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Odborný posudek disertační práce Mgr. Anny-Akbiké Sulimowicz na téma 

Veřejný život karaitské obce v Lucku v meziválečném období (1919-1939) 

 

Dříve než přistoupím k vlastní recenzi disertační práce Anny-Akbiké Sulimowicz, rád bych 

krátce zhodnotil její kompetenci a celkové výsledky její práce. Anna-Akbiké Sulimowicz je 

absolventkou turecké filologie na Varšavské univerzitě, přičemž od roku 1988 až do 

současnosti pracuje ve funkci odborné lektorky na téže univerzitě. Je soudní tlumočnicí jazyka 

tureckého. Ovládá také jazyk ruský, karaitský, anglický a německý. Mezi výsledky její práce 

najdeme pramenné edice, fotografickou publikaci, data přístupná v Karaitském Digitálním 

Archívu, 65 vědeckých a populárně-vědeckých článků, které byly publikovány v polštině, 

angličtině, turečtině a ruštině, a jež se do značné míry týkají historie a kultury karaitů v Polsku 

a ve světě. Je potřeba také zmínit literární překlady deseti knih z turečtiny a dvanácti textů 

z karaitštiny.  

Anna Akbiké-Sulimowicz se zúčastnila celé řady domácích i mezinárodních vědeckých 

konferencí, seminářů a workshopů v Polsku a v zahraničí. V posledních letech se účastnila také 

badatelských projektů, které se týkaly katalogu karaitských rukopisů a starých tisků a kritické 

edice dokumentů z karaitských obcí. Tyto projekty byly finančně podporovány polským 

Národním Centrem pro Vědu, Ministerstvem pro Vědu a Vyšší Školství Polské republiky, a 

také Národním Programem pro Rozvoj Humanitních Oborů. Je také mnoholetou členkou 

Polského Sdružení Orientalistů, redakční rady vědeckých časopisů „Almanach Karaimski“, 

„Karaite Archives“, populárního čtvrtletníku „Awazymys“, a spoluredaktorkou série „Prace 

Karaimoznawcze“, které vycházejí pod patronátem Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. 

Toto svědčí o její značné obeznámenosti s prameny i sekundární literaturou v oboru 

karaimistiky a vůbec širší historické erudici v této oblasti.    
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Nelze opomenout fakt, že Anna-Akbike Sulimowicz je původem karaitkou. Proto je také lépe 

obeznámená s otázkami týkajícími se náboženství, jazyka, zvyků a obecně karaitské kultury 

než obyčejný badatel. Také se výborně vyzná v rodinných vazbách mezi karaity ve XX. a XXI. 

století.  Souhrou šťastných okolností získala bezprostřední přístup do archívu karaitské obce 

v Lucku a dalších soukromých karaitských archívů, bez nichž by si těžko mohla představit 

zpracování tématu, o němž její disertace pojednává.  

Disertace, jíž se týká tento odborný posudek, jmenovitě Veřejný život karaitské obce v Lucku v 

meziválečném období (1919-1939), čítá ve svém celku 328 stran. Tvoří ji: úvod, osm kapitol, 

závěr, bibliografie, resumé v anglickém jazyce, jmenný a věcný rejstřík, a také příloha, která 

obsahuje zajímavé úryvky z primární i sekundární literatury, a fotografie, některé unikátní. 

Struktura práce je promyšlená. Úvod je rozdělen na tři části: stav bádání, cíle, postup práce a 

prameny. V jednotlivých kapitolách je pak představen počátek a počty karaitského obyvatelstva 

v Lucku, společenské a ekonomické postavení této komunity, organizace působící v obci 

v Lucku, její styky s nekaraitským prostředím, dále pak – kulturní život a nemovitý majetek 

obce, a nakonec osudy karaitské obce v Lucku po vypuknutí Druhé světové války.  

Nejprve měla být popsána samotná karaitská obec a teprve později její prostředí. Bylo by proto 

přiměřenější a také logičtější, kdyby se pátá kapitola pod titulem Obec v Lucku a nekaraitské 

prostředí nacházela na samém konci. A aby byl zachován časový rámec, kterým se tato 

disertace nechává vést, kapitola osmá: Osudy karaitské obce v Lucku po roce 1939 by se měla 

nacházet v závěru. Po přečtení celé práce lze nabýt dojmu, že autorka nenapsala jen historii 

veřejného života karaitů v Lucku v meziválečném období, ale v podstatě jejich celou historii 

v této oblasti, od usazení se, tj. více méně od 15. století až po jejich repatriaci z SSSR do Polska 

v roce 1945. Toto však není míněno jako námitka, spíše v tomto shledávám obohacení hlavního 

tématu.  

Zdá se, že tituly některých kapitol nebo podkapitol jsou příliš lakonické, neúplné nebo zcela 

nejasné ve srovnání s ostatními, jako např. kapitola čtvrtá – Náboženský a duchovní život (které 

obce?), nebo šestá Kulturní život (které obce?), také podkapitola 4.1.3 Mardkowiczův (kterého?) 

projekt liturgické reformy, nebo 4.2.3 Abkowiczův (kterého?) odjezd z Lucku a kandidatura (na 

co?) Józefa Lobanosa. 

Ve své práci Anna-Akbiké Sulimowicz využila velmi rozsáhlé prameny, mezi které patří ty, již 

se šťastně zachovaly v archívu karaitské obce v Lucku, nebo také ty, které jsou součástí sbírky 

Józefa Sulimowicze ve Varšavě (nyní v soukromých rukou). Patří tam také materiály, které se 

našly v různých archívech, knihovnách a muzeích v Polsku, Litvě, Ukrajině a v Rusku. Patří 

zde také rozsáhlá pramenná vydání a zpracování sepsaná v polském, karaitském, ruském, 

ukrajinském, anglickém, německém, tureckém – a také hebrejském jazyce. Obzvláště 

imponujícím je způsob, jakým autorka sebrala využité tituly z tisku, místního, celostátního a 

mezinárodního v různých jazycích z této doby. Jisté neuspokojení může vyvolat pouze fakt, že 
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autorka nevyužila výsledků ukrajinské historiografie z posledních třiceti let, které jsou zahrnuty 

ve vědeckých publikacích jako např. „Starij Luck“, nebo „Visnik. Universitet im. Ivana Franki. 

Seria Istorična“ atd. 

Ze shromážděného materiálu sepsala Anna-Akbiké Sulimowicz hodnotné a obdivuhodné dílo, 

které barvitě a detailně popisuje historii a kulturu karaitské obce v Lucku v meziválečném 

období, přičemž není opomenut žádný aspekt jejího života. Je nutné zdůraznit, že autorka 

disponuje imponujícími rozsáhlými vědomostmi nejen z oblasti dějin luckých karaitů, ale také 

karaitů v dalších částech Polska a ve světě. Pohybuje se s grácií v různých oblastech 

humanitních věd, v oblasti dějin, práva, náboženství, jazyka, sociologie a kultury. Zvláštní 

ocenění si zaslouží především kapitola pojednávající o organizaci karaitské obce v Lucku, ve 

které jasným způsobem představila všechny právní aspekty spojené s jejím fungováním.  

Z titulu recenzenta musím nicméně přednést řadu kritickým poznámek, které se do značné míry 

týkají redakční sféry. Práci totiž chybí solidní korektura. Proto se v ní objevuje mnoho překlepů, 

opakujících se slov, nejasností, stylistických chyb, gramatických, a také jedna chyba 

ortografická („nowopowstałe Państwo“ str. 48 druhý řádek seshora, má být: nowo powstałe). 

Sjednocení vyžaduje bibliografický zápis v poznámkách a bibliografii na konci práce. V té jsou 

tituly prací utříděné špatně do jednotlivých kategorií, pramenné materiály se nacházejí 

v sekundární literatuře a naopak sekundární literatura v pramenných materiálech. Samotný 

počet jednotlivých kategorií je bezdůvodně nadbytečný. Některé kategorie nebo seznamy prací 

daného autora nejsou zcela uspořádány abecedně. Není srozumitelný dvojí zápis některých 

časopisů: zvlášť jako titul časopisu s udáním využitého ročníku a zvlášť jeho konkrétní články. 

Je zde mnoho nedůsledností a překlepů. V neabecedně uspořádané kategorii Archivní prameny 

jsou opomenuty dvě instituce Vědecký archív PAN a PAU2 v Krakově a Národní knihovna 

Ruska v Petrohradě, ze kterých autorka nicméně čerpala archivní materiály pro svoji práci.  

Zdá se, že ne zcela šťastné bylo umístění medailonků různých kairatských osobností do čtvrté 

podkapitoly druhé kapitoly Zaangažovanost členů obce a veřejná činnost, poněvadž ne všechny 

údaje se týkaly tohoto tématu (zde patří např. rodinné vztahy, zaměstnání atd.). Tyto informace 

se totiž objevují v jiné podkapitole, 2.2. Zaměstnání a ekonomická situace karaitů v Lucku nebo 

v jiných částech práce. Medailonky se měly nacházet v příloze, o to více pak vzhledem ke 

skutečnosti, že jejich chronologie dalece překračuje dvě meziválečná desetiletí.  

V posuzované práci se objevují také chyby meritorní povahy. Není nic známo o výnosu 

Alexandra Jagellonského z roku 1495, na jehož základě byli Židé vyhnáni z Litvy. Takový 

dokument pravděpodobně vůbec neexistoval (str. 198-199). Seraja Szapszal přijel do Lucka 16. 

května 1929, nikoliv v roce 1928 (str. 91). Velkou vadou uvedené práce je absence pravidel 

transliterace nebo transkripce ukrajinských a ruských jmen a názvů. V jedné větě se objevuje 
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transkripce, v jiné zase transliterace (např. Volodymyr Szabarowśkij, Karaité na Volyni; str. 

10), a k tomu, ne vždy správně (v transliteraci ukrajinštiny se k označení písmena „и“ 

nepoužívá „y“, nýbrž „i“). Někdy se samotný titul objevuje v transkripci, jindy zase 

v transliteraci (např. „Rewizkie skazki“, na str. 17 a „Revizskaâ skazka“ na str. 229).  

Během četby této disertační práce mě napadla řada zásadních dotazů ve vztahu ke koherenci 

argumentace. Především, kde se skutečně nachází archív karaitské obce v Lucku? (str. 16). Kde 

se vyskytovala lucká karaitština? (str. 39). Notabene, bylo by užitečné, kdyby uvedená práce 

zahrnovala mapu Lucka případně s okolím a s detailním výřezem karaitské čtvrti. Navíc, 

vztahuje se termín „arka“ v kontextu interiéru kenesy k hejchalu (tj. svatostánku k uchovávání 

svitků Tóry, jak je tomu u Židů v synagoze), nebo, jak napsala autorka „oblouku, který se tyčí 

nad bramkou“? (str. 92). Kromě toho, bylo by na místě vysvětlit celou řadu méně známých 

termínů, které se vyskytují v práci, jako např. „wirylista“ (osoba vykonávající danou funkci 

z titulu zaujímání jiné funkce nebo úřadu, str. 55), „patarafka“ (dekorativní podložka pod lampu 

nebo svícen). „Kanwa“ (pevná textilie lněná nebo z konopí, str. 107), „freblówka“ (školka, str. 

167), nebo zkratka „arsz“ (jde nejspíše o ruského aršína; v letech 1849-1915 1 aršín = 0,7m, 

skládal se z 16 veršků, tři aršíny tvořily jeden sažeň, str. 211).  Není zřejmě, zdali náhodou či 

úmyslně autorka aplikovala tři formy výrazu označujícího karaitskou modlitebnu, jmenovitě 

„kenasa“ (str. 176), „kenesa“ (str. 178), „kienesa“ (str. 178). Stává se, i když zřídka, že chybí 

poznámka (např. str. 174).  

Konečně, jakožto odpověď na autorčin dotaz týkající se nedostatečných informací nebo 

publikací popisujících aktivity karaitských žen před koncem 19. století (str. 57 poznámka 245), 

a také po tomto období, si dovoluji odkázat na můj článek s názvem „Kobiety w karaimskim 

świecie“, který byl publikován ve sborníku Świat historika. Studia ofiarowane Prof. Janowi 

Tyszkiewiczowi (red. M. Magielski, G. Rostowski, Putlusk 2016). 

Závěrem. Je nutné podotknout, že tyto drobné chyby a nejasnosti nikterak neovlivňují můj 

pohled na tuto práci jako celek, a bude je možné lehce odstranit před publikací této disertace. 

Autorce kladu na srdce a doporučuji, aby tak učinila, protože její práce je hodnotná vzhledem 

k užité metodě i k jejímu podstatnému přínosu pro studium karaismu. Práci samotnou hodnotím 

jako velmi kvalitní. Doporučuji, aby Anna-Akbiké Sulimowicz mohla postoupit do dalšího 

řízení týkajícího se její doktorské disertační práci.   

 

 



 1 

Dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN 

Instytut Judaistyki 

Uniwersytet Jagielloński 

Ul. Józefa 19 

31-056 Kraków, PL 

Tel. (4812) 427 59 61 

 

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny-Akbiké Sulimowicz Życie społeczne gminy 

karaimskiej w Łucku w okresie międzywojennym (1919-1939) 

 

 Przed przystąpieniem do właściwej recenzji pracy doktorskiej Anny-Akbiké 

Sulimowicz chciałbym pokrótce ocenić jej kompetencje i dorobek. Anna-Akbiké Sulimowicz 

jest absolwentką filologii tureckiej na Uniwersytecie Warszawskim i od 1988 aż do dnia 

dzisiejszego pracuje na etacie starszego wykładowcy w tymże uniwersytecie. Jest tłumaczem 

przysięgłym języka tureckiego, zna również języki rosyjski, karaimski, angielski i niemiecki. 

W jej dorobku znajdują się edycje źródłowe, album fotograficzny, bazy danych zamieszczone 

w Karaimskim Archiwum Cyfrowym, 65 artykułów naukowych i popularnonaukowych, 

opublikowanych w językach polskim, angielskim, tureckim i rosyjskim, odnoszących się w 

dużej mierze do dziejów i kultury Karaimów w Polsce i na świecie oraz przekłady literackie 

dziesięciu książek z języka tureckiego i dwunastu tekstów z języka karaimskiego. 

Anna-Akbiké Sulimowicz uczestniczyła w licznych krajowych i międzynarodowych 

konferencjach, sesjach i warsztatach naukowych w Polsce i zagranicą. W ostatnich latach 

brała także udział w projektach badawczych dotyczących katalogu rękopisów i starodruków 

karaimskich oraz edycji krytycznej dokumentów gmin karaimskich, finansowanych przez 

polskie Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP 

poprzez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Od wielu lat jest też członkiem Polskiego 

Towarzystwa Orientalistycznego, rady redakcyjnej czasopism naukowych „Almanach 

Karaimski“, „Karaite Archives“ i popularnego kwartalnika „Awazymyz“ oraz 

współredaktorką serii „Prace Karaimoznawcze“, wydawanej pod auspicjami Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace te świadczą o dużym rozeznaniu w źródłach i 

opracowaniach z zakresu karaimistyki oraz szerokiej wiedzy historycznej z tej tematyki. 

 Nie można pominąć faktu, że Anna-Akbike Sulimowicz jest z pochodzenia Karaimką i 

ma dzięki temu lepsze niż zwykły uczony rozeznanie w kwestiach dotyczących religii, języka, 

obyczajowości i ogólnie kultury Karaimów, zna również świetnie karaimskie powiązania 



 2 

rodzinne XX-XXI wieku. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności ma także bezpośredni 

dostęp do Archiwum Gminy Karaimskiej w Łucku i innych prywatnych karaimskich 

archiwów, bez których wykorzystania nie można sobie wyobrazić opracowania omawianego 

w jej pracy doktorskiej tematu. 

 Recenzowana dysertacja doktorska Życie społeczne gminy karaimskiej w Łucku w 

okresie międzywojennym (1919-1939), licząca w sumie 328 stron, składa się ze Wstępu, 

ośmiu Rozdziałów, Zakończenia, Bibliografii, Streszczenia w języku angielskim, Indeksu 

osobowego i obszernego Aneksu, który zawiera ciekawe wypisy źródłowe i liczne, niektóre 

unikalne, zdjęcia. Struktura pracy jest przemyślana. Wstęp został podzielony na trzy części: 

stan badań, cele i zakres pracy oraz źródła. Z kolei w poszczególnych rozdziałach 

przedstawiono początki i liczebność osadnictwa karaimskiego w Łucku, status społeczny i 

ekonomiczny tej społeczności, organizację łuckiej gminy karaimskiej, życie religijne i 

duchowe, jej kontakty z niekaraimskim otoczeniem, dalej – życie kulturalne, gminne 

nieruchomości i wreszcie losy łuckiej gminy karaimskiej po wybuchu drugiej wojny 

światowej. 

Najpierw powinna zostać opisana sama społeczność karaimska, a później jej 

otoczenie, dlatego właściwsze i bardziej logiczne wydawałoby się przesunięcie Rozdziału 

piątego pt. Łucka gmina a jej niekaraimskie otoczenie na sam koniec, z kolei dla zachowania 

przyjętych w tej dysertacji ram czasowych Rozdział ósmy pt. Losy łuckiej gminy karaimskiej 

po roku 1939 należałoby zamieścić w Zakończeniu. Po lekturze całej pracy można odnieść 

wrażenie, że Autorka nie napisała jedynie dziejów życia społecznego Karaimów w Łucku w 

okresie międzywojennym, ale całe ich dzieje na tym terenie, od początków osadnictwa, czyli 

od mniej więcej XV w. aż do ich repatriacji z ZSRR do Polski w 1945 r., co nie jest zarzutem, 

lecz raczej bardziej ubogaceniem głównego tematu. 

 Wydaje się, że tytuły niektórych rozdziałów i podrozdziałów są zbyt lakoniczne lub 

niepełne czy wręcz niejasne w porównaniu z pozostałymi, jak np. Rozdział czwarty pt. Życie 

religijne i duchowe [jakiej społeczności?], czy szósty Życie kulturalne [jakiej społeczności?] 

oraz podrozdział 4.1.3. Mardkowicza [którego?] projekt reformy liturgii czy 4.2.3. Wyjazd 

Abkowicza [którego] z Łucka i kandydatura [na co?] Józefa Łobanosa. 

W swojej pracy Anna-Akbiké Sulimowicz wykorzystała bardzo obszerne źródła, w 

tym szczęśliwie zachowane Archiwum Gminy Karaimskiej w Łucku, znajdujące się w 

kolekcji Józefa Sulimowicza w Warszawie (obecnie w rękach prywatnych), a także materiały 

odnalezione w różnych archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce, na Litwie, Ukrainie i w 

Rosji, oraz rozległe wydawnictwa źródłowe i opracowania pisane w językach polskim, 
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karaimskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim i tureckim, a nawet hebrajskim. 

Szczególnie imponujące wrażenie sprawia zestawienie wykorzystanych przez Autorkę 

różnojęzycznych tytułów prasowych, lokalnych i krajowych z opisywanej epoki. Pewien 

niedosyt może jedynie powodować fakt niepełnego wykorzystania dorobku ukraińskiej 

historiografii z ostatnich trzydziestu lat, zawartego w naukowych czasopismach, takich jak 

np. „Starij Luc’k“, czy „Visnik. Universitet im. Ivana Franki. Seria Istorična“ itp. 

 Ze zgromadzonego materiału Anna-Akbiké Sulimowicz napisała godne podziwu, 

wartościowe dzieło, opisujące barwnie i w szczegółach dzieje oraz kulturę społeczności 

karaimskiej w Łucku w okresie międzywojennym, nie pomijając żadnego aspektu ich życia. 

Co warte podkreślenia Autorka imponuje rozległą wiedzą nie tylko z zakresu historii łuckich 

Karaimów, ale również Karaimów w innych częściach Polski i na świecie. Z dużą swobodą 

porusza się w różnych dziedzinach nauk humanistycznych, w tym na polu historii, prawa, 

religii, języka, socjologii i kultury. Na szczególne wyróżnienie zasługuje przede wszystkim 

rozdział dotyczący organizacji łuckiej gminy karaimskiej, w którym w klarowny sposób 

przedstawiła wszelkie zawiłości prawne związane z jej funkcjonowaniem. 

 Z obowiązku recenzenta muszę jednak przedstawić szereg uwag krytycznych, które w 

dużej mierze dotyczą sfery redakcyjnej. W pracy zabrakło bowiem uważnej korekty, stąd 

można w niej znaleźć wiele literówek, powtórzeń, niejasności, a także błędów stylistycznych, 

gramatycznych, a nawet jeden błąd ortograficznych („nowopowstałe Państwo“ s. 48 drugi 

wers od góry; powinno być: nowo powstałe). Ujednolicenia wymaga zapis bibliograficzny 

stosowany w przypisach i w bibliografii końcowej. W tej ostatniej tytuły prac są często źle 

zaklasyfikowane do poszczególnych działów, przykładowo materiały źródłowe znajdują się w 

opracowaniach i na odwrót – opracownia w materiałach źródłowych. Sama liczba działów 

jest nadmiernie i niepotrzebnie rozbudowana. W ramach niektórych działów czy często spisu 

prac danego autora nie zastosowano ogólnie przyjętego układu alfabetycznego. 

Niezrozumiały jest podwójny zapis niektórych czasopism: osobno jako tytuł czasopisma 

z podaniem wykorzystanego rocznika i osobno jego poszczególne artykuły. Wiele jest tam 

niekosekwencji i literówek. W niealfabetycznym dziale Źródła archiwalne pominięto dwie 

instytucje Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie i Narodową Bibliotekę Rosji w 

Petersburgu, z których zasobów Autorka wszak wykorzystywała materiały archiwalne do 

swojej pracy. 

 Wydaje się, że nie do końca szczęśliwy był zabieg umieszczenia biogramów różnych 

Karaimów w podrozdziale czwartym Rozdziału drugiego Zaangażowanie członków gminy w 

działalność społeczną, ponieważ nie wszystkie dane odnosiły się do tego tematu (w tym np. 
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koligacje rodzinne, praca zawodowa itd.). Informacje te powtarzają się bowiem np. w innym 

podrozdziale, 2.2. Sytuacja zawodowa i ekonomiczna łuckich Karaimów oraz w innych 

częściach pracy. Biogramy powinny się raczej znaleźć w Aneksie, tym bardziej, że ich 

chronologia wybiega daleko poza dwudziestolecie międzywojenne. 

 W recenzowanej pracy zauważono też drobne błędy merytoryczne. Nieznany jest 

edykt Aleksandra Jagiellończyka z 1495 r., na mocy którego wygnano Żydów z Litwy, 

przypuszczalnie nie było w ogóle takiego dokumentu (s. 198-199). Seraja Szapszał przyjechał 

do Łucka 16 maja 1929 r., a nie w 1928 r. (s. 91). Dużym mankamentem w omawianej pracy 

jest także brak ustalenia zasad transliteracji czy transkrypcji nazwisk i tytułów ukraińskich 

czy rosyjskich; nawet w jednym zdaniu raz jest stosowana transkrypcja a innym raz 

transliteracja (np. Volodymyr Szabarowśkij, Karaïmy na Volynì; s. 10) i do tego jeszcze nie 

zawsze poprawnie (w transliteracji z języka ukraińskiego na oznaczenia literki „и“ nie używa 

się „y“ tylko „i“). Czasami też ten sam tytuł pracy występuje w transkrypcji, innym razem w 

transliteracji (np. „Rewizkie skazki“ na s. 17, a „Revizskaâ skazka“ na s. 229). 

W czasie lektury dysertacji doktorskiej nasunęło mi się także kilka raczej istotnych dla 

jasności wywodu kwestii. Przede wszystkim, gdzie tak naprawdę znajduje się Archiwum 

Gminy Karaimskiej z Łucka? (s. 16), gdzie mieściła się tzw. łucka Karaimszczyzna? (s. 39); 

notabene przydałby się w niniejszej pracy jakiś plan miasta Łucka i może okolic 

z wyszczególnieniem dzielnicy karaimskiej. Dalej, czy termin „arka“ odnosi się w kontekście 

wnętrza kienesy do hechału (czyli skrzyni na zwoje Tory, jak to ma miejsce u Żydów w 

synagodze) czy jak napisała Autorka - „łuku wzniesionego nad furtką“? (s. 92). Ponadto 

wyjaśnienia wymaga szereg mało znanych terminów użytych w pracy, jak np. wirylista 

(osoba piastująca pewną funkcję z racji zajmowanej przez nią innej funkcji lub urzędu; s. 55), 

patarafka (ozdobna podkładka pod lampę lub lichtarz), kanwa (sztywna tkanina lniana lub 

konopna; s. 107), freblówka (przedszkole; s. 167), czy skrót arsz. (chodzi zapewne o arszyna 

rosyjskiego; w latach 1849-1915 jeden arszyn=0,7 m; składał się z 16 werszków; trzy arszyny 

tworzyły sążeń; s. 211). Nie wiadomo też, czy umyślnie, czy przypadkowo Autorka 

zastosowała trzy formy nazwy karaimskiego domu modlitwy, a mianowicie kenasa (s. 176), 

kenesa (s. 178), kienesa (s. 178). Zdarza się również choć bardzo rzadko, że gdzieniegdzie 

brakuje przypisu (np. s. 174). 

Wreszcie, jakby odpowiadając na zapotrzebowanie Autorki w kwestii 

niedostatecznych informacji czy publikacji na temat działalności karaimskich kobiet przed 

końcem XIX w. (s. 57 przypis 245), a także i po tym okresie, odsyłam do artykułu mojego 

autorstwa pt. Kobiety w karaimskim świecie, który ukazał się w pracy zbiorowej Świat 
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historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi (red. M. Nagielski, G. Rostowski, 

Pułtusk 2016). 

 Konkludując należy podkreślić, że te drobne błędy czy nieścisłości nie wpływają na 

całość pracy i będzie je można bardzo łatwo usunąć przed wydaniem omawianej dysertacji 

drukiem. Niezwykle gorąco namawiam do tego Autorkę z uwagi na ogromną wartość 

merytoryczną pracy i jej istotny wkład w badania karaimoznawcze. Samą pracę oceniam 

bardzo wysoko i wnoszę o dopuszczenie jej Autorki, Anny-Akbiké Sulimowicz do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. 
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