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Kandidátka Anna Sulimowicz je absolventkou turecké filologie na Orientálním ústavu 

Varšavské univerzity. Od roku 1988 až dodnes působí na Varšavské univerzitě ve funkci 

asistenta se zaměřením na turkologii a karaimologii. Mezitím však zároveň působila v letech 

1990–1991, 1993–1994 a 1994–1995 jako tlumočnice v Turecku a v letech 1995–2003 v 

Polsku jako redaktorka týdeníků Tina a Świat kobiety a 2003–2008 jako zástupce šéfredaktora 

týdeníku Pani Domu. Anna Sulimowicz je také soudní tlumočnicí z turečtiny do polštiny a z 

polštiny do turečtiny. 

 Badatelsky se A. Sulimowicz zaměřuje na karaimologickou problematiku. Je 

spoluautorkou čtyř knižních publikací, autorkou téměř tří desítek odborných článků a studií a 

více než čtyřiceti populárně-naučných článků (zejména v časopise Awazymyz). Významnou 

součástí její odborné činnosti jsou taktéž překlady z karaimštiny do polštiny, jichž pořídila 

více než čtyřicet. Vedle toho patří k předním překladatelům z turečtiny do polštiny v oblasti 

krásné literatury: v letech 2009–2015 přeložila deset knih, mezi nimiž byly např. i čtyři 

publikace nositele Nobelovy ceny za literaturu Orhana Pamuka. Doktorandka Anna 

Sulimowicz je členkou redakčních rad časopisů Karaite Archives, Almanach Karaimski, 

Awazymyz a redaktorkou edice Prace Karaimoznawcze. Vedle toho je členkou Polské 

oriantalistické společnosti (pol. Polskie Towarzystwo Orientalistyczne), Polského spolku 

židovských studií (pol. Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich) a Svazu polských 

Karaimů (pol. Związek Karaimów Polskich). V letech 2012–2016 se doktorandka podílela na 

zpracování rozsáhlých karaimologických projektů Katalog rękopisów i starodruków 

karaimskich a  Zabytki historii Karaimów polskich: edycja krytyczna dokumentów gmin 

karaimskich.  

 Ze zmíněného je zřejmé, že Anna Akbiké Sulimowicz je vyzrálou vědeckou osobností 

a respektovanou badatelkou doma i v zahraničí. Proto probíhalo její doktorské studium 

poněkud odlišně, než je u čerstvých absolventů magisterského studia obvyklé. Zejména mám 

na mysli její pokročilou schopnost samostatného heuristického zpracování materiálu i 

problémové řešení témat při absolvovaných zkouškách. Doktorské studium na Husitské 

teologické fakultě UK (obor judaistika) kandidátka zahájila na podzim v roce 2013 a 
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absolvovat veškeré zkoušky, dopsat a odevzdat disertační práci se jí podařilo na začátku října 

2017, přesně čtyři roky po začátku studia. 

 Disertační práce s karaimologickou tematikou je a vždy bude něčím specifickým, a to 

nejen kvůli poměrně úzké skupně odborníků, které se karaimologii věnují, ale také kvůli 

jednotlivým etapám vývoje karaimského náboženství, v jehož důsledku dnes obvykle moderní 

věda na Karaimy pohlíží jako na zvláštní náboženskou a zároveň etnickou skupinu, která 

prošla turkizačním procesem. Karaimismus byl však od svého počátku neodmyslitelně spjat s 

židovským nábženství, a proto se karaimologie v Evropě rozvíjí v rámci judaistických 

pracovišť.             

 Podívejme se však na samotnou disertační práci Anny Akbiké Sulimowicz, jež se 

zaměřila na společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období. Obce, která u 

polsko-litevských Karaimů sehrála značnou úlohu při jejich přeměně z výlučně náboženské 

skupiny na skupinu především etnickou (do té doby karaimové nebo karaité). Disertační 

práce, jež je rozdělena na osm logicky stukturovaných hlavních kapitol, je první zevrubnou 

syntézou, která se systematicky věnuje životu karaimské obce v Lucku, o níž se nám 

dochovalo poměrně málo písemných pramenů. Doktorandka ve své práci vychází zejména z 

archivních dokumentů. Především mohla využít materiály ze soukromého archivu Józefa 

Sulimowicze ve Varšavě, obsahujícího zásadní dokumenty z dějin karaimské obce v Lucku. 

Zmíněný archiv pak doplňují dokumenty z těchto institucí: Knihovna Wróblewských Litevské 

akademie věd (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) ve Vilniusu, Archiv 

nových akt (Archiwum Akt Nowych) ve Varšavě, Litevské centrum Státního archivu 

(Lietuvos centrinis valstybės archyvas) ve Vilniusu, Litevský státní historický archiv 

(Lietuvos valstybės istorijos archyvas) ve Vilniusu, Státní archiv Volyňské oblasti v Lucku 

(Deržavnyj arhiv Volynskoji oblasti) a Muzeum karaimských dějin a kultury (Muzej 

karajimskoji istoriji ta kul’tury) v Haliczi. 

 Lucká karaimská obec byla svým počtem okolo 60 osob nejméně početnou a zároveň 

nejméně diferencovanou skupinou Karaimů v meziválečném Polsku. Lučtí Karaimové nebyli 

nijak zvlášť nábožensky založeni a necítili se tolik svázáni s náboženskou tradicí a s tím 

souvisela i jejich otevřenost přijímat nové ideje. I když karaimská a židovská obec v Lucku 

měly v meziválečném období poměrně dobré vztahy a vzájemně spolupracovaly, pocit 

odlišnosti od Židů vyjádřili Karaimové již v petici Velkému sněmu z roku 1792, v níž 

odmítali jakékoli vztahy s Židy. Autorka se v závěru vyjádřila i ke komplikovanému vnímání 

identity Karaimů. Poznamenala, že problematika náboženského, etnického a jazykového 

vědomí Karaimů budí neustále kontroverzi. Často jsou tyto pohledy dány původem badatelů: 
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ti, kdo jsou židovského původu, je pokládají za Židy, ti, kdo jsou původu karaimského, za 

turkické obyvatelstvo, ostatní badatelé se pak přiklánějí jednomu, či druhému proudu. Mezi 

samotnými Karaimy je pak za jedině správné pokládáno stanovisko, že Karaimové příslušejí k 

turkickému etnickému i jazykovému společenství.      

 Disertační práce A. Akbiké Sulimowicz je psána chronologicky, jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly působí vyváženě, zvolené metodické postupy jsou správné a práce je rovněž 

psána čtivým jazykem. Kandidátka prokázala nadstandardní schopnost pracovat s prameny a 

odbornou literaturou a beze zbytku se jí podařilo sepsat první a velmi zdařilou syntézu o 

karaimské obci v Lucku meziválečného období. Některé části práce sice mohou působit až 

příliš podrobně, je však nutné si uvědomit, že předložená práce bude sloužit jako základní 

zdroj k dějinám Karaimů v Lucku i k dějinám jednotlivých karaimských obcí v meziválečném 

Polsku a získané informace budou pro následující badatele z jiných zdrojů (zejména ze 

soukromého archivu Józefa Sulimowicze) velmi těžko dostupné. Vedle jednotlivých kapitol 

lze vyzvednout i rozsáhlé přílohy, obsahující opět podrobně zpracovanou textovou část a 

množství obrazových příloh, mezi nimiž jsou i mnohé doposud nepublikované fotografie ze 

života karaimské obce v Lucku. I přes drobné typografické chyby a překlepy práce splňuje 

všechny požadavky kladené na disertační práci a jako školitel ji plně doporučuji k obhajobě. 

Zároveň bych rád podotkl, že by bylo vhodné, aby Anna Akbiké Sulimowicz v následujících 

měsících svůj text upravila tak, aby mohl co nejdříve vyjít jako samostatná monografie 

tiskem. 
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