ‘zasługa’
źeχutłu ‘mający zasługi; zasługują-

cy; zasłużony’

ǯ
ǯan ‘dusza’
ǯaχtła- ‘spieszyć’
ǯaχtłat- ‘pośpieszyć’; tu ‘czynić coś 

w czasie’
ǯaχtłatyvču ‘pospieszający’
ǯymʿat ‘gmina (religijna); wspólnota, 

społeczność’
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Wykaz skrótów

ar.  – arabski
heb. – hebrajski
hkar. – halickokaraimski
kar. – karaimski
kaz. – kazachski
kkar. – krymskokaraimski
pol. – polski
stturk. – staroturkijski
tkar. – trockokaraimski
turk. – turkijski
zachkar. – zachodniokaraimski

AJ  – Aqtay i Jankowski 2015
E  – rękopis z Edynburga
F  – Firkovičius 1999
G  – druk z Gözlöv
KRPS – Baskakow, Zajączkowski i Szapszał 1974
KRS – Syzdykova i Husain 2001
M  – Malecki 1900
O  – Pirik 1901
T  – rękopis z Wilna

Znaki edytorskie

( )  – tekst zbyteczny
[ ]  – tekst poprawiony przez wydawcę
⟨ ⟩  – tekst dodany przez wydawcę z innych źródeł
{ }  – tekst dopisany na marginesie
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Faksymile: rkp. F305-49

Ryc. 1. F305-49: 1a
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Ryc. 2. F305-49: 1b
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Ryc. 3. F305-49: 2a
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Ryc. 4. F305-49: 3a
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Ryc. 5. F305-49: 3b
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Ryc. 6. F305-49: 4a
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Ryc. 7. F305-49: 4b
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Ryc. 8. F305-49: 5a
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Ryc. 9. F305-49: 5b
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Ryc. 10. F305-49: 6a
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Ryc. 11. F305-49: 6b
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Ryc. 12. F305-49: 7a
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Ryc. 13. F305-49: 7b
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Ryc. 14. F305-49: 8a



108 Henryk Jankowski

Ryc. 15. F305-49: 9a
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Ryc. 16. F305-49: 9b
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Ryc. 17. F305-49: 10a
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Ryc. 18. F305-49: 10b
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Ryc. 19. F305-49: 11a
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Ryc. 20. F305-49: 11b
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Ryc. 21. F305-49: 12a
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Ryc. 22. F305-49: 12b
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Ryc. 23. F305-49: 13a
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Ryc. 24. F305-49: 13b



118 Henryk Jankowski

Ryc. 25. F305-49: 14a
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Ryc. 26. F305-49: 14b



120 Henryk Jankowski

Ryc. 27. F305-49: 15a
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Ryc. 28. F305-49: 15b



122 Henryk Jankowski

Ryc. 29. F305-49: 16a
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Ryc. 30. F305-49: 16b



124 Henryk Jankowski

Ryc. 31. F305-49: 17a



Hagada trockokaraimska 125

Ryc. 32. F305-49: 17b



126 Henryk Jankowski

Ryc. 33. F305-49: 18a
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Ryc. 34. F305-49: 18b



128 Henryk Jankowski

Ryc. 34. Malecki (1900: 3)

Faksymile: Malecki (1900: 3–15)
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Ryc. 35. Malecki (1900: 4)



130 Henryk Jankowski

Ryc. 36. Malecki (1900: 5)
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Ryc. 37. Malecki (1900: 6)



132 Henryk Jankowski

Ryc. 38. Malecki (1900: 7)
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Ryc. 39. Malecki (1900: 8)



134 Henryk Jankowski

Ryc. 40. Malecki (1900: 9)
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Ryc. 41. Malecki (1900: 10)



136 Henryk Jankowski

Ryc. 42. Malecki (1900: 11)
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Ryc. 43. Malecki (1900: 12)



138 Henryk Jankowski

Ryc. 44. Malecki (1900: 13)
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Ryc. 45. Malecki (1900: 14)



140 Henryk Jankowski

Ryc. 46. Malecki (1900: 15)


