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Na tegorocznym balu zjawiło się dużo młodzieży

parkiet należał do niej…

…ale wszyscy bawili się doskonale

…jeśli tylko nie zabrakło tanecznej kondycji

BaL To Był Nad BaLE!
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WaKacJE, SpoRy, SaMoWIEdZa
czytelniku Drogi, tatarski i nietatarski. Już kolejny rok trwa nasza inicjatywa wydawnicza „przeglądu tatarskiego”. Każdego roku zada-
jemy sobie pytanie, jak długo jeszcze będziemy mieli możliwość wydawania naszego czasopisma? czy spory i podziały w środowisku 
tatarskim pozwolą na kontynuowanie tej inicjatywy? Nieporozumienia trwają i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miały 
się zakończyć. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. tym dobrym jest uaktywnienie się tatarskiej społeczności, przy-
najmniej tej części, która identyfikuje się z naszą etniczną wspólnotą. Bardzo intensywnie rozwinął się mailing, który obejmując dużą 
ilość nazwisk z tatarskiej i nie tylko listy adresowej, pokazał, że wielu z nas jest żywotnie zainteresowanych losem środowiska. Sympatie 
rozkładają się po obu stronach sporu, obie strony uważają, że mają rację. przekłada się to na funkcjonowanie, istnienie naszych insty-
tucji, takich jak Muzułmański związek Religijny. Spór przebiega nie tylko na linii mufti – gmina białostocka, czy też część tej gminy, ale 
i wewnątrz innych gmin, jak choćby w Gdańsku. przykre to i smutne. 

od czasu do czasu rozlegają się też głosy próbujące na nowo zinterpretować naszą tożsamość tatarską. to nie tylko specjalność 
polskich tatarów, ale i tatarów nadwołżańskich oraz krymskich. ci znad wołgi, przynajmniej niektórzy, twierdzą, że nie są tatarami, ale 
Bułgarami kamskimi (od rzeki Kamy), zaś krymscy, również oczywiście nie wszyscy, uważają, że nie są tatarami tylko np. Turkami krym-
skimi albo np. Krymcami. u nas słyszałem ostatnio, że niewiele mamy wspólnego z dawnymi tatarskimi rodami Szyryn, Baryn, Mangyt 
i uszen (albo Juszen), których federacja tworzyła zrąb państwa złotej ordy i później chanatu Krymskiego. Jeśli jednak zbadamy dzieje 
tatarskiego osadnictwa w polsce i na litwie, wtedy zobaczymy, że pierwotnie wiązało się z przedstawicielami tychże właśnie plemion. 

 Mamy do czynienia z próbą ucieczki od nazwy tatar i od tatarskiej przeszłości z powodu tego, że w rosyjskiej, a także europejskiej 
nauce historii, historiografii, tatarów przedstawiano wyłącznie jako dzikich, prymitywnych, żądnych krwi najeźdźców. ten mit krwa-
wego, dzikiego tatara pokutuje w mentalności europejskiej. przykładem są choćby powieści Henryka Sienkiewicza, który tatarów 
przyrównuje wręcz do zwierząt. tymczasem prawda jest zupełnie inna. Była to cywilizacja wysoko rozwinięta, z silną państwowością 
i wysoką kulturą. Jednym z celów naszej pisaniny jest właśnie obrona dorobku dawnej, tatarskiej kultury, ukazanie jej współczesnych 
związków, wzajemnych relacji pomiędzy tatarami zamieszkującymi różne państwa. Jeśli nie będziemy mieli świadomości własnej histo-
rii, tej prawdziwej, własnej tradycji i wspólnoty z innymi tatarami, to szybko znikniemy. tak jak znikły dawne wielkie państwa tatarskie 
przez kłótnie i wewnętrzne walki pomiędzy krewnymi i bliskimi. 

 Miejmy więc nadzieję, że spory pomiędzy polskimi współczesnymi tatarami są tylko stanem przejściowym Mija właśnie miesiąc 
ramadan, który powinien sprzyjać refleksji, pojednaniu i zażegnaniu waśni, wzajemnych pretensji i nieporozumień. oprócz tego wszyst-
kiego są wakacje. cieszmy się z nich, odpoczywajmy, nabierajmy sił do dalszych życiowych wysiłków. ten okres to także obfitość róż-
nych imprez plenerowych organizowanych również z myślą o tatarskiej tradycji. uczestniczmy w nich, spotykajmy się, rozmawiajmy ze 
sobą, bądźmy razem!

Selim chazbijewicz
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wytężona praca zaowocowała: zespół zaprezentował się wspaniale, zarówno mamy, jak i córki

ostatnie próby przed występem

„BUńcZUK” W LUBLINIE 
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