
RECENZJENR 1 – 2 135

SWIETŁANA M. CZERWONNAJA, SELIM CHAZBIJEWICZ, TATARZY KRYMSCY – 
TATARZY POLSKO-LITEWSCY, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Toruń 2015, str. 292

Problematyka Tatarów krymskich i Tatarów polsko-litewskich w ostatnich latach stała się 
jednym z tematów, które przyciągają sporą liczbę badaczy z rozmaitych dziedzin, powstała nawet 
specjalna dziedzina badań skoncentrowana na piśmiennictwie Tatarów zwana kitabistyką. Uwi-
dacznia się tu wyraźnie konieczność interdyscyplinarnych badań nad tymi społecznościami, które 
nie mogą być traktowane jako przedmiot badań tylko jednej specjalizacji naukowej. Doskona-
łym przykładem takiej interdyscyplinarności jest najnowsza praca na ten temat, autorstwa i pod 
redakcją prof. Swietłany C z e r w o n n e j z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. 
Selima C h a z b i j e w i c z a z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Toruniu.

Obydwoje Autorzy od wielu lat zajmują się zasygnalizowaną w tytule tematyką, choć nie 
w równomiernym stopniu. Głównym przedmiotem badań S. Czerwonnej są Tatarzy krymscy, zaś 
S. Chazbijewicza – Tatarzy polsko-litewscy, choć u obojga znaleźć można publikacje na oba tematy.

Recenzowana książka zwraca uwagę już swoją stroną zewnętrzną – obok tekstów naukowych 
obejmuje także kilkaset ilustracji, obrazujących opisywane wydarzenia i zjawiska, co czyni z niej 
rodzaj albumu. I tu pierwsza uwaga – szkoda, że żadna z tych ilustracji nie została podpisana. 
Specjaliści będą w stanie część z tych ilustracji zidentyfikować, ale dla czytelnika niespecjalisty 
pozostają one tylko martwymi obrazkami. A szkoda, bo powiązane z odpowiednimi tekstami 
dałyby szerszy wgląd w problematykę. Tym bardziej to istotne, że zdarza się, iż obok tekstu 
omawiającego jakiś zabytek pojawia się fotografia przedstawiająca coś całkiem innego.

Książka nie ma na celu włączania do nauki nowych odkryć w badaniach nad obiema tatar-
skimi nacjami, co Autorzy wyraźnie zaznaczają we wstępie. A zatem uznać ją należy za anto-
logię tekstów o Tatarach publikowanych wcześniej. Teksty przedrukowane zostały w językach 
oryginalnej publikacji (przyczyny tej decyzji wyjaśnione zostały we wstępie), stąd znajdujemy tu 
artykuły w językach polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i tureckim. Sądzę, że należało 
wskazać miejsca pierwodruków oraz autorstwo poszczególnych tekstów. Domyślić się można, że 
Autorzy chcieli podkreślić, iż jest to inicjatywa wspólna. W wypadku wielu artykułów specjaliści 
bez problemu odkryją autorów, nie dotyczy to jednak wszystkich tekstów. 

Praca składa się z dwóch zasadniczych części (zatytułowanych w całej publikacji dwujęzycznie – po 
polsku i po rosyjsku, w niniejszej recenzji uwzględniam tylko polskie tytuły): I. Historia odległa i bliska; 
II. Nasze dni (wstrząsy polityczne 2014 roku). Celem książki jest swego rodzaju zestawienie dziejów 
i dorobku cywilizacyjnego Tatarów polsko-litewskich i Tatarów krymskich. Jest to o tyle uzasadnione, 
że właśnie z Krymu przybyła na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego część Tatarów, którzy potem 
utworzyli etnos „naszych” Tatarów, a poza tym, już w późniejszym czasie, związki obu wspólnot były 
w niektórych momentach historycznych dość ścisłe, tak w aspekcie religijnym, jak i politycznym.

Część pierwsza, znacznie obszerniejsza, stąd nazwałbym ją zasadniczą, zainteresuje przede 
wszystkim orientalistów, religioznawców i historyków kultury materialnej. Podzielona została na 
trzy rozdziały: Perspektywa badawcza, Z dziejów narodu tatarskiego i Autorytet religii. W pierwszym 
rozdziale Autorzy przedstawiają dyskusje dotyczące dziejów Tatarów polsko-litewskich, ich statusu 
jako grupy mniejszościowej oraz analizują stan badań w Polsce i za granicą. Teksty w języku 
polskim i rosyjskim, choć mają zbieżne tytuły, nie są jednak przekładami, lecz nieco odmienny-
mi ujęciami zasygnalizowanej w tytułach problematyki – można się domyślać, że te napisane po 
polsku są pióra S. Chazbijewicza, zaś po rosyjsku – S. Czerwonnej.

W drugim rozdziale, Z dziejów narodu tatarskiego, również mamy do czynienia z artykułami 
w języku polskim i rosyjskim. Zaprezentowana została w nim historia etnosu tatarskiego na zie-
miach Wielkiego Księstwa Litewskiego (w ostatnich czasach pojawiła się tendencja do unikania 
określenia „Tatarzy polscy”, czy też „Tatarzy litewscy”, na rzecz terminu „Tatarzy WKL”, co wynika 
m.in. z tego, że największa populacja Tatarów-muzułmanów zamieszkuje obecnie w  granicach 
Białorusi). Uwzględniony został udział Tatarów w niepodległościowych działaniach Polaków, ich 
liczba i rozmieszczenie, a także dzieje prasy tatarskiej. W rozdziale poświęconym temu zagadnie-
niu pojawił się jednak błąd (s. 35) – jednym z redaktorów „Rocznika Tatarów Polskich” nie był 
Tomasz Miśkiewicz (obecny mufti RP, noszący muzułmańskie imię Ali), ale dr Ali Miśkiewicz, 
historyk z Uniwersytetu w Białymstoku.
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Trzeci rozdział, jak zasygnalizowałem powyżej, to Autorytet religii. Zamieszczone tu zostały 
teksty charakteryzujące Tatarów polsko-litewskich jako wyznawców islamu, w których podkreślono 
dystynktywne cechy islamu tatarsko-polskiego, odróżniające go od tzw. „islamu bliskowschod-
niego”. Istotne znaczenie ma także podrozdział o działaniach na rzecz dialogu chrześcijańsko-
-muzułmańskiego w naszym kraju. 

Za niezwykle interesujące uznaję dwa, opublikowane po rosyjsku teksty związane ze sztuką 
i  architekturą tatarską na terenie WKL. Mają oba dość szczegółowy charakter i oparte zostały 
na wieloletnich badaniach terenowych. Omówiona została architektura meczetów oraz nagrobków 
na tatarskich mizarach. Tu jednak nie zgodziłbym się z Autorami (Autorką (?) – podejrzewam, że 
tekst ten napisała prof. Czerwonnaja), że „meczet bez minaretu jest nonsensem w paradygmacie 
muzułmańskiej religii i kultury” (s. 102). Najwcześniejsze meczety powstawały bez minaretów, 
a  ich wprowadzenie – faktycznie dość wczesne, ale nie jako obowiązkowe – było zapożyczeniem 
z kościołów chrześcijańskich. Dowodem na to może być choćby słynna Kopuła na Skale w Jero-
zolimie. Muezzin wzywał wiernych na modlitwę raczej z dachu meczetu niż z minaretu z dość 
prozaicznych powodów – z takiej wysokości wierni by go nie usłyszeli (sytuacja zmieniła się 
obecnie, kiedy istnieją głośniki). Do tej pory zresztą można w miastach arabskich spotkać wiele 
meczetów bez minaretów, co wcale nie pomniejsza ich wagi religijnej.

Część druga poświęcona jest, jak wspomniałem, Tatarom krymskim. I tutaj, mimo większe-
go zróżnicowania językowego tekstów, rozdziały mają jedynie tytuły polskie i rosyjskie. Są to 
w kolejności: Krym – ojczyzna narodu krymskotatarskiego. Epigrafika – skarb kultury tatarskiej; Krym 
w Imperium Rosyjskim. Krymskotatarski ruch narodowowyzwoleńczy; Tatarzy w Rosji Sowieckiej. 
Zagłada – pamięć – bunt; Tatarzy w państwie ukraińskim. Repatriacja – obywatelstwo – stabilizacja; 
Islam na Krymie po repatriacji Tatarów krymskich.

W części tej istotne teksty o charakterze historycznym opracowano po niemiecku i angielsku. 
Pierwszy artykuł, niemieckojęzyczny, jest ogólnym zarysem dziejów Tatarów krymskich, drugi zaś, 
angielskojęzyczny, dotyczy związków państwa osmańskiego z kulturą krymską. Tutaj znów znajduję 
moment do dyskusji. Podczas analizy – niezwykle ciekawej i inspirującej – sztuki muzułmańskiej 
na Krymie Autor(ka) utyskuje, że w obszernej, wydanej w 1974 r. dziewięciotomowej Historii 
sztuki narodów ZSRR tylko jeden kilkustronicowy artykuł poświęcony jest sztuce muzułmańskiej 
Krymu, natomiast 70 stron dawnej sztuce rosyjskiej. Takie proporcje wydają się jak najbardziej 
właściwe, jeśli porównać geograficzny zasięg maleńkiego Krymu z geograficznym zasięgiem Rusów/
Rosjan. Jako orientalista doskonale rozumiem rozgoryczenie Autora(rki), że przedmiot jego/jej 
badań w kontekście dziejów sztuki całego ówczesnego ZSRR został tak potraktowany. Jeśli jednak 
opracowanie ma tak szeroki zasięg, wydaje się, że uwzględnienie tej problematyki we wskazanym 
zakresie jest (niestety, chciałoby się powiedzieć) jak najbardziej uzasadnione. 

Niezwykle interesujący i ważny jest rozdział dotyczący ruchu narodowowyzwoleńczego. W zasa-
dzie w całości poświęcono go postaci, dziełu i dziedzictwu myśli Ismaila Beya Gasprinskiego 
(1851–1914) – jednego z najwybitniejszych Tatarów krymskich w dziejach tego etnosu, reformatora 
islamu, promotora panturkizmu i twórcy nurtu zwanego dżadidyzmem. Rozdział ten obejmuje 
teksty po niemiecku, polsku i rosyjsku, a każdy ujmuje postać i dzieło Gasprinskiego w nieco 
inny sposób. Bez wątpienia, zebranie tych artykułów w jednym miejscu jest ważnym przyczynkiem 
do głębszego poznania myśli politycznej i religijnej Tatarów na przełomie XIX i XX wieku, tym 
bardziej że Gasprinski nawiązywał żywe kontakty również z Tatarami polsko-litewskimi. 

Kolejne dwie grupy tekstów mają charakter martyrologiczno-apologetyczny. Sformułowanie to 
nie oznacza jednak, że chodzi mi o obniżenie ich poziomu naukowego. Podobnie jak pozostałe 
artykuły w książce są dobrze opracowane i zaopatrzone w odpowiedni aparat naukowy. Dotyczą 
one aspektów XX-wiecznej, tragicznej historii Tatarów krymskich. Szczególnie zwraca to uwagę 
w zestawieniu z Tatarami polsko-litewskimi, których działalność, choć ograniczana po II wojnie 
światowej aż do końca lat 80. XX wieku, to jednak takiego typu opracowań nie wymagała. Teksty 
te przypominają o wydarzeniach, o których świat często zapomina.

Druga zasadnicza część książki stanowi swego rodzaju kontynuację tematyczną wspomnianych 
trzech podrozdziałów części pierwszej i koncentruje się na wydarzeniach roku 2014, wkraczając 
już jednoznacznie na pole politologii. Składa się ona tylko z jednego rozdziału: Etapy rosyjskiej 
aneksji Krymu i obejmuje dwa teksty w języku rosyjskim: Rosyjski Krym w perspektywie kulturowej 
i politycznej oraz Czynnik krymskotatarski.
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Książka Swietłany Czerwonnej i Selima Chazbijewicza stanowi bardzo ważną publikację dla 
orientalistów zainteresowanych dziejami kulturowymi i politycznymi Tatarów polsko-litewskich 
i Tatarów krymskich. Poprzez interesujący dobór tekstów rozproszonych w rozmaitych polskich 
i zagranicznych czasopismach oraz pracach zbiorowych pozwala zgłębić pewne aspekty wielu 
zagadnień, daje do myślenia i inspiruje do dalszych badań i refleksji. Należy przy tym jeszcze 
raz podkreślić jej charakter estetyczny – jest nie tylko źródłem „wiedzy pisanej”, ale także cieszy 
oko interesującymi obrazami tak z dziejów, jak i życia współczesnego obu społeczności tatarskich 
– geograficznie oddalonych, ale bliskich duchem.

Marek M. Dziekan
Uniwersytet Łódzki


