
B urunhu jarymynda askan jiz-jiłnyn biliwli
edi Krymda midraszy kip uchuhannyn da
iłk iwretiwcinin Awrahamnyn uwłunun

Josefnin Łuckałynyn, Aben Jaszarnyn, necik oł
mohorłared' ez tiziwłerin.
Midraszy anyn tabułured' G'ezłewde, da beri

– chaz bijik akademijaha – ystyrynyred' jigit
ełen bar janłaryndan Krymnyn ki tihetme ez
iwrenmehin k'ezi tibin andij biliw-jesinin chaz
edi Aben Jaszar.
Bu midraszta, ezg'e tałmidłer arasyna, iwre-

nired' Dawid uwłu Josefnin Dżygit, kajsy ajryc-
łanyred' kałdyk tałmidłerden tiwił ancak ez
tig'eł anłamahyba iwretiwni, tek iti usuba da
„k'eśk'en” sezibe. Ajtyredi ese Dawid kim icin
nendij „sezcek”, ot sez chaz tikk'en jabusunu-
red' adamha uzakka. Aben Jaszar astry siwe-
redi bu oncałahan tałmidni, sanajdohac ki ez
zamanynda cyhar andan usłu adam da fajdały
iści karaj-tizi isne.
Bir for ucrałdy Dawidg'e bundij ucur. Oł edi

cocka kajnar da tołu tirlikten, ałaj tołu ki oł tir-
lik tołułuhu tasared' andan chaz kićli kajnaj-
dohan suw tasad cełmehinden. K'erek edi ese
anar kari barma, oł siwmesed' jirime akyrtyn
chaz eźg'e cockałar, ancak cabared' bitin cha-
łyndan ez kićli ajakłarynyn.
Da muna bir kinni, kacan oł ez kyłyhy k'ere

cabared' oram saryn, jołhustu any tatar Mud-

deris, aharahy bijik ismaeł-midrasznyn da
jachsy dostu Aben Jaszarnyn.
Kłejdohac elik etme bu kajnar cockadan,

kajsy chaz kijik atcak eśtirg'en stepłerde ełce-
red' uzunłuhun oramnyn, Mudderis tochtatty
any da ajtty:
– Tynła, bała! Bundij kićli capmaktan isłenir

tabanłaryn isne cybanłar. Bar tezce nałcyha da
isłet ezine ajakłaryna temirli nałłar.
Dawid uzak izdemedi karuw-sezni:
– Efendi Baba („bijim-atam”) – ajtty oł, juwuz

iginedohac – Cabam nałcydan. Bołałmajd ałma
bu iśni...
– Ne icin bołałmajd? – sordu kart Tatar kiłe-

dohac.
– Bunun icin ki astry dzachtłanad tihetme 

temirni awzunuzga Kanuznun!
Da ajtyp bunu Dawid capty jirakrak, k'ergize-

dohac efendi-babaha ez tabanłaryn „nałłarsyz”.
Mudderis astry jirekłendi Dawid isne bu karuw
icin da jomakłajdohac bunu Aben Jaszarga
kołdu any ki kałdyrmahaj andij cejałykny dzu-
rumsuz.
Tandasyna Dawid k'eldi midraszka tyncsyz

dzanba. Tałmidłer ajttłar anar ki bu ucur bi-
liwli bołdu ribbi Awrahamha, da kyłuwcu teze-
red' keliwin tawułnun.
K'elip midraszka, Aben Jaszar tezce indedi ez

ałnyna Dawidni da bujurdu anar jomakłama
kineginli ucurnu. Cocka jomakłady baryn ałaj
necik edi, astramajdohac nemede, dahy oł ka-
ruwnu, kajsyn berdi Mudderisk'e.
Kacan Dawid tihetti ez sezin, bar tałmidłer

tyncsyz tezeredłer, ne hali bołur? Ne ajtyr bu
usłu da rast iwretiwci, kajsyn ałar siweredłer
da kajsyndan korkaredłer.
Da muna Aben Jaszar tartty ezine Dawidni da

epti any małłajyna. Sondra ałdy ćećekłerden,
ne turaredłer sofra isne, kyzył giłefni da berdi
any cockaha.
– Budu senin dzurumun! – ajtty anar kart 

iwretiwci jengił kilktibe erinłeri isne. – Karu-
wun senin edi baryba ujhan. Necik cahyrabiz,
ałaj kajtaryład biźg'e!
Bu ceja tałmid Dawid ałdatmady umsuncun

iwretiwcisinin: oł bołdu iłk iścibe ułus-tizi isne
Karajłarnyn.

Towij LewiBabowicz.
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W mowie przodków
Okruchy przeszłości

Ujhan karuw

Budynek dawnej 

Wyższej Karaimskiej

Uczelni Duchownej 

w Eupatorii, 2002 r.

Karaimski uczeń.

Sewastopol, przełom 
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