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Posudek oponenta 

 

Kandidátka doktorského gradu Anna Akbiké Sulimowicz předkládá k obhajobě svou 

disertační práci Życie społeczne gminy karaimskiej w Łucku w okresie międzywojennym 

(1919–1939) //  Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919–

1939). Pro české prostředí, kde je disertace předkládána k obhajobě, je pojednávané téma bez 

pochyb naprosto raritní – Karaimové jsou u nás skupinou prakticky zcela neznámou. 

(Upozorňuji nicméně na okraj, že v r. 2015 se u nás objevila průkopnická kniha o osudech 

karaimských porevolučních emigrantů v našich zemích Tajemné etnikum z Krymu z pera 

kolegy z FF UK Petra Kalety – a mj. právě kol. Sulimowicz byla autorovi nápomocna při 

získávání některých pramenů a zjišťování informací.) Práce představuje první monografii 

zacílenou výlučně na malé společenství Karaimů v metropolním městě Łuck na Volyni (do r. 

1939 součást II Rzeczpospolitej, dnes Ukrajina). Město bylo v meziválečné době výrazně 

mnohonárodnostní (Ukrajinci, Poláci, Bělorusové, Rusové, Litevci, Židé mluvící jidiš, 

Karaimové, Němci, Češi) i mnohonáboženské (pravoslavní, katolíci římští i řečtí, evangelíci, 

judaisté, karaimové), což nepočetné, ale homogenní skupině Karaimů (zhruba 60 osob) 

přinášelo mnoho podnětů v rovinách kulturní, náboženské, sociální i ekonomické. Autorka 

chce z několika stran zevrubně představit život této etnoreligiózní skupiny (která v dnešní 

době patří k nejméně početným etnikům v Evropě) v jednom městě v konkrétním období 

dvaceti let, zároveň však své výklady doprovází mnoha informacemi a exkursy, které do 

značné míry prezentují celou historii Karaimů v daném regionu, a zasazuje jejich osudy do 

souvislostí celých celých jejich dějin a kultury. Naše kandidátka tak zároveň ukazuje svou 

suverénní zběhlost v široce pojaté karaimské problematice, když vícekrát odkazuje na 

Karaimy polské, litevské, krymské i příslušníky karaitského vyznání z Blízkého východu.  

 

Struktura disertačnho spisu Anny Akbiké Sulimowicz obecně nevybočuje z obvyklého 

uspořádání monografií (doktorských prací) podobných zaměření. Na samém počátku je po 

podrobně členěném obsahu zařazen přehledný a sdělný úvod (8–18) který srozumitelně 
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shrnuje stav bádání, prezentuje cíle práce a vymezení pojednávaných okruhů a představuje 

pramennou základnu, z níž autorka čerpala. Následuje osm různě obsáhlých kapitol – samy 

jejich  názvy vystihují hlavní tematické okruhy a aspekty, pomocí nichž se autorka rozhodla 

problematiku života lucké karaimské obce uchopit: Początki i liczebność osadnictwa 

karaimskiego w Łucku (19–30), Status społeczny i ekonomiczny ludności karaimskiej w Łucku 

(31–47), Organizacja łuckiej gminy karaimskiej (48–75), Życie religijne i duchowe (76–121), 

Łucka gmina a jej niekaraimskie otoczenie (122–144), Życie kulturalne (145–170), Gminne 

nieruchomości (171–216), Losy łuckiej gminy karaimskiej po roku 1939 r. (217–221). V 

závěru (s. 222–227) autorka shrnuje některé závěry dílčí, a především se soustřeďuje na 

formulaci tezí souvisejících s problematikou procesu etnické sebeidentifikace a „dejudaizace” 

Karaimů – a mj. ukazuje, že tento proces v městě Łucku (a v oblasti Volyně) začal dosti záhy, 

dlouho před vystoupením „národního vůdce” Seraji Šapšala.   

 Dosti rozsáhlá bibliografie (229–253) zahrnuje velké množství archivních a dalších 

pramenů (dobových článků atd.) i položek sekundární literatury. Připojeno je anglické resumé 

(summary, s. 254–255) a jmenný rejstřík (256–262). V přílohách (263–328) nalezneme 

soupisy členů karaimské obce, statuty, protokoly, dopisy a jiné dokumenty plus asi čtyřicet 

dobových fotografií osob, objektů či plánků. Jde z velké části o materiály unikátní a dosud 

nepublikované.  

 

Disertace je prvním opravdu komplexním a zevrubným zpracováním svého tématu. Je to 

zpracování opřené o solidní fundament široké pramenné základny a o precizní rešerši 

dobových tiskovin i sekundární literatury. Je třeba ocenit autorčino pečlivé vyhledávání a 

zručné zacházení s tímto bohatým materiálem, který získala mnohdy exkluzivně přístupem do 

vzácných soukromých archivů. Metodologicky je sympatický mj. průběžný důraz na hlubší 

diachonii (u všech důležitých okruhů se podává historický přehled, který danou problematiku 

ozřejmuje) a zasazování do širších souvislostí. Se samým tématem práce souvisí výrazný 

prvek multidisciplinarity (autorka se musela pohybovat a orientovat v oblasti kulturních dějin, 

dějin práva, materiální kultury, etnologie, religionistiky, teologie, lingvistiky...) a 

mnohokulturnosti (práce mj. zjišťuje a rozebírá interakce karaimské občiny s mnohem 

početnějšími sousedy, kteří náleželi k několika národnostem/jazykům a náboženstvím – 

klíčový je zde vztah k judaismu a polskému katolictví). Přínosy práce jsou tedy několikeré, 

můžeme zmínit např. zajímavá zjištění přispívající k poznání počátků procesu systematického 

distancování karaimismu od mnohem silnějšího příbuzného (talmudského) judaismu, které se 

odehrávalo ruku v ruce s rostoucím etnickým sebeuvědomováním Karaimů.  
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K posudku patří také kritické poznámky – a tak zde alespoň několik příkladů (spíše 

menších) autorčiných pochybení předkládám. V bibliografii a bibliografických odkazech 

nacházíme několik redakčních nedůsledností či chyb (např. u položky v závěrečné bibliografii 

Kenesa karaimska w Łucku w świetle dokumentów z archiwum gminy není vůbec jasné, že 

autorkou je Anna Sulimowicz – naproti tomu na s. 12 v pozn. 29 autorství uvedeno je). 

Nedokonalosti redakční práce se najdou i jinde v textu (i když myslím jejich výskyt není příliš 

vysoký), např. „překlepy“ typu Zebrania wiernych aa ważkim czynnikiem (s. 302, ř. 9 – patrně 

má být ...są ważkim czynnikiem) či miastecznach (s. 222, ř. 10 – má být miasteczkach). 

Vzhledem k tomu, že je disertační práce předkládána na české vysoké škole, bývalo by 

vhodné přiložit vedle anglického také české resumé. V práci lze narazit i na některá 

pochybení nebo přehlédnutí, jež mají věcný charakter: např. na s. 134 je zmiňován novinář 

Karol Małycha, redaktor „Kuriera Bydgoskiego“  – jistě to má být Kazimierz Małycha.  

 

Závěrem bych chtěl ještě maličko vyhlédnout za rámec předkládané disertace a připomenout, 

že kandidátka v ní uplatnila své rozsáhlé vzdělání a široké rozhled, mj. chci zdůraznit její 

zběhlost v řadě „nezápadních“ jazyků, s nimiž (vedle polštiny, němčiny a angličtiny) běžně 

pracuje: ruština, turečtina, karaimština, hebrejština... Anna Akbiké Sulimowicz už řadu let 

vyučuje na Katedře turkologie a národů Střední Asie Varšavské univerzity, a zároveň je 

zkušenou badatelkou i editorkou, která má již na svém kontě řádově desítky odborných statí, z 

nichž některé ve své disertaci cituje.  

 

Konstatuji, že předkládaná disertace naplňuje nároky kladené na doktorskou práci. Týká se to 

rozsahu, originálnosti a náročnosti tématu, zvolených metod i formálního uchopení. Spis 

kolegyně Sulimowicz tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji výsledek „prospěla“. 

 

Nakonec bych si dovolil kandidátce položit dvě otázky k diskusi při obhajobě, jež by snad 

mohly zajímat členy komise i ostatní přítomné. Pokud je mi známo, autorka je jednou z mála 

opravdových aktivních mluvčích (nejen čtenářů) karaimského jazyka.  

 Prosil bych tedy:  

1. o přehledové osvětlení toho, jak se v prostředí kypčáckých Karaimů (nejen v obci města 

Łuck) vyvíjel vztah (a posléze asi i „konkurenční zápas“) mezi liturgickou hebrejštinou a 

karaimštinou, včetně užití hebrejského písma atd.;  

2. o stručné představení současného stavu karaimského jazyka – jak je to s jeho pěstováním a 

s výhledy tohoto mikrojazyka do budoucna?  
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