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Úvod 

Současní polští Karaimové, jejichž mateřský jazyk se řadí 

ke kypčacké větvi turkických jazyků, tvoří nejméně 

početnou etnickou menšinu1 v Polské republice. Zároveň 

jsou jako vyznavači karaimismu, odnože judaismu vzešlé 

z anti-talmudické opozice, příslušníky náboženské men-

šiny sdružené v Karaimském náboženském spolku 

(Karaimski Związek Religijny). Tato dvojí identita – 

etnická a náboženská – se začala utvářet v Rusku v první 

polovině 19. století, přičemž proces jejího formování byl 

ukončen v meziválečném období 20. století. Velkou roli 

v tom sehrála karaimská obec v Lucku. Stala se totiž 

místem dosud nevídané literární a vydavatelské činnosti 

vedené Aleksandrem Mardkowiczem a Sergiuszem Rud-

kowským, která směřovala k upevnění etnické sebe-

identifikace, uchování vlastní identity i pocitu kulturní 

odlišnosti na základě obrození rodného jazyka a posílení 

jeho pozice. Tato činnost se stala významným prvkem 

karaimského národního a kulturního obrození, které přišlo 

ve třicátých letech 20. století. Zároveň však obec v Lucku 

byla nejméně početnou ze čtyř karaimských obcí, které se 

                                                           
1 Ve smyslu zákona ze dne 6. ledna 2005 o národnostních 

a etnických menšinách a reginálním jazyku (Dziennik Ustaw, rok 

2005, nr 17, pozycja 141). 
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po první světové válce ocitly v hranicích obnoveného 

Polska. Cílem této práce je pokud možno zevrubně a hned 

z několika stránek představit společenský život karaimské 

obce, která tvořila zázemí pro uvedenou činnost, stejně 

jako charakteristika okolností, které způsobily, že lucká 

skupina v meziválečném období sehrála tak významnou 

roli v osvětě spojené s etnickou sebeidentifikací polsko-      

-litevských Karaimů. 

2. Obsah a struktura práce 

Práce je rozdělena na sedm kapitol a je řazena tematicky 

a chronologicky, což umožňuje představit jednotlivé 

aspekty společenského života i přeměny, ke kterým ve 

stanoveném časovém období docházelo. Je potřeba přitom 

říci, že vymezený časový úsek, léta 1919–1939, je v této 

práci nejedenkrát překročen. Probírané časové období 

zahrnuje konec existence lucké obce, přičemž ještě řada 

událostí v této době je výsledkem činností a procesů, které 

se odehrály už v 19. století nebo dokonce dříve. Také 

historie kenesy (modlitebny) a karaimského hřbitova 

v Lucku byla představena od nejstarší doby, a to z důvodu, 

že tyto objekty, které v současnosti už neexistující, hrály 

v životě obce významnou roli. 
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Na základě archivních dokumentů byly jednotlivé 

události záměrně představeny pokud možno co nejpodrob-

něji. Tato detailnost vyplývá především z úmyslu předsta-

vit maximální množství informací, které mohou být z hle-

diska poznání důležité jak pro badatele, tak i pro současné 

Karaimy; navíc se část z pramenů nachází v soukromých 

rukou, kvůli čemuž je přístup k nim omezený. 

V první kapitole byly v obrysech představeny dějiny 

karaimského osídlení v Lucku, vývoj populace luckých 

Karaimů v průběhu staletí a demografická situace této 

společnosti v meziválečném období. 

Společenskému i ekonomickému statusu členů obce se 

věnuje druhá kapitola. Zabývá se otázkami, jaká povolání 

Karaimové zastávali, jaké bylo materiální zázemí členů 

obce nebo také geografické rozložení karaimských osad. 

V této kapitole byly představeny také názorové postoje 

organizátorů společenského života v Lucku. 

Základní právní rámec fungování obce i struktura jejích 

laických orgánů a vedení byly charakterizovány ve třetí 

kapitole. Zvláštní pozornost je věnována podílu luckých 

Karaimů na procesu přípravy legislativy upravující 

postavení karaimské menšiny v tehdejším Polsku. Stojí za 

to připomenout, že badatelé, kteří se zaobírají právními 

aspekty fungování Karaimů v Polsku jako náboženské 
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skupiny (K. Krasowski, S. Dzięciołowski, Ł. Baszak, 

T. Resler2), se věnovali podrobně pouze samotné přípravě 

zákona a dřívější pokusy o regulaci postavení této skupiny, 

jež vycházely zevnitř karaimské společnosti, úplně 

pomíjeli nebo je vnímali pouze marginálně. Přitom si 

zaslouží pozornost jako obraz toho, jak Karaimové vnímali 

svůj vlastní status a způsob svého fungování v polském 

státě. 

Kapitola čtvrtá byla věnována náboženskému a du-

chovnímu životu luckých Karaimů. Jako náboženské 

společenství zůstávala lucká obec Karaimů velkou část 

sledovaného období bez vlastního duchovního, který měl 

ve shodě s tradicí, ruským právem a po roce 1936 také ve 

shodě s polským právem stát v jejím čele. V této kapitole 

bylo představeno, jaký měla tato paradoxní situace vliv na 

společenský život a postoje činitelů obce v Lucku, stejně 

                                                           
2 K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. 

Studium historycznoprawne, Warszawa–Poznań, 1988; S. Dzię-

ciołowski, Z dziejów parlamentaryzmu polskiego. Ustawy 

o muzułmańskim i karaimskim związkach wyznaniowych. „Kro-

nika Sejmowa”, 2001, č. 14 (495), s. 12–24; Ł. Baszak, Prace 

legislacyjne nad ustawą o stosunku Państwa do Karaimskiego 

Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. „Folia Iuridica 

Universitatis Wratislaviensis”, 2015, t. 4 (1), s. 127−144; 

T. Resler, Prawne aspekty funkcjonowania społeczności 

karaimskiej w II Rzeczypospolitej, „Almanach Karaimski”, 

2016, t. 5, s. 119–135.  
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jako nástup hazzana Rafała Abkowicze v roce 1929. 

Autorka se snaží uvést překážky, které znemožnily, aby 

hrál významnější roli v aktivizaci duchovního života 

i života společensko-kulturního. 

Další část kapitoly byla věnována kontaktům obce 

v Lucku – jak na oficiální úrovni, tak i úrovni soukromé 

a rodinné – s dalšími obcemi v Polsku: Halicz, Troky a Vil-

nius; a rovněž s obcemi v zahraničí: v Litvě, na Krymu 

a v Egyptě. Poslední podkapitola se týká dobročinné čin-

nosti, která představuje důležitý prvek karaimského spole-

čenského a duchovního života. 

V páté kapitole byly představeny kontakty s okresními 

a vojvodskými úřady s přihlédnutím k účasti luckých 

Karaimů v tzv. nové volyňské politice prováděné vojvodou 

Henrykem Józewským, jejímž cílem bylo vyřešit problémy 

plynoucí ze složité národnostní situace vytvořením nad-

národnostních vazeb, které by pojily občany se státem. 

Druhá část kapitoly se zabývá místem Karaimů ve volyň-

ské národnostní a náboženské mozaice. Jsou zde podrobně 

rozebírány vztahy s katolickou církví, židovskou společ-

ností a německou menšinou. Tyto skupiny totiž z různých 

důvodů sehrávaly důležitou roli ve společenském životě 

Karaimů. Úvahy v této části se dotýkají také motivu 

etnické sebeidentifikace luckých Karaimů a pokusů tímto 
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způsobem ovlivňovat svůj obraz v očích nekaraimského 

okolí. 

Kulturním aktivitám v Lucku ve sledovaném období se 

věnuje šestá kapitola. Hlavní pozornost byla zaměřena na 

aktivity jazykové (publikace Aleksandra Mardkowicze 

a Sergiusze Rudkowského) a také na pokusy jazyk oživit. 

Předposlední, sedmá, kapitola se zabývá hospodářskou 

situací a majetkem obce: kenesou, farou pro duchovního 

(tzv. plebania) postavenou ve třicátých letech, hřbitovem 

a k němu přilehajícím pozemkem a také domem, který tam 

byl postaven za účelem pronájmu. 

V osmé kapitole byl nastíněn osud lucké společnosti po 

roce 1939. 

Následuje seznam pramenů, bibliografie a jmenný 

rejstřík. Na konci práce je příloha obsahující výběr doku-

mentů relevantních pro historii obce v daném období. Je 

zde také zahrnuta sbírka fotografií, které ilustrují život této 

společnosti. Z velké části nebyly nikdy předtím tyto 

materiály publikovány a mají významnou poznávací hod-

notu jak pro výzkumné pracovníky, tak pro zájemce 

o historii a kulturu Karaimů. Jsou cenné i z pohledu dějin 

Volyně a tzv. kresů (bývalé území Polska). 
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3. Výsledky, teoretický a praktický přínos práce  

Na základě archivních materiálů se utváří obraz karaimské 

obce v Lucku jako společnosti, která sice není příliš počet-

ná, ale je ve značné míře homogenní, a to pokud jde hlavně 

o společenský a ekonomický status jejích členů žijících ve 

skupině, jež se vyznačuje solidárními vzájemnými vztahy; 

což se výrazně liší od situace ve druhé polovině 19. století, 

kdy většina luckých Karaimů žila v okolních vsích. Rozdíl 

je také patrný ve způsobu živobytí – potomci obchodníků, 

mlynářů i hospodských vykonávali především duševní 

práci, byli zaměstnáni ve státních úřadech a v soukromých 

firmách. 

Nízký početní stav i status pracující inteligence u jejích 

členů měly značný vliv na charakter společenského života 

lucké obce. Do společenské činnosti se zapojovali stále ti 

samí lidé, měnily se pouze funkce, kterých se ujímali. 

Oproti ostatním obcím ovšem bylo jádro kulturních činov-

níků poměrně početné – aktivní podíl na společenském 

životě měla většina dospělých mužů. 

Tato činnost se do značné míry omezovala na vnitřní 

záležitosti obce. Aktivita v širším okolí – ať už podíl na 

životě celé karaimské společnosti v Polsku, nebo v ne-
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karaimském prostředí v lokálním měřítku – byla u luckých 

Karaimů výrazně menší. 

Střed jejich pozornosti i úsilí představovaly hlavně 

materiální záležitosti: na počátku získávání prostředků na 

renovaci kenesy poškozené během války a další opravy, ve 

druhé polovině sledovaného období potom na výstavbu 

obecního domu. 

Do příprav právního ukotvení se zapojili karaimští 

představitelé z donucení okolnostmi – prodej obcí částečně 

vlastněného pozemku u hřbitova vyžadoval vymezení 

statusu obce a jejího právního postavení. Lucčtí Karaimové 

se přikláněli k široké autonomii obcí, zejména v otázce 

disponování obecním majetkem. V tomto ohledu se jejich 

názory shodovaly se stanovisky haliczské obce (přestože 

tam to vyplývalo nikoliv z materiálního zaměření, ale 

z příklonu k tradičnímu modelu obce popsaného v Sefer 

Micvot Elijjahua Basziacziho). Obě skupiny pojil také 

pozitivní vztah k otázce volebního práva v duchovní oblasti 

pro ženy, což přitom stálo v rozporu s tradičním modelem 

náboženského života, kde ženy měly pouze pasivní roli. 

Naznačovalo to ovšem, že se lucčtí Karaimové necítili 

vázáni tradicí. Jejich návrhy ovšem nebyly realizovány – 

zbavení obcí autonomie za účelem vytvoření centralizo-

vaného řízení bylo ve shodě s politikou státu, jehož 
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záměrem bylo zajistit si jednodušší kontrolu nad 

jednotlivými náboženskými vyznáními. Zároveň to vyho-

vovalo i nově zvolenému hachamovi Seraji Szapszałovi, 

jenž tímto krokem získal velkou řadu pravomocí. 

Pokus odebrat obcím autonomii, který se nakonec 

i zdařil v podobě přijetí zákona z 21. dubna 1936, postavil 

lucké Karaimy proti Szapszałovi. Nedošlo ovšem k otev-

řenému konfliktu ani ke vzniku spojenectví s činiteli obcí 

v Haliczi, kteří byli rovněž proti změnám. Oč více totiž 

budila centralizační politika u obou obcí vzdor, o to více 

nacházely v Lucku Szapszałovy názory na původ Karaimů 

i důraz na etnický faktor jako hlavní prvek při utváření 

jejich obrazu v nekaraimském prostředí podporu, na rozdíl 

od Halicze. 

Není pochyb, že myšlenka etnické sebeidentifikace 

Kariamů a jejich nesemitského původu se objevila v Lucku 

(a nalezla tam i svoje příznivce) dlouhou dobu před 

příchodem Seraje Szapszała, propagátora teze o tureckém 

a chazarském původu Karaimů, který byl považován za 

hlavního strůjce dejudaizace polsko-litevských Karaimů. 

Dokresluje to pozornost, jakou věnovali lucčtí činitelé 

projektu Prozatímních právních ustanovení z roku 1923. 

Nachází se zde požadavek na nahrazení hebrejských 

termínů výrazy, které pocházejí z vlastního mateřského 
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jazyka, a odstranění judaistické symboliky. Ještě dále zašel 

A. Mardkowicz ve svém návrhu liturgické reformy, kde 

nabádal k celkovému odstranění hebrejštiny a všech prvků 

ukazujících na spojení s judaismem. Místo nich navrhoval 

zavedení některých prvků vycházejících z křesťanských 

obřadů. 

Příčiny toho, jak snadno idea odštěpení se od judaismu 

a důraz na etnickou stánku našly v Lucku příznivce, je 

potřeba hledat v několika skutečnostech. Jednou z nich 

byly bez pochyby národnostní vztahy. Dejudaizace 

Karaimů, jak uvádí Freund, měla endogenní charakter 

a u jejích základů stála nejen touha osvobodit se zpod 

dominance židovského společenství, ale také úmysl 

uniknout nepříznivým nebo přímo represivním nařízením 

vládnoucích struktur.3 V meziválečném Polsku byla práva 

všech občanů na základě ústavy sjednocena a byla rovná. 

Zároveň se však neustále objevovaly protižidovské hlasy, 

které byly částečně pozůstatkem ruského antisemitismu 

a částečně důsledkem postoje katolické církve, jež se 

v meziválečném Polsku těšila privilegované pozici a která 

byla vůči Židům ne příliš přátelská. V této situaci by 

                                                           
3 R. Freund, Karaites and Dejudaisation, A historical review of 

an endogenous and exogenous paradigm, Stockholm, 1991, 

s. 60–66. 
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Karaimům dovolilo přijetí etnického principu identifikace 

vyhnout se opovržení spojenému se Židy. 

Pro lucké Karaimy bylo akcentování svého odtržení od 

judaismu (nikoliv už jen důraz na svou odlišnost) důležité 

z toho pohledu, že jejich postavení v národnostní struktuře 

města a regionu se značně odlišovalo od postavení jiných 

skupin. Oproti Karaimům v Litvě, jejichž odlišnost od 

zbytku vyznavačů judaismu se utvářela s vědomím jejich 

okolí, nepočetní lucčtí Karaimové zůstávali pro úřady málo 

známí, stejně jako pro velkou část místních obyvatel. Vždy 

existovalo nebezpečí, že lidé, kteří se příliš ve věci neorien-

tují, je budou uznávat za Židy, zároveň jim však jejich 

situace dovolovala, aby vytvořili svůj vlastní obraz. Odtud 

jsou patrné snahy místních karaimských činitelů o propa-

gaci prostřednictvím tisku a osobních kontaktů (zejména 

s představiteli katolické církve), kdy utvářeli obraz Kara-

imů jako lidí nesemitského původu, a to původu chazar-

ského nebo obecně tureckého. 

Dalším faktorem byla nepřítomnost duchovního. Místo 

hazzana nebylo obsazeno od roku 1917, kdy jej opustil 

Jakub Józef Leonowicz pocházející z Halicze. V té době se 

odehrávaly veřejné náboženské obřady pouze u příležitosti 

hlavních svátků a náboženská výchova se neučila vůbec. 

Zaprvé to způsobilo, že lucká obec fungovala v zásadě jako 
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laická organizace, a zadruhé – v Lucku vyrostla generace, 

které se nedostalo náboženské výchovy a vzdělání. Změna 

nastala až v roce 1929, kdy díky částečnému financování 

místa karaimského duchovního ze státního rozpočtu mohlo 

dojít ke zvolení nového hazzana, jímž se stal Rafał 

Abkowicz pocházející z Trok. Na počátku se zdálo, že 

příchod Abkowicze je šancí na změnu této situace, záhy se 

však ukázalo, že hazzan nenaplní naděje, které do něj byly 

vkládány. Konflikt s vedením obce v materiálních otáz-

kách, jeho prodlužující se návštěvy Litvy a v posledním 

období také zanechání náboženské výuky způsobily, že 

Abkowicz výrazněji nepřispěl k opětovnému vybudování 

náboženského života lucké obce a posílení jejího pouta 

s tradicí. 

Pokud se zaobíráme prvky společenského života, které 

měly vliv na přeměnu vědomí luckých Karaimů, nelze 

opomenout ještě jeden faktor, který měl pravděpodobně 

menší vliv než dosud uvedené a který je spíše osobnějšího 

charakteru. V tvorbě A. Mardkowicze stejně jako S. Rud-

kowského i písemnostech vyslaných úřadům, hachanovi 

nebo Duchovní správě (Zarząd Duchowny) se objevují 

zmínky o pocitu ohrožení fyzické existence lucké spo-

lečnosti, blížícího se konce její existence. V meziválečném 

období lucká společnost pociťovala důsledky ekonomické 
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migrace do ruského vnitrozemí ve druhé polovině 

19. století. Náboženské zásady vedly k povinnosti uzavřít 

svazek v rámci stejného věrovyznání. Najít takového 

partnera přitom nebylo lehké. Etnická identifikace by na 

druhou stranu umožnila exogamická manželství a začle-

nění se do společnosti dětí, které by vzešly z těchto svazků. 

Lze připustit, že skutečnost, že Mardkowicz i Rudkowski 

žili v manželství se ženami nekaraimského původu, měla 

určitý vliv na to, že se oba stali zastánci myšlenky o turec-

kém původu Karaimů. 

Nic neukazuje na to, že by přijetí nové identity narazilo 

na odpor ze strany zbylých členů společenství. Zachované 

dokumenty rovněž neuvádějí, že by kdokoliv z nich vyjad-

řoval odpor proti odklonu od spojení s judaismem. Dokon-

ce hazzan Abkowicz, příznivec zachování liturgického 

jazyka, upozorňoval, aby se během oficiálních oslav 

a svátků zachovával fyzický odstup od členů židovského 

společenství, přestože ke každodennímu životu obce tyto 

kontakty neoddělitelně patřily.  

*** 

Tato práce představuje první komplexní zpracování tématu 

karaimské obce v Lucku v meziválečném období, zahrnuje 

různorodé aspekty společenského života. Dosavadní 
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publikace se zpravidla věnovaly luckým Karaimům 

okrajově. Příčinou tohoto stavu byla skutečnost, že 

v archivních materiálech, které jsou veřejně dostupné, se 

zachovalo relativně málo informací k tématu. Zahrnutí 

bohatého materiálu z obecního archivu (přestože ne zcela 

kompletního) do práce poskytlo příležitost podívat se na 

život obce unikátním pohledem „zevnitř“. 

Představený obraz společenského života Karaimů v Lucku 

v této práci doplňuje obraz struktury národnostních 

a náboženských vztahů na Volyni, kde karaimská menšina 

bývala nezřídka opomíjena s ohledem na svůj nízký počet. 

Představuje rovněž výchozí bod pro další výzkum 

nejnovějších dějin Karaimů ve východní Evropě. 
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6. Summary 

Of the four Karaite communities lying within the borders 

of newly independent Poland the Łuck community was the 

smallest. However, it was here that efforts to preserve the 

Karaim language and identity were most intense, as 

a consequence of which Łuck became a major centre of 

Karaim intellectual and cultural life in the interwar period 

1919–39. Łuck activists, such as the writer and editor 

Aleksander Mardkowicz and the poet Sergiusz Rudkowski, 

strove to preserve the Karaim language and strengthen 

ethnic self-identity. Their efforts served as inspiration for 

similar endeavors in the other Karaite communities. The 

purpose of this dissertation is to shed light on the social life 

of the community, which constitutes the background to this 

cultural eudaimonia in Luck.  

The main source of information on this subject is the 

community’s own archive. Fortunately, its contents 

survived intact during World War 2 and it was safely 

brought to Poland when members of Lutsk’s Karaite 

community left their hometown in July 1945. The other 

important sources are the archives of the Karaite 

Consistory in Troki held in the Library of the Lithuanian 

Academy of Sciences in Vilnius, the archives of the 
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Ministry of Religious Affairs and Public Education, stored 

in the Archive of Modern Records in Warsaw, as well as 

personal documents and letters remaining in the hands of 

the descendants of the Lutsk Karaites.  

The main aspects of the community’s social life are 

presented in seven extensive chapters. The first chapter 

gives a brief overview of the history of the Lutsk Karaites 

before and after the Partitions of Poland, with special 

attention paid to the size of the Karaite population and 

Karaite migration to Crimea and southern parts of the 

Russian Empire in the second half of the 19th century. 

The second chapter describes the demographics of the 

community: the geographical location of the Karaite 

population in Lutsk and the surrounding area, as well as the 

social and professional status of the community’s mem-

bers. It also presents the profiles of community activists.  

The third chapter discusses the legal position of the 

community with regard to domestic and international 

legislation. A great deal of attention here is devoted to the 

efforts made to promote and protect the status of the 

Karaite religious minority in Poland and the role of Lutsk 

activists in getting legal regulations drafted and 

implemented.  

Spiritual life is the subject of the next chapter. The 

issues covered here include the filling of the post of hazzan, 

A. Mardkowicz’s initiative to “modernize” the liturgy, 

R. Abkowicz’s achievements as hazzan in Lutsk, contacts 

with hakham S. Shapshal, the Troki Consistory and other 
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Karaite communities in Poland and abroad, as well as 

charity activities. 

Chapter five highlights the community’s “external” 

contacts: the attitude of the local authorities towards the 

community, as well as relations between the Lutsk Karaites 

and other religious and ethnical groups in Lutsk – the 

Catholic clergy, the Jewish population, Volhynian 

Germans and the Protestant Church.  

Chapter six outlines various aspects of cultural life in 

the community. In contrast to other Karaite settlements, the 

Lutsk Karaims lacked any organized cultural activities. 

Therefore, attention is focused on the literary and editorial 

work of A. Mardkowicz and S. Rudkowski, the most 

prominent Karaim writers of the 20th century, in order to 

shed light on their role in transforming the community’s 

traditional religious identity into one based on ethnicity, as 

well as in modernizing and preserving the Karaim 

language.  

The penultimate chapter deals with the community’s 

assets. The prayer house and the cemetery together with the 

land plot adjacent to it were of great importance for the 

Lutsk Karaites as they constituted part of their heritage and 

were relics of the community’s glorious past. The 

renovation of the prayer house, the construction of the 

“profit house” for the purpose of financing the renovation 

work and later the construction of the community house 

(the “parish house”) were the most labor- and time-

intensive as well as the most expensive projects undertaken 



 

35 

 

by the Luck Karaites during this period. Therefore, the 

author decided to provide as detailed and comprehensive 

a description of the properties and their history as possible.  

The fate of the Lutsk community after 1939 is briefly 

described in the final chapter.  

At the end of the dissertation there is an annex featuring 

a selection of the documents referring to the period in 

question as well as a collection of 40 photographs depicting 

the community life in the 1920s and 1930s – most of them 

have never been published before. 

The main contribution of the thesis lies in its detailed 

description – the first to be undertaken – of the social life 

of the Lutsk Karaite community during the interwar period. 

Previous studies have treated the Lutsk Karaites with only 

marginal interest, overshadowed by the larger and better 

known communities in Troki, Vilnius and Halicz. The 

reason for this is that relatively little information on the 

Lutsk Karaites has been preserved in publicly accessible 

archives. The present dissertation is based on the content 

of the community’s archive, which remains in private 

hands. Although the records are only partially complete 

they offer a unique opportunity to gain an “inside view” of 

the community’s affairs and the life of its members in the 

interwar period. 

The description and analysis of Lutsk Karaite social life 

presented in this dissertation complement the overall 

tapestry of national, religious, social and cultural relations 

in Volhynia – in this regard the Karaite minority has until 
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now been overlooked due to its small size. The present 

work may also form the basis and point of departure for 

a modern history of the Karaite communities in Eastern 

Europe. 
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7. Bibliografická identifikace 

 

Společenský život karaimské obce v Lucku  

v meziválečném období (1919–1939) 

Lucká obec byla nejméně početnou ze čtyř karaimských 

společenství, která se po první světové válce ocitla v hra-

nicích obnoveného Polska. Kromě toho se stala význam-

ným centrem karaimské kultury. A. Mardkowicz, spiso-

vatel a nakladatel, nebo básník S. Rudkowski za svůj cíl si 

kladli obrodu jazyka a posílení národního sebeuvědomění. 

Práce představuje pokus charakterizovat a analyzovat širší 

okolnosti tohoto kulturního obrození v Lucku: demogra-

fickou situaci, právní postavení obce, její duchovní život, 

vztahy s ne-karaimským okolím, kulturní činnost nebo 

konečně i materiální zázemí obce. 

 

The Social Life of the Karaim Community of Lutsk  

in the Interwar Period (1919-1939)  

Of the four Karaite communities lying within the borders 

of newly independent Poland the Lutsk community was the 

smallest. However, it was here that efforts to preserve the 

Karaim language and identity were most intense. The 

writer and editor A. Mardkowicz and the poet S. Rud-

kowski strove to preserve the Karaim language and 

strengthen ethnic self-identity. In this thesis the author 

endeavored to explain the background to this cultural 
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eudaimonia in Lutsk: the demographic and legal status of 

the community, its spiritual and cultural life, relations with 

the non-Karaite environment, and its assets. 
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