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POMOC UCHODŹCOM  
Z UKRAINY (S. 8)



SZANOWNI PAŃSTWO,

muszę przyznać, że przystępując do pisania tego tekstu, poczułam wielki smutek. Z jednej strony czuję się wyróżniona tym faktem, 
z drugiej zaś ogarnia mnie zwątpienie, czy istnieją słowa zdolne wyrazić ogrom nieszczęścia narodu ukraińskiego, Tatarów krymskich, 
Gagauzów i wszystkich bohaterskich mieszkańców bratniej Ukrainy. I czy istnieją słowa wystarczająco mocne do potępienia rosyjskie-
go okrucieństwa i barbarzyństwa. Oto jedno państwo napadło drugie, wzięło na cel osiedla mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, szpi-
tale, parki i skwery, kolejki głodnych ludzi stojących po chleb i wodę, a ostatnio również spichlerze, farmy mleczne i stada krów. Giną 
cywile, giną dzieci, które nie zdążyły nawet nacieszyć się życiem, najwyższą cenę płacą bohaterscy obrońcy ojczyzny.

Zginęły też tysiące żołnierzy najeźdźczej armii, a wśród nich młodzi chłopcy, synowie maleńkich narodów Syberii, Uralu, Dagesta-
nu, z trudem walczących o zachowanie odrębności narodowej i przetrwanie w rosyjskim morzu. Ciśnie się na usta cytat ze słynnego 
wiersza, który w latach nauki w szkole podstawowej porwał mnie tak bardzo, że nauczyłam się go na pamięć: Gdzież jest król, co na 
rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia? Nie! Król-tchórz z oddali zarządza machiną śmierci, a im 
bardziej kompromitujące są niepowodzenia jego armii, tym większa wściekłość gna go w stronę ludobójczych decyzji. Bo dla mnie nie 
ulega już wątpliwości, że zbrodnie putinowskiego reżimu można nazwać ludobójstwem, a jego państwo – faszystowskim.  

W obliczu potwornych zbrodni agresorów wobec ukraińskich kobiet nagle zamilkły hałaśliwe dotąd feministki całego świata, 
a w obliczu barbarzyństwa wobec zwierząt zamilkły organizacje tak ochoczo walczące o przestrzeń życiową dla białowieskiego kor-
nika drukarza… I dziwnie milczą dziesiątki potężnych organizacji ekologicznych i nawiedzeni obrońcy klimatu, kiedy płoną lasy wokół 
Czarnobyla, składy paliw, czołgi, samoloty i domy, a tony bomb i rakiet nieustannie dziurawią mateńkę Ukraińców – ich ojczystą, płod-
ną ziemię, spichlerz świata…

Miliony kobiet i dzieci opuściło kraj, szukając schronienia w ościennych państwach. Z dumą mogę powiedzieć, że Polska i Polacy 
wykonują wielki wysiłek na rzecz uchodźców, nieporównywalny z wysiłkiem innych krajów. Docierają do mnie informacje, że społecz-
ność polskich Tatarów angażuje się w działania pomocowe i zbiórki pieniężne, a Muzułmański Związek Religijny koordynuje szeroko 
zakrojoną akcję pomocy, czego pięknym przykładem może być m.in. udzielenie gościny tatarskim uchodźcom z Ukrainy w Tatarskim 
Centrum Kultury Islamu w Suchowoli.

Wierzę, że Putin tę wojnę już przegrał i że niedługo zacznie się odwrót. Wierzę, że odpowiedzialnych za ludobójstwo spotka zasłu-
żona, sroga kara. I chciałabym bardzo, marzę, pragnę, aby Tatarzy krymscy ponownie odzyskali swoją ojczyznę, już na zawsze… Ale 
do tego potrzebne jest coś więcej niż zwycięstwo Ukrainy i wola narodu tatarskiego. Potrzebna jest jednomyślność całego demokra-
tycznego świata. Potrzebna jest mądrość świata.

Módlmy się, by świat był mądry i odważny, a nie głupi i tchórzliwy. I obyśmy kolejny numer „Przeglądu Tatarskiego” powitali w lep-
szych nastrojach!

(2.04.2022 r.)
Grażyna Zając

Katedra Turkologii, UJ
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