
H istorię języków zwykło się dzielić na po-
szczególne okresy (lub doby) rozwoju.
I tak na przykład w historii języka pol-

skiego tradycyjnie wydziela się okres staropol-
ski od ok. połowy XII w. do przełomowych
dekad XV i XVI w., okres średniopolski, który
trwał do lat 80. XVIII w. oraz okres nowopolski
trwający do lat nam współczesnych. Ponieważ
do nakreślenia periodyzacji danego języka po-
trzebna jest reprezentatywna ilość źródeł pisa-
nych z różnych okresów, tak aby móc
przeprowadzić szczegółowe badania dialektolo-
giczne ściśle związane z geografią językową (do
czasu wytworzenia się języka literackiego his-
torią danego języka jest bowiem de facto histo-
ria jego dialektów), dopiero niedawno stało się
możliwe podjęcie próby wstępnego wydzielenia
okresów rozwoju języka zachodniokaraim-
skiego. Na podstawie zmian fonetycznych i fo-
nologicznych (morfologia jest, jak już to zostało
wcześniej wspomniane, stosunkowo trwała,
jeśli nie liczyć form gramatycznych zapożycza-
nych z języków słowiańskich) historię języka
zachodniokaraimskiego można podzielić na na-
stępujące okresy:
• starokaraimski (ang. Old Karaim) trwający
najprawdopodobniej do ostatnich dekad
XIV w.;

• wczesny okres średniozachodniokaraimski
(ang. Early Middle Western Karaim) trwający
do drugiej połowy XVII w.

• późny okres średniozachodniokaraimski (ang.
Late Middle Western Karaim) trwający do
końca XVIII w.

• okres nowozachodniokaraimski (ang. New –
albo: Modern Western Karaim) trwający do
dnia dzisiejszego.
Okres starokaraimski trwał do momentu wy-

dzielenia się pierwszej fali migracyjnej Karai-
mów z terenów wspólnej kohabitacji. Jeśli
chodzi o daty założenia najstarszych gmin ka-
raimskich, to wciąż pozostaje wiele znaków za-
pytania. Zgodnie z tradycją gmina halicka
miała powstać około roku 12461, jest to jednak
teza trudna do dowiedzenia w świetle źródeł
historycznych. Tradycja mówi również, że Ka-
raimów na Litwę sprowadził książę Witold w la-
tach 90. XIV w. (na to znajdziemy pośrednie do-
wody). Wedle świadectwa źródeł historycznych
Karaimi osiedlili się na Litwie najprawdopodob-
niej pod koniec XIV w.2, zaś pierwszy wiary-
godny dokument poświadczający obecność
Karaimów w Haliczu pochodzi z roku 15783.
Natomiast gmina w Łucku z całą pewnością
musiała powstać wcześniej niż halicka, już pod
koniec XV w., gdyż w dokumencie z 1506 roku
Karaimi są wymienieni jako mieszkańcy Łucka
mający własną świątynię4.
Określenie, kiedy dokładnie nastąpił początek

tego okresu (a więc kiedy powstał język kara-
imski jako taki), jest jednak trudne lub wręcz
niemożliwe, ponieważ nasza wiedza o poszcze-
gólnych plemionach zachodnio-turkijskich jest
ograniczona.

Wczesny okres średniokaraimski obejmuje
czasy, gdy Karaimi zachodni mówili jeszcze jed-
nolitym językiem, niepodzielonym na dialekty
(tj. północny i południowy). Jest to więc okres
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trwający od momentu wydzielenia się pierwszej
fali migracyjnej Karaimów z terenów wspólnej
kohabitacji do czasu zmiany *ŋ > j ~ n i po-
czątku rozwoju harmonii spółgłoskowej w dia-
lekcie północnokaraimskim.

Późny okres średniokaraimski to okres, gdy
podział dialektalny języka zachodniokaraim-
skiego się utrwalił i zaszły w nim najważniejsze
zmiany nie tylko odróżniające od siebie jego pół-
nocny i południowy dialekt, ale również wyróż-
niające jego system fonologiczny na tle innych
języków kipczackich. Mowa tu o rozwoju har-
monii spółgłoskowej w dialekcie północnym,
o dwóch różnych drogach zaniku *ŋ w dialekcie
północnozachodnim i południowozachodnim
oraz o „mazurzeniu” i zaniku samogłosek ö i ü
w dialekcie południowozachodnim. Te dwie
ostatnie zmiany językowe miały miejsce
w ostatnich dekadach XVIII wieku i były ostat-
nimi procesami zmieniającymi zasadniczo za-
chodniokaraimski system fonologiczny. Jest to
więc okres trwający mniej więcej od drugiej po-
łowy wieku XVII do końca XVIII. 
Dwa ostatnie okresy można traktować razem

jako okres średniozachodniokaraimski.
W okresie nowokaraimskim doszło do dalszych

zmian językowych zarówno w dialekcie północ-
nozachodnim, jak i w południowozachodnim.
Były to jednak zmiany nie wpływające zasadni-
czo na fonologię, nawet jeśli pogłębiały różnice
między tymi dwoma dialektami. Co istotne,
w tym okresie nasilił się wpływ na język zachod-
niokaraimski otaczających go języków słowiań-
skich: polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego 
i w niewielkim stopniu białoruskiego.
Trudno jest ustalić datę roczną wyznaczającą

początek tego okresu, gdyż zmiany językowe to
proces długotrwały. Odpowiednią datą posił-
kową byłby w tym miejscu na przykład rok uro-
dzenia Jeszui Josefa Mordkowicza (1802–1884),
hazzana w Kukizowie (przed 1822 r.) i w Hali-
czu (1866–1884), a przede wszystkim kopisty
kilkudziesięciu woluminów (głównie modlitew-
ników i przekładów Biblii). W rękopisach z jego
warsztatu możemy zaobserwować efekt koń-
cowy zarówno „mazurzenia”, jak również
zmiany ö > e oraz ü > i. Inną pomocną datą
mogła by być data III rozbioru Polski (1795), po-
nieważ od tego momentu nasilała się izolacja
gminy halickiej, co w efekcie doprowadziło do
wykształcenia się drobnych różnic między pod-
dialektami łuckim i halickim dialektu zachod-
niokaraimskiego.
Periodyzacja języka wschodniokaraimskiego

wciąż czeka na należyte, choćby wstępne opra-
cowanie.

Dziś jedynym żywym dialektem języka karaim-
skiego jest dialekt północnozachodni. Istnieje co
najmniej kilka sposobów rozróżniania języków
martwych od żywych. Najmniej dyskusyjne wy-
daje się być kryterium polegające na ocenie, czy
dany język jest przekazywany drogą naturalną
z pokolenia na pokolenie. W Haliczu dialekt po-
łudniowozachodni przestał być przekazywany
młodszym pokoleniom od czasów II wojny świa-
towej. W Łucku natomiast stało się to zapewne
nieco wcześniej, a cezurą jest w przypadku tej
gminy I wojna światowa5.
Podobna jest sytuacja na Krymie, gdzie dziś

już prawie nie ma użytkowników języka kara-
imskiego. Zostało zaledwie kilka osób w pode-
szłym wieku, ale i one nie zawsze miały
możliwość posługiwania się językiem karaim-
skim w domu. Proces asymilacji nasilił się na
przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy wpływy ro-
syjskie na Krym stały się silniejsze. Zakaz nau-
czania języków narodowych w czasach Związku
Radzieckiego przypieczętował także los języka
wschodniokaraimskiego. I choć jeszcze nie-
dawno istniał plan rewitalizacji języka poprzez
nauczanie języka krymskotatarskiego, to jed-
nak tę inicjatywę należy uznać raczej za co naj-
mniej mało realną.

Dyskusja na temat statusu 
języka krymskokaraimskiego

Według akceptowanej w szerokich kręgach
teorii praojczyzną Karaimów był Półwysep Kry-
ski, skąd pod koniec średniowiecza ich fale
osadnicze ruszyły na tereny I Rzeczpospolitej.
W XXI wieku coraz częściej pojawiają się jednak
teorie negujące powyższy przebieg zdarzeń.
Według najmniej kontrowersyjnej Karaimi mieli
przybyć na Ruś Halicką i Litwę z terenów Złotej
Ordy (niestety bez bliższego sprecyzowania geo-
graficznego – Złota Orda była przecież olbrzy-
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mim organizmem państwowym, obejmującym
zresztą również Krym) i już przed ich przyby-
ciem na owe tereny mówili różnymi dialektami
(to ostatnie twierdzenie negują najnowsze ba-
dania filologiczne i językoznawcze najstarszych
znanych rękopisów). Według tej teorii gminy
Karaimów na Krymie zostały założone później,
przez Karaimów migrujących z terenów I Rzecz-
pospolitej. Konsekwencją takiego ujęcia zda-
rzeń jest negowanie istnienia języka
krymskokaraimskiego jako osobnego dialektu
– przez zwolenników tej teorii postrzegany jest
on jako sztuczny twór ulepiony na bazie języka
zachodniokaraimskiego poprzez „zmieszanie”
go z językiem krymskotatarskim.
Teoria ta pozostawia wiele do życzenia jeśli

chodzi o jej należyte udokumentowanie – za-
równo od strony historycznej, jak i filologicznej.
Poza tym w świetle licznych źródeł pisanych
w języku wschodniokaraimskim (rękopiśmien-
nych i drukowanych) negowanie jego istnienia
jest pozbawione podstaw. Można i należy pro-
wadzić dyskusję nad procesem powstania za-
bytków językowych w tym języku, należy
również dyskutować o jego relacji do dialektów
zachodnich lub do języka Tatarów krymskich,
trudno jednak zaprzeczać istnieniu czegoś, co
istnieje – nawet jeśli zostałoby udowodnione, że
język Karaimów krymskich był językiem
sztucznym (wbrew relacji tych, dla których dia-
lekt ten był językiem ojczystym).
Dyskusja nad praojczyzną Karaimów oraz

nad pochodzeniem ich języka, nawet jeśli była
i wciąż jest czasem skrajnie kontrowersyjna,
przyniosła pewne ożywienie w karaimoznaw-

stwie i wymusiła dostosowanie wcześniejszych
teorii do współczesnego poziomu stanu wiedzy.
I tak wcześniejszy pogląd głoszący, iż Karaimi
są „spadkobiercami” kultury Chazarów należy
dziś już traktować z dystansem.

Systemy pisma używane przez
Karaimów

W swoich dziejach Karaimi posługiwali się
trzema systemami pism: hebrajskim, cyrylic-
kim i łacińskim. Pierwszym używanym przez
Karaimów było pismo hebrajskie, które zostało
przyjęte wraz z religią. Znaczna część literatury
sakralnej, liturgicznej i obrzędowej była tłuma-
czona z języka hebrajskiego i została zapisana
tym pismem. Pozostawało ono w powszechnym
użyciu (w druku i piśmie odręcznym) mniej
więcej do lat 20. XX wieku, ale już od przełomu
XIX i XX wieku było stopniowo wypierane przez
alfabety cyrylicki i łaciński. I choć pismem heb-
rajskim posługiwano się przez wiele stuleci,
nigdy jednak nie wytworzyła się norma ortogra-
ficzna regulująca jego użycie do zapisu języka
karaimskiego w którymkolwiek z dialektów.
Utworzyły się jedynie pewne standardy i ten-
dencje ortograficzne, a zapis był w dużej mierze
zależny od upodobań poszczególnych autorów.
Nawet w pojedynczych rękopisach możemy się
spotkać z niekonsekwentną pisownią – choć
charakteryzowało to sposób pisania przede
wszystkim osób mniej wykształconych i miało
miejsce w tekstach prywatnych. Co więcej,
zapis pismem hebrajskim różnił się dodatkowo
w zależności od tego, czy piszący wokalizował
tekst (a więc czy używał dodatkowych znaków
umieszczanych pod literami dla zaznaczenia
jaka samogłoska występuje w danym miejscu),
czy też pisał bez wokalizacji. Najbardziej różno-
rodny był zapis samogłosek, mniejszą nieregu-
larnością charakteryzował się zaś zapis
spółgłosek.
W piśmie odręcznym Karaimi używali charak-

terystycznej dla nich kursywy i tzw. półkur-
sywy. Kształty niektórych liter używanych
przez Karaimów zachodnich znacznie się róż-
niły od tych używanych na Krymie.
Posługiwanie się pismem cyrylickim stało się

powszechne w chwili, gdy zaczęto publikować
literaturę świecką na terenie Imperium Rosyj-
skiego. Pierwszą publikacją w języku karaim-
skim zapisaną w tym alfabecie był wydany
w 1904 r. w Kijowie tom Irłar (Ирларъ, Pieśni)
Szymona A. Kobeckiego (1865?–1933?). Użycie
rosyjskiej grażdanki, z pewnymi modyfika-
cjami, umożliwiło oddanie wszystkich cech fo-
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netycznych języka karaimskiego, co w przy-
padku pisma hebrajskiego było niemożliwe.
Przyczyniło się to zresztą do wielkiej popular-
ności poety – lektura tekstu cyrylickiego była
bowiem bardziej przystępna. Cyrylicy używano
w Rosji, na Krymie oraz po drugiej wojnie świa-
towej również na Litwie aż do rozpadu Związku
Radzieckiego.
Pismo łacińskie używane do zapisu karaim-

skiego rozpowszechniło się na dobre w Polsce
w okresie międzywojennym. Ortografia była
oparta na pisowni polskiej (używano znaków
ch, cz, ć, dz, dź, ł, ń, sz, ś, w, y, ż, ź) uzupełnio-
nej o znaki specjalne (ö, ü, ť, ď). Była stosun-
kowo regularna, choć zauważyć możemy kilka
nieregularności. Na przykład dla zapisu spół-
głoski k przed samogłoską -e- (w takiej pozycji
ulegała ona zmiękczeniu – podobnie jak w ję-
zyku polskim) stosowano trzy rozwiązania.
Zmiękczenie zaznaczano albo apostrofem (np.
k’ez ‘oko’ w dialekcie południowozachodnim),
albo literą i (tak, jak w ortografii polskiej; np.
kiez ‘oko’), albo stosując zapis przypominający
ortografię turecką, a więc w ogóle nie zaznacza-
jąc zmiękczenia (czyli pisano kez ‘oko’).
Po uzyskaniu przez Litwę niepodległości zmo-

dyfikowano ten alfabet i częściowo oparto go na
litewskiej grafii (zob. litery č, ė, š, v, ž) z elemen-
tami polskiej pisowni (zob. litery ch, ń, ś, ź),
oraz wprowadzono znak ľ. Oprócz tego systemu
funkcjonuje niekiedy, choć rzadko, zapis
oparty wyłącznie na polskiej grafii, co oznacza,
że nadal nie ma jednego spójnego systemu or-
tograficznego opracowanego dla dialektu pół-
nocnego.

Michał Németh
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