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TROPAMI PAMIĉCI.
WSTĉPNE UWAGI NA TEMAT TOĩSAMOĝCI
W BIOGRAFIACH KRYMSKICH TATARÓW

Przedmiotem artykuáu jest wstĊpna reÀeksja nad materiaáami zawartymi w wywiadach biogra¿cznych przeprowadzonych z Tatarami Krymskimi, którzy po rozpadzie Związku Radzieckiego zaczĊli na początku lat 90.
masowo wracaü i osiedlaü siĊ w miejscowoĞciach Póáwyspu Krymskiego, tych, z których pochodzili sami lub
ich przodkowie, albo zlokalizowanych blisko miejsc pochodzenia. Wywiady biogra¿czne w liczbie dwudziestu zostaáy przeprowadzone latem 2008 i 2009 roku z przedstawicielami trzech pokoleĔ, z uwzglĊdnieniem
zróĪnicowania takich cech jak wyksztaácenie, miejsce zamieszkania i páeü. Tropy pamiĊci są w artykule rozumiane jako powtarzające siĊ elementy biogra¿cznych narracji, która to powtarzalnoĞü sprawia, Īe stają siĊ
one cechą toĪsamoĞci nie tylko jednostek, ale zbiorowoĞci, w tym przypadku narodowej. Kluczowy element
artykuáu stanowi czĊĞü trzecia, w której eksplorowane są biogra¿e badanych pod kątem relacji miĊdzy pamiĊcią a toĪsamoĞcią. Okazuje siĊ, Īe we wszystkich trzech pokoleniach ramĊ narracji stanowi pamiĊü o traumie
wysiedlenia i powrotu na Krym, przejawiająca siĊ w biogra¿i jako trajektoria. Poszczególne elementy tych
narracji wpisują siĊ w bardzo silne poczucie toĪsamoĞci zbiorowej, opartej na tradycyjnych wartoĞciach oraz
politycznej i religijnej integracji mniejszoĞci.
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1. INFORMACJA O BADANIACH. PAMIĉû I TOĩSAMOĝû
Kluczowym dla prowadzonych badaĔ pojĊciem jest „toĪsamoĞü”, odniesiona do kilku grup etnicznych spoĞród ponad stu zamieszkujących Krymski Póáwysep: Krymskich
Tatarów, Polaków i Rosjan. W niniejszym artykule podejmĊ próbĊ spojrzenia na toĪsamoĞü Krymskich Tatarów poprzez pryzmat powiązania tego pojĊcia z metaforą „tropów
pamiĊci”. Czym są owe „tropy”, jak je rozumiem, i na czym moĪe polegaü uĪytecznoĞü
tej metafory? OtóĪ „záapaü trop” to odkryü sekwencjĊ Ğladów, które prowadzą w jakimĞ
kierunku – iĞü zaĞ tym tropem lub tropami, to próbowaü odkryü prawidáowoĞci pozostawionych Ğladów. To jest zadanie, którego chcĊ siĊ podjąü w niniejszym artykule. JednoczeĞnie pragnĊ zaznaczyü, Īe proponowany tekst stanowi bardzo wstĊpny etap reÀeksji nad
zgromadzonym materiaáem, i to jedynie nad jego pewnym wycinkiem. Ma to związek nie
tylko z ograniczeniem objĊtoĞciowym, ale takĪe, a moĪe nawet przede wszystkim z tym,
Īe opracowanie zgromadzonych materiaáów jest maáo zaawansowane.
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„Tropy pamiĊci” bĊdĊ rozumieü jako biogra¿czne sekwencje indywidualnych pamiĊci, które dziĊki moĪliwoĞci porównaĔ w obrĊbie grupy pozwolą odkryü ich miejsce
w ksztaátowaniu toĪsamoĞci. WaĪna jest kwestia powtarzalnoĞci wydobywanych tematów,
podobieĔstwo w ich charakterystyce i ocenie, odniesienia tych tematów do innych, czyli
ich lokowanie we wspomnianych wyĪej sekwencjach. Kluczowe dla tych rozwaĪaĔ pojĊcie, „toĪsamoĞü”, jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk. Nie ma w tym miejscu
moĪliwoĞci, by dokonywaü przeglądu tej niezwykle obszernej literatury przedmiotu, nie
ma teĪ tu miejsca na wáasne wywody na ten temat (por. Borowik 2011). Wobec faktu, Īe
zasadnicze partie chcĊ poĞwiĊciü wstĊpnej prezentacji uzyskanych materiaáów empirycznych w odniesieniu do teorii, poprzestanĊ na bardzo syntetycznym przedstawieniu przyjmowanego rozumienia.
ToĪsamoĞü widzĊ jako wiąĪącą siĊ w pewien sposób z uniwersum wszelkich moĪliwych pytaĔ o siebie i Ğwiat, jakie czáowiek moĪe postawiü. Odpowiedzi na te pytania warunkują nie tylko widzenie tego, „kim jestem” (ja pytająca/pytający), ale takĪe konstytuują
szereg innych waĪnych odpowiedzi – o naturze Ğwiata, jego celu i przeznaczeniu, kierunku
toczących siĊ wydarzeĔ, ich moralnej ocenie itp. Skáonna teĪ jestem uznaü za Manuelem
Castellsem, Īe toĪsamoĞü jest priorytetową kategorią porządkującą relacje czáowieka ze
Ğwiatem, tzn., Īe moĪe ona nadawaü okreĞlone znaczenia wydarzeniom, zjawiskom i obserwacjom (Castells 2008). Decyduje o hierarchii wartoĞci i tworzy ramy dla interpretacji
tego, co siĊ przydarza. JeĞli zgodzimy siĊ z zaáoĪeniami dotyczącymi centralnoĞci kategorii
toĪsamoĞci, wówczas w pewnym sensie musimy takĪe przyjąü swoiste konsekwencje takiego rozumowania. Wyáania siĊ z niego mianowicie przekonanie, Īe tak rozumiane konstruowanie toĪsamoĞci ma pola zbliĪone do szerokich ujĊü religii, które odwoáują siĊ do
jej funkcjonalnoĞci wobec pytaĔ egzystencjalnych, poszukiwania znaczeĔ, ochrony przed
anomią. Z tego typu tropów wypáywa na przykáad koncepcja Anthony’ego Giddensa, który
toĪsamoĞü wiąĪe z ontologicznym i egzystencjalnym bezpieczeĔstwem (Giddens 2010).
Byü ontologicznie bezpiecznym to znaczy „posiąĞü” odpowiedzi na fundamentalne pytania
dotyczące ludzkiego istnienia jako takiego, ludzkiego Īycia i Ğmierci, istnienia innych ludzi
a takĪe – wáasnej toĪsamoĞci (Giddens 1991: 47–52).
To samo Ĩródáo zdaje siĊ tkwiü takĪe u podstaw przekonania Thomasa Luckmanna, dotyczącego kategorii Ğwiatopoglądu, równie centralnej i uniwersalnej jak toĪsamoĞü
(Luckmann 1996). PokrewieĔstwa pojĊü takich jak toĪsamoĞü, religia, Ğwiatopogląd są
waĪne, poniewaĪ wskazują, Īe przynaleĪny im aparat pojĊciowy operuje na niezwykle
szerokim polu znaczeniowym. We wszystkich przypadkach, takĪe w odniesieniu do toĪsamoĞci, nie jest moĪliwe zarysowanie granic miĊdzy tym, co przynaleĪy do zakresu
znaczeniowego tego pojĊcia, a tym, co juĪ nie. Tym niemniej musimy przyjąü pewne
operacyjne rozumienie toĪsamoĞci w sposób, który bĊdzie uĪyteczny do wstĊpnej analizy
wywiadów biogra¿cznych.
ToĪsamoĞü spoáeczną bĊdĊ rozumieü jako ukáad odniesieĔ jednostki do siebie i otaczającego Ğwiata, wyraĪających siĊ w samookreĞleniu siebie jako czáowieka i siebie jako
czáonka rozmaitych wspólnot, mającym wymiar a¿rmacji (kim jestem, kim jesteĞmy) i negacji (kim nie jestem, kim nie jesteĞmy).
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SamookreĞlenie poprzez odniesienie do wspólnot, grup spoáecznych, zjawisk i fenomenów, tworzy takie przykáadowe typy toĪsamoĞci jak kulturowa, narodowa, etniczna,
religijna, zawodowa, páciowa. W kaĪdym z tych typów moĪna znaleĨü tropy pamiĊci, owe
biogra¿czne sekwencje – odkrycie wáasnej páciowoĞci, pierwsze miáoĞci czy wspomnienia, opowieĞci dziadka o wojnie, uogólniane jako bohaterstwo Polaków, Krymskich Tatarów czy Rosjan, uczestnictwo w rytuaáach Ğwieckich i religijnych, pierwsze zapamiĊtane
wiersze i ostatnie wygáaszane modlitwy, polityczne zaangaĪowania itp. ChociaĪ kaĪdy
z tych typów jest waĪny dla szerzej zakrojonych analiz i w tym projekcie badawczym bĊdą
wszystkie brane pod uwagĊ, to dla potrzeb obecnego wstĊpnego i fragmentarycznego badania uwaga skupiona zostanie tylko na toĪsamoĞci narodowo-etnicznej i tylko w odniesieniu
do Tatarów Krymskich.
Zatem biorąc pod uwagĊ trzy istotne tu elementy – pamiĊü, toĪsamoĞü i biogra¿Ċ –
w zgromadzonym materiale bĊdĊ poszukiwaü powtarzających siĊ treĞci pamiĊci odnoszących siĊ do sposobów opisywania przez Krymskich Tatarów samych siebie jako zbiorowoĞci i poszczególnych jednostek jako jej czáonków, a takĪe odniesieĔ do innych narodów
i innych grup istotnych dla samookreĞlania siĊ. Zanim zostanie przedstawiony materiaá
empiryczny, kilka sáów o badanej grupie.

2. KRYMSCY TATARZY1 NA WSPÓàCZESNYM KRYMIE
Póáwysep Krymski ze wzglĊdu na swoje strategiczne poáoĪenie od wieków stanowiá
obszar, o który spierano siĊ i walczono, a w nastĊpstwie kolejnych wygranych i przegranych w róĪnych okresach historycznych naleĪaá do wiĊkszych organizmów paĔstwowych,
takich jak Bizancjum, Mongolia, Wáochy, Turcja, Grecja i Rosja. O atrakcyjnoĞci Krymu
stanowiáy jego strategiczne walory na wypadek wojny oraz poáoĪenie na szlaku handlowym, gdyĪ Morze Czarne pozwalaáo na przewóz towarów drogą morską z Azji do Europy.
JednoczeĞnie Krym ma wiele innych zalet: urodzajną ziemiĊ, áagodny klimat i niezwykáą
urodĊ uksztaátowania terenu, gdzie góry zbiegają siĊ z morzem. ZáoĪona historia póáwyspu
i zmiany panowania miaáy teĪ wpáyw na to, Īe tamte tereny byáy zamieszkane przez wiele
ludów odmiennych kulturowo i wyznających róĪne religie (Banek 2011: 153–261).
W wyniku politycznych losów Krymu zmieniaáa siĊ struktura narodowoĞciowa jego
mieszkaĔców. W ciągu ostatnich stuleci rosáa liczba Rosjan zamieszkujących Krym.
W wyniku spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2001 roku, okazaáo siĊ, Īe Rosjanie stanowią 59% z dwumilionowej rzeszy mieszkaĔców Krymu. Drugą co do wielkoĞci
grupą narodową, w myĞl deklaracji ujawnionych w czasie spisu, okazali siĊ UkraiĔcy –
stanowili 25% ogóáu, zaĞ Tatarzy Krymscy 12% (dla porównania – przed rokiem 1944
stanowili oni 26% ogóáu mieszkaĔców póáwyspu). Inne liczne mniejszoĞci, liczące od
1

Istnieje kilka sprzecznych koncepcji dotyczących etnogenezy Tatarów Krymskich, spoĞród których najpopularniejsza gáosi, Īe naród ten uksztaátowaá siĊ w wyniku symbiozy potomków rdzennych, wywodzących siĊ ze
staroĪytnoĞci ludów Krymu (miĊdzy innymi Tawrów, Gotów), wczesnych fal greckich i ormiaĔskich kolonistów
oraz koczowniczych ludów turkojĊzycznych, przybywających na Krym ze stepów Azji (Chazarzy, Poáowcy)
w przeciągu VII–XII wieku, a jeszcze póĨniej plemion tatarsko-mongolskich (Gubogáo i Czerwonnaja, 1992: 68).
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dziewiĊciu do kilkuset tysiĊcy osób, to Azerowie (AzerbejdĪanie), Biaáorusini, Buágarzy,
Niemcy, KoreaĔczycy, Moádawianie, Polacy, Romowie, Turcy, Uzbecy, a takĪe grupy
etniczne unikalne, takie jak Karaimi i Krymczacy, których liczbĊ áącznie szacuje siĊ na
80 mieszkaĔców. W tej etnicznej mozaice dominują jednak Rosjanie, takĪe w sensie kulturowym i politycznym. Obecnie dwa jĊzyki mają status o¿cjalny – rosyjski i od niedawna ukraiĔski. Jeszcze piĊtnaĞcie lat temu w miejscach publicznych nie sáyszaáo siĊ
(lub zdarzaáo siĊ to bardzo rzadko) jĊzyka ukraiĔskiego. Obecnie sáyszy siĊ ukraiĔski
w sklepach i na ulicy, ale podobnie jak dawniej, zdecydowanie króluje jĊzyk rosyjski.
JĊzyk tatarski jest jĊzykiem etnicznym, co oznacza, Īe Tatarzy miĊdzy sobą rozmawiają
po tatarsku, z nie-Tatarami zaĞ najczĊĞciej po rosyjsku. JĊzyk krymsko-tatarski dominuje
zwáaszcza na targach, wĞród sprzedawców owoców i warzyw, w uprawie których Tatarzy
siĊ specjalizują.
Od strony wyznaniowej Krym stanowi równie interesującą mozaikĊ jak od strony etnicznej, a miĊdzy toĪsamoĞcią narodowo-etniczną i wyznaniową istnieją silne powiązania.
Tatarzy wyznają islam, który na Póáwyspie Krymskim zacząá upowszechniaü siĊ po zajĊciu
tych terenów przez Mongoáów w poáowie XIII wieku.
Tatarzy Krymscy naleĪą do tych narodów, które zostaáy ciĊĪko doĞwiadczone polityką
Józefa Stalina. W 1944 roku miaáa miejsce ich deportacja, zorganizowana przez àawrientija BeriĊ na rozkaz Stalina z dnia z 11 maja 1944 roku. Wysiedleniu w dramatycznych
okolicznoĞciach, pod pretekstem oskarĪenia o zdradĊ i wspóápracĊ z Niemcami, podlegáo
wedáug rozmaitych danych 180–200 tys. osób. Dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku Tatarzy uzyskali moĪliwoĞü powrotu na Krym i zaczĊli masowy exodus
z miejsc wysiedlenia (Borowik 2000).

3. PRZEJAWY PAMIĉCI I TOĩSAMOĝCI –
NARRACJE BIOGRAFICZNE TATARÓW KRYMSKICH2
Kluczowym tematem narracji Tatarów Krymskich, reprezentującym zbiorowe zakorzenienie w przeszáoĞci, tym tytuáowym tropem wydobywającym przeszáoĞü na powierzchniĊ
teraĨniejszoĞci, jest wysiedlenie z Krymu w 1944 roku. Ten istotny, powtarzający siĊ we
wszystkich biogra¿ach trop, przyjmuje w zasadzie ikoniczną postaü. Pewne elementy wystĊpują w kaĪdej narracji, niezaleĪnie od wieku respondentów. Strukturalną ramĊ dla wątku o wywiezieniu stanowi opowieĞü o powrocie. Traumatyczne doĞwiadczenie wywózki
i powrotu tych, którzy pamiĊtają tamten maj 1944 roku, jest punktem zwrotnym zarówno
w indywidualnych biogra¿ach Tatarów Krymskich, jak i w zbiorowym doĞwiadczeniu,
takim, który ze wzglĊdu na traumĊ, wciąĪ czeka na przepracowanie. Symbolicznie ten
stan niejasnoĞci wyraĪa 60-letnia Limara, której wyraĨnie brakuje sáów, by odpowiednio
2
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DwadzieĞcia wywiadów biogra¿cznych z Tatarami Krymskimi zostaáo przeprowadzonych we wrzeĞniu 2008
roku i objĊáo przedstawicieli trzech pokoleĔ. PragnĊ, korzystając z okazji, w tym miejscu podziĊkowaü Natalii
Grieczkinej za pomoc w prowadzeniu wywiadów, a Oldze Musze za pomoc w ich transkrypcji. JĊzykiem
wywiadów byá rosyjski i w tym teĪ jĊzyku zrobiono transkrypcje, których cytowane fragmenty táumaczĊ na
jĊzyk polski.
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nazwaü te dwa doĞwiadczenia. Mówi w tym peánym wahania, a mocnym zdaniu, coĞ niezwykle istotnego, bo w pewnym sensie zrównującego oba doĞwiadczenia. Jedno i drugie
przeĪycie nazywa najpierw „przesiedleniem” , po czym – po peánym wahania jak to powiedzieü?, z powątpiewaniem w gáosie i znów znakiem zapytania, doĞwiadczenie 1991 roku
nazywa „powrotem” (Periesielinije tuda, pieresielenija siuda. Skazat?… Wozwraszczenije?
„Przesiedlenie tam, przesiedlenie tu. Powiedzieü?… Powrót?”).
Owe ikoniczne elementy obejmują trajektoriĊ3 tego wydarzenia, które cechuje nieuchronnoĞü i niemoĪnoĞü podjĊcia jakiegokolwiek przeciwdziaáania oczekiwanym tragicznym nastĊpstwom. 27-letni Erwil komentuje:
Tak, nawet teraz [kiedy respondent myĞli o deportacji – przypis Irena Borowik] w Ğrodku coĞ Ğciska.
I, zdaje siĊ, jakbyĞ tam byá, to coĞ byĞ zrobiá. Ale rozumiesz, Īe nic, dlatego Īe to wielkie koáo siĊ
zakrĊciáo i nikt nic nie mógá zrobiü (Erwil).

„Wielkie koáo” to w domyĞle koáo historii, tak wielkie, Īe nikt nic nie moĪe z tym
zrobiü, a ono robi z ludĨmi, co chce. Metafora ta dobrze wyraĪa trajektoryjny charakter
doĞwiadczenia narodowego – bezsilnoĞü ówczesnych deportowanych, a takĪe wyobraĪenia
i przeĪycia ich potomków dwa pokolenia póĨniej. Tak zarysowana trajektoria obejmuje trzy
pokolenia badanych i staje siĊ w nieunikniony sposób elementem konstruowania zbiorowej
toĪsamoĞci, podobnie jak zagáada u ĩydów, Akcja „Wisáa” w przypadku polskich UkraiĔców i àemków, wysiedlenie Niemców czy ludobójstwo Ormian. W narracjach trzech
pokoleĔ powtarzają siĊ ikoniczne elementy trajektorii.
3.1. PRZYBYCIE ĩOàNIERZY

Na moment ten skáadają siĊ nastĊpujące elementy w narracjach: czas – na ogóá w Ğrodku nocy4 lub nad ranem, w czasie kiedy domownicy Ğpią; odczytanie rozkazu o wysiedleniu (z rozmaitymi stopniami szczegóáowoĞci); reakcja Tatarów Krymskich (zaskoczenie,
páacz); krótki czas na zebranie niezbĊdnych rzeczy.
20-letni Elvis, który zna te wydarzenia z relacji swoich dziadków, tak je przedstawia:
Tak, otóĪ 18 maja o 7 rano powiedzieli im, Īe mają 15 minut na zebranie siĊ – oczywiĞcie ogólna
panika. Oni nie mogli zrozumieü, gdzie ich wiodą, czy prowadzą ich na rozstrzelanie, czy prowadzą… taka wáaĞnie panika, ta niewiedza, co ciebie czeka, gdzie ich prowadzą. I oto tak mi dziadek
opowiadaá, Īe babcia nawet chciaáa wziąü záote kolczyki z szafy, a jeden z radzieckich Īoánierzy
powiedziaá: niepotrzebnie bierzesz, was wiodą na rozstrzelanie (Elvis).
3
4

TrajektoriĊ rozumiem tu zgodnie ze znaną koncepcją Fritza SchĦtzego (SchĦtze1997).
TakĪe powtarzające siĊ okreĞlenie „w Ğrodku nocy” ma charakter zwrotu ikonicznego. Konstruuje mocny obraz
Ğpiących spokojnie, w pewnym sensie niewinnie, Krymskich Tatarów, matek i ich dzieci. Obcy i groĨny Ğwiat
wtargnie w przestrzeĔ domu, gwaácąc sen i spokój, wáaĞnie „w Ğrodku” nocy. Tak wiĊc i wówczas, kiedy Elvis
w dalszym ciągu narracji podejmuje w obliczu badacza (i takĪe trochĊ „dla” badacza) bezowocny wysiáek
zrozumienia tego, co zaszáo, to pomimo opisu w warstwie faktogra¿cznej najĞcia Īoánierzy mającego miejsce
o siódmej rano – w owej interpretacyjnej warstwie uĪywa okreĞlenia „Ğrodek nocy”: „.. ludzi po prostu, pani
wie… ludzie w 15 minut, trudno byáo… wyobraĨcie – Was obudzili w Ğrodku nocy… i mówią – na zebranie
siĊ 15 minut. Po pierwsze – panika, po pierwsze – nie wiesz co braü. No i wiele nie weĨmiesz…” (Elvis).
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3.2. PODRÓĩ

W narracjach pojawiają siĊ nastĊpujące elementy:
– punkty zbiórek, do których deportowani docierają na piechotĊ, na ciĊĪarówkach; Īoánierze z karabinami otaczający przesiedlanych, trud drogi, gáód, zimno;
– w punktach zbiórek rozdzielanie rodzin, zabieranie dzieci od matek, trwoga dotycząca
przyszáoĞci, obawa o Īycie najbliĪszych; opisy przemocy ze strony Īoánierzy, pobicia,
próby ucieczki, przypadki rozstrzelania;
– droga na miejsce osiedlenia w bydlĊcych wagonach, dáugotrwaáa (okoáo trzech tygodni), gáód, nieludzkie warunki, choroby, Ğmierü, utrata bliskich, brak wody, brak
higieny, brak moĪliwoĞci zaáatwiania potrzeb ¿zjologicznych, poniĪenie.
W narracjach respondentów rozmaite elementy podkreĞlają bezsilnoĞü deportowanych.
Przykáadem moĪe byü banalna rzecz, jaką jest deszcz. W zwyczajnych okolicznoĞciach
czáowiek nie moknie na deszczu, tylko szuka przed nim schronienia lub osáony. Ale Krymscy Tatarzy, jak to bywa wáaĞnie w trajektoriach, byli wiĊĨniami okolicznoĞci i musieli
staü na deszczu. Shawki (80-letni mĊĪczyzna, który w 1944 roku miaá 16 lat) wspomina:
StaliĞmy otoczeni przez Īoánierzy z karabinami maszynowymi i nie wolno nam byáo siĊ ruszyü…
CzekaliĞmy i czekaliĞmy na tym deszczu (Shawki).

Powtórzenie „czekaliĞmy i czekaliĞmy” podkreĞla bezsilnoĞü i niepewnoĞü dotycząca
przyszáoĞci. Matka innej respondentki, Elwiry, opowiadaáa córce o drodze, a ta po latach
relacjonuje:
Powinni po prostu dostawaü chleb, no, przydziaá, a oni im nic nie dawali. Po prostu znĊcali siĊ
nad nimi, tak jak chcieli. (…) Tak… NaprawdĊ, to straszna sprawa, deportacja, bardzo straszna.
Bardzo wielu ludzi zginĊáo, a my, mówi [matka – przypis Irena Borowik] bardzo wielu martwych
ludzi wyrzucaliĞmy [z wagonów – przypis Irena Borowik] (Elwira).

Na podstawie opowieĞci dziadków Elvis konstruuje obraz podróĪy:
To znaczy caáa ta droga, caáa kolejowa droga, byáa usáana tymi trupami. WiĊcej… 40–45% zginĊáo
po drodze. Po prostu z niedostatku wody i ĪywnoĞci. No – to towarowy wagon – ich tam po prostu
zamykano, i tam nawet okien nie byáo, i im nie mówili, gdzie ich w ogóle wiozą (…) (Elvis).

3.3. PRZYBYCIE NA MIEJSCE

Na narracje dotyczące przybycia skáadają siĊ nastĊpujące elementy: brzydota, nieprzyjazny klimat, brak miejsc do zamieszkania (kopanie ziemianek), brak ĪywnoĞci, choroby,
Ğmierü, utrata bliskich, strach miejscowej ludnoĞci, piĊtno zdrady. Wątek oskarĪenia o zdradĊ i reakcji miejscowej ludnoĞci na przyjazd deportowanych w tym kontekĞcie jest bardzo
waĪny i w narracjach biogra¿cznych jest ujmowany z rozmaitych perspektyw. Wówczas,
kiedy punktem odniesienia jest moment przyjazdu, relacjonowany jest jako kontekst sposobu potraktowania przybywających przez rdzennych mieszkaĔców. Warto w tym momencie
uzmysáowiü szersze okolicznoĞci – jest 1944 rok, trwa wojna, a na frontach walczą mĊĪ20
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czyĨni z Uzbekistanu, Kazachstanu, z miejsc, gdzie Tatarzy Krymscy tra¿ają jako przesiedleĔcy, oskarĪeni o kolaboracjĊ ze Ğmiertelnym wrogiem, Niemcami. LudnoĞü wszystkich
republik Związku Radzieckiego jest w maksymalnym stopniu zmobilizowana do walki, która nie przypadkiem w jĊzyku rosyjskim nosi nazwĊ nie tylko Ğwiatowej, ale przede wszystkim „wielkiej ojczyĨnianej wojny”. PiĊtno zdrajców narodu jest czymĞ, z czym Tatarzy
musieli i dalej muszą sobie radziü, co trzeba zrozumieü, przepracowaü, a co – jak uzmysáawia zebrany materiaá – niekoniecznie siĊ udaje. Jedną z technik radzenia sobie ze zdradą, przypisywaną caáemu narodowi, relacjonowaną przez potomków deportowanych, byáo
natychmiastowe odrzucenie tej zdrady przez miejscową ludnoĞü jako nieprawdziwej.
Murade powoáuje siĊ na opowieĞü matki:
(…) mama mówi, Īe kiedy ich przywieziono do Taszkientu, znaczy, najpierw ich wszystkich
przecieĪ do Taszkientu przywieĨli, a potem samochodami rozwozili do tych… wszystkich innych
miejsc. No i, w Taszkiencie, ich tam witali, oczywiĞcie (konieczno)… no, tam krzyczeli…eeee…
oj… [dáuĪsza pauza – przypis Irena Borowik] zdrajcy! Zdrajców przywieĨli! Zdrajców przywieĨli! (….) A potem, ona mówi, o, jeden cháopiec krzyknąá: no jacyĪ oni zdrajcy?! No popatrzcie,
w jakim stanie oni przyjechali! Tu nawet mĊĪczyzn nie ma! – Oto, jak matka mówiáa, sáyszaáa
ten gáos (Murade).

Nie da siĊ rozstrzygnąü – i nie jest to przecieĪ moim celem – prawdziwoĞci bądĨ
nieprawdziwoĞci takich wydarzeĔ. Biorąc jednak pod uwagĊ okolicznoĞci: pracĊ agitacyjną NKWD, powszechny lĊk i zastraszenie tymi sáuĪbami, a takĪe wspomniany kontekst
kraĔcowej antywojennej mobilizacji, zarzut zdrady jest raczej maáo prawdopodobny. Tym
bardziej, Īe w powyĪszej wypowiedzi jako oponent o¿cjalnej polityki sáuĪb specjalnych,
ten, który miaá przeciwstawiü siĊ wrogim okrzykom táumu, wskazany jest cháopiec.
Inny sposób radzenia sobie z oskarĪeniami o zdradĊ i z koniecznoĞcią Īycia z jej piĊtnem, to swoista bagatelizacja poprzez wskazanie, Īe to tylko „dobrze pracująca propaganda”, a nie ludzie, mieszkaĔcy, sąsiedzi, dzieci w szkole i na ulicy nazywali Krymskich
Tatarów zdrajcami. Tego typu uzasadnienie przedstawia Elvis:
Rodzina dziadka tra¿áa do Uzbekistanu. A przybycie Krymskich Tatarów (...) w miejsce przesiedlenia nazywano wrogami ludu. To jest, tam, gdzie ich przywozili – ich tam nazywali wrogami
ludu, przedstawiali jako przestĊpców, to teĪ miaáo wpáyw na stosunki, stosunek miejscowej ludnoĞci. Odnoszono siĊ do nich podejrzliwie. Zakwaterowani w barakach, Īadnej pracy, w ogóle, nic
nie byáo. W ogóle przyszáoĞci. ĩadnych przebáysków nadziei. I kiedy do ciebie siĊ odnoszą jak do
niĪszego gatunku, jak do zwierząt, was, patrz, przywieĨli, oto, na naszą gáowĊ. Tak Īe radziecka
propaganda dobrze pracowaáa (Elvis).

W wielu przypadkach wątek zdrady pojawia siĊ w kontekĞcie „prawdziwej prawdy”
o Tatarach, którą miejscowa ludnoĞü poznawaáa w dáuĪszym okresie czasu, bazując na
osobistym doĞwiadczeniu, na wáasnej obserwacji i przekonaniach. Wówczas teĪ czĊsto moment przyjazdu w wyniku deportacji jest przeciwstawiony momentowi wyjazdu w wyniku
podjĊcia decyzji o powrocie na Krym. Respondenci konstruują narracjĊ typu: „Kim my,
Krymscy Tatarzy, naprawdĊ jesteĞmy”. Opuszczani Uzbecy, Kazachowie i inni miejscowi
przekonywali siĊ w wyniku wáasnych doĞwiadczeĔ, na podstawie wieloletniego wspóáĪycia, a nie propagandy, co do tego, jacy w istocie są Krymscy Tatarzy. ĩaáowali, kiedy
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odjeĪdĪali, prosili, by zostawali, bo zdaniem Krymskich Tatarów przyczyniali siĊ oni do
rozwoju miejsc, w których zostali przymusowo osiedleni. Czasem w narracjach przeĞwitywaáa prawdziwa satysfakcja spowodowana polepszeniem sytuacji Krymskich Tatarów,
ich pewnego rodzaju rehabilitacją w oczach rdzennych mieszkaĔców, tym, Īe ci, którzy
nie chcieli przyjmowaü „zdrajców”, którzy „krzywo patrzyli” na przesiedlonych, póĨniej
Īaáowali, Īe Tatarzy odjeĪdĪają. Sam moment odjazdu nosiá czasami znamiona swoistej
„kary” za grzechy minionego czasu i gorzkie lata upokorzeĔ „przymusowych” sąsiadów
jako gorszego narodu.
Jak wspomniaáam, w wielu biogra¿cznych opowieĞciach wątek przybycia na nowe
miejsce na skutek deportacji, strukturalnie i czasowo wspóáistnieje z partiami dotyczącymi
powrotu na Krym. MoĪna powiedzieü, Īe ma tu miejsce swoiste powtórzenie trajektorii,
chociaĪ juĪ bez groĨby Ğmierci. Inne elementy jednak są podobne.

4. POWTÓRZENIE TRAUMY WYGNANIA.
POWRÓT NA KRYM JAKO DALSZY CIĄG NARODOWEJ TRAJEKTORII
TakĪe na Krymie spotkali siĊ respondenci z obawami miejscowej ludnoĞci, takĪe tam,
po 47 latach od deportacji, nad Tatarami wisiaáo piĊtno zdrady. Tu po raz drugi – jak mówi
jedna z respondentek – „znów trzeba zaczynaü wszystko od zera”. Tatarów napotykają
liczne trudnoĞci, które pozwalają stwierdziü, Īe charakter trajektorii miaáo nie tylko wysiedlenie, ale takĪe powrót do ojczystej ziemi. Podobnie jak w Uzbekistanie czy Kazachstanie,
tak i na Krymie, po 20 latach, przynajmniej niektórzy – jak opowiada Rusáan – poznają
„prawdziwe cechy” Tatarów:
Ludzie juĪ zrozumieli, Īe Krymscy Tatarzy naród nie taki, w tym sensie, Īeby jakieĞ boje prowadziü. Ludzie normalni, spokojni, lubiący pokój. Im co, Īeby praca byáa, Īeby swoje miejsce jakieĞ
po pracy, no, to najwaĪniejsze. A tak, Īeby umniejszaü czyjeĞ prawa, jakichĞ innych narodów,
u nas w ogóle czegoĞ takiego nie ma (Rusáan).

NaleĪeü do Krymskich Tatarów to byü napiĊtnowanym. Sami respondenci uĪywają
tego okreĞlenia w odniesieniu do wáasnej narodowoĞci5. Na początku lat 90., kiedy Krymscy Tatarzy zaczĊli masowo wracaü na rodzinny póáwysep, nastroje spoáeczne na tymĪe
Krymie moĪna opisywaü w kategoriach moralnej paniki. Jak opowiada Murade:
5
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Erving Goffman w swoich analizach odwoáuje siĊ miĊdzy innymi do dramatycznych doĞwiadczeĔ osób
mających zdeformowaną twarz (Goffman 2005). W przypadku Krymskich Tatarów sama twarz, jako taka,
w wiĊkszoĞci przypadków jest jednoznacznym noĞnikiem informacji o narodowoĞci. Dlatego teĪ rzadko siĊ
zdarza, Īe dopiero dokument toĪsamoĞci czy nazwisko są dla uczestnika komunikacji informacją o tym, Īe
mają do czynienia z Krymskim Tatarem. Wówczas – jak relacjonuje jeden z respondentów – mieszkaĔcy
Krymu wycofują siĊ np. z umowy najmu, albo – jak opowiada inny – „nagle” okazuje siĊ, Īe jakaĞ praca miaáa
byü, a „juĪ” jej nie ma. NajczĊĞciej jednak jest tak, Īe wystarczy jedno spojrzenie i relacja z rozmówcą jest
uwarunkowana wiedzą o jego narodowoĞci. Stąd pojawiające siĊ przezywanie dzieci, wypominanie Krymskim
Tatarom Īe wrócili (ponajechali – jak mówi jedna z respondentek, co moĪna po polsku oddaü terminem
„najechaü” – w takim sensie jak „najechanie czyichĞ ziem”, „zrobienie najazdu na nie swoje ziemie”) i inne
sposoby piĊtnowania, sprawiające, Īe czuli siĊ oni obywatelami gorszej kategorii.
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Miejscowi caáymi miesiącami dzieci z domów nie wypuszczali, ich tak zastraszono, Īe okazuje
siĊ, jadą Krymscy Tatarzy, a to takie zwierzĊta, takie oto ludoĪerca. Takie po prostu, opisane,
nie wiem, jak powiedzieü, no co zrównaü ze zwierzĊtami, krótko mówiąc, tak nas wáaĞnie opisali. No i dzieci, ot, miesiącami z domu nie wypuszczano, bo nie daj BoĪe tataryn zeĪre któreĞ
(Murade)6.

Chodzi nie tylko o to, Īe mieszkaĔcy Krymu – w wiĊkszoĞci Sáowianie – „odwykli”
od wspóáĪycia z Krymskimi Tatarami na wspólnej ziemi, i nie tylko o to, Īe „nie pamiĊtali” Īycia przed wysiedleniem. Istotniejsze wydaje siĊ to, Īe i tu, na Krymie, podobnie
jak w miejscu deportacji, intensywnie propagowano informacje o rzekomej zdradzie. To
oskarĪenie byáo waĪne ze wzglĊdu na swoją funkcjĊ legitymizacyjną – zdrajcy nie mają
prawa oczekiwaü szacunku dla pozostawionego mienia, moĪna zmieniü nazwy miejscowoĞci i niszczyü meczety, o które siĊ nikt nie upomni, áatwiej niĪ inne Ğwiątynie. „Wiara”
w zdradĊ byáa zatem podwójnie funkcjonalna. Z jednej strony pozwalaáa na bezkarne niszczenie pamiĊci o Krymskich Tatarach i odmowĊ powrotu na Krym przez o¿cjalne wáadze,
z drugiej zaĞ pozwalaáa mieszkaĔcom Krymu, a szczególnie tym, którzy osiedlali siĊ w domach i na ziemiach potatarskich, na zachowanie dobrego samopoczucia i nieobwinianie
siĊ o wchodzenie w „cudze buty” – a wrĊcz przeciwnie, uznawanie takiego obrotu spraw
za wáaĞciwy. Wierząc w oskarĪenia, mogli uznawaü, Īe Tatarom Krymskim jako zdrajcom
narodu taka kara siĊ „naleĪaáa”.
WaĪne jest takĪe to, Īe tylko czĊĞü mieszkaĔców Krymu pamiĊtaáa Krymskich Tatarów
z bezpoĞrednich kontaktów. PomiĊdzy wysiedleniem i początkiem pierwszej fali powrotów
minĊáo 47 lat. Ci, którzy urodzili siĊ tuĪ przed rokiem wysiedlenia i póĨniej, a zwáaszcza
ich dzieci, znali Krymskich Tatarów tylko z propagandy o zdradzie. Biorąc pod uwagĊ to
oraz fakt, Īe przybyli osadnicy zastąpili wysiedlonych, niewielkim ryzykiem bĊdzie obarczone zaáoĪenie, Īe wiĊkszoĞü mieszkaĔców Krymu w 1991 roku nie znaáa Krymskich
Tatarów z osobistych doĞwiadczeĔ.
Problemy w adaptacji i akceptacji Krymskich Tatarów przez miejscową ludnoĞü dotyczyáy tak dorosáych, jak i dzieci. Wspomnienia dzisiejszej máodzieĪy narodowoĞci krymsko-tatarskiej z okresu dzieciĔstwa, zaraz po przyjeĨdzie, nasycone są rozmaitymi obrazami napiĊtnowania. 26-letnia Aisza wspomina:
W szkole dzieci krzyczaáy za nami tatarczionki, tatarczionki… Tatary, Tatar – gdziekolwiek idziesz.
To byáo… straszne (Aisza).

23-letnia Lilia odczuwaáa w dzieciĔstwie spĊdzanym, podobnie jak Aisza, na Krymie,
specy¿czne ograniczenia związane z przynaleĪnoĞcią narodową:
Nam nie moĪna byáo nic robiü bez pytania rodziców. Musiaáam pytaü o zgodĊ na wyjĞcie (…) Na
przykáad nie wolno mi byáo iĞü siĊ bawiü. Rodzice musieli wiedzieü w kaĪdej chwili, gdzie idĊ,
z kim, kiedy wrócĊ. To z powodu deportacji. Oni siĊ boją, Īe jeĞli to zdarzy siĊ znowu, to caáa
rodzina musi byü razem, w domu… (Lilia).
6

Informatorka narodowoĞci ukraiĔskiej opowiadaáa mi, Īe na początku lat 90. ją, jako dziecko mieszkające
w okolicach Bachczisaraju, ostrzegano przed Krymskimi Tatarami, mówiąc, Īe są straszni, Īe mają jedno
wielkie oko na Ğrodku czoáa i Īe trzeba przed nimi siĊ chowaü.
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DoroĞli respondenci relacjonowali trudnoĞci w znalezieniu pracy, a w szczególnoĞci
pracy zgodnej z wyksztaáceniem, co jednoznacznie wiązali z narodową przynaleĪnoĞcią.
Wspominali, Īe byli zmuszeni do pracy ¿zycznej, czyli zajĊcia zdecydowanie poniĪej ich
umiejĊtnoĞci i wyksztaácenia, a tym samym podzielali typowe doĞwiadczenia migrantów,
czyli tych, którzy wybierają siĊ w obce strony dla szukania lepszego Īycia. Nauczycielka
musiaáa pracowaü przy zbiorach owoców w koáchozie, inĪynier budownictwa jako elektryk, byáa kierowniczka domu kultury jako opiekunka do dzieci, a kierownik Ğredniego
szczebla zarządzania w administracji jako zwykáy ¿zyczny pracownik na budowie. Jednym
z bardzo czĊstych problemów opisywanych przez respondentów jest brak zameldowania
i niechĊü do meldowania ze strony administracji. Rusáan na przykáad nie mógá siĊ zameldowaü, poniewaĪ wymagaáo to zgody przewodniczącego koáchozu, a ten:
(...) nie daá zgody. – Ja – mówi – nie chcĊ, byĞ ty tu Īyá. Prosto w oczy tak mówi (Rusáan).

5. REFLEKSJE KOēCOWE
O pamiĊci Tatarów Krymskich moĪna powiedzieü, Īe w pewnym sensie zatrzymaáa
siĊ w miejscu. Okres miĊdzy wysiedleniem a powrotem, i narracja o samych powrotach,
stanowi dramatyczne ramy dla caáego Īycia przedstawicieli tego narodu, niezaleĪnie od
kategorii wiekowej, páci, statusu spoáecznego, wyksztaácenia – wszelkich dających siĊ wyróĪniü uwarunkowaĔ. W narracjach biogra¿cznych wspominane wczeĞniej tropy, Ğlady, powtarzają siĊ i nakáadają z nieprzypadkową regularnoĞcią, stanowiąc niezbywalne tworzywo
narodowej, ale takĪe jednostkowej toĪsamoĞci. Trajektoria wysiedlenia i powrotu stanowi
traumatyczne doĞwiadczenie kilku pokoleĔ, jest przeszáoĞcią, teraĨniejszoĞcią i przyszáoĞcią wyznaczającą zbiorową toĪsamoĞü. JeĞli zgodziü siĊ z prezentowanym w artykule
stanowiskiem, Īe toĪsamoĞü naleĪy ujmowaü w kategoriach hierarchii rzeczy waĪnych na
drodze budowania zbiorowego i jednostkowego sensu, to w przypadku Krymskich Tatarów,
w Ğwietle przedstawionych w artykule materiaáów, najwyĪszą pozycjĊ w owej hierarchii
zdaje siĊ zajmowaü doĞwiadczenie wysiedlenia i zogniskowane wokóá tego doĞwiadczenia
losy wáasne, czáonków rodzin i narodu.
Na zakoĔczenie tego wstĊpnego przyjrzenia siĊ materiaáom biogra¿cznym pod kątem
toĪsamoĞci przychodzi na myĞl jeszcze jedna reÀeksja – otóĪ wydaje siĊ, Īe w przypadku
toĪsamoĞci grup napiĊtnowanych traumatycznym zbiorowym doĞwiadczeniem, w sytuacji,
kiedy jego nastĊpstwa są wciąĪ ĞwieĪe, toĪsamoĞü przyjmuje zdecydowanie bardziej tradycyjne niĪ nowoczesne, czy ponowoczesne wymiary. Ten „plac budowy” jako miejsce
i sposób budowania toĪsamoĞci – by odwoáaü siĊ do metafory Baumana – nie jest „zabaáaganiony”, przeciwnie, panuje na nim porządek, przodkowie są tymi, których nastĊpcy szanują, kobiety podkreĞlają autorytet mĊĪczyzn, obowiązuje posáuszeĔstwo wobec starszych,
a máode pokolenie demonstruje, Īe rozumie tego przyczyny. Widoczna powtarzalnoĞü wielu istotnych elementów doĞwiadczeĔ biogra¿cznych wskazuje na to, Īe Krymscy Tatarzy
nie poszukują swojej toĪsamoĞci indywidualnie, przeciwnie – silna jest wspólnotowa podstawa tych poszukiwaĔ. Jak opowiada o swoim dziadku Elvis:
24

Tropami pamiĊci. WstĊpne uwagi na temat toĪsamoĞci w biogra¿ach Krymskich Tatarów
No tak, on chciaá wróciü do domu, wáaĞnie do tego domu. No i rozwiązaá ten problem, i u niego
cel usprawiedliwia Ğrodki – on oddaá za ten dom… wykupiá…7 on moralnie jak gdyby, wie pani,
uspokoiá siĊ. Oto wróciá do domu, do swego rodzinnego domu i zrobiáo mu siĊ lĪej. KamieĔ
z duszy spadá (Elvis).

Obok linii czasu, na której pamiĊü rozpisuje toĪsamoĞü, waĪna jest przestrzeĔ. Dom,
wáasny dom, który udaáo siĊ dziadkowi respondenta wykupiü, powrót do wáasnej, swojskiej
przestrzeni, odzyskanie jej, jawi siĊ jako najwaĪniejsza rzecz w Īyciu, w Īyciu wobec wáasnej Ğmierci, ale teĪ wobec przeszáych i przyszáych pokoleĔ. OczywiĞcie przestrzeĔ8 to nie
tylko dom – to wáasny dom w okreĞlonym miejscu, najpiĊkniejszym na Ğwiecie – na Krymie. Krym w domach narratorów wówczas, kiedy są jeszcze na obczyĨnie, jest tematem
ĞwiĊtym, skupiającym w sobie miáoĞü, nostalgiĊ, Īal, marzenia, nadziejĊ, plany. PielĊgnowanie pamiĊci i opowieĞci o Krymie integrują grupĊ etniczną, a takĪe wychowują máode
pokolenia i wpisują je w kontynuacjĊ planu Krymskich Tatarów by powróciü tam, skąd
ich wygnano. A doĞwiadczenie zbiorowe – pamiĊü o wysiedleniu, przeĞladowaniu, Ğmierci
w eszeáonach, trudach powrotu do swojej maáej ojczyzny – jest konstytutywnym budulcem
wspóáczesnej toĪsamoĞci Krymskich Tatarów i toĪsamoĞü ta jako taka wáaĞnie, w takiej
a nie innej formie, jak siĊ wydaje, bĊdzie trwaü, bo w takiej jest potrzebna, funkcjonalna,
gotowa do mobilizowania Tatarów do osiągania lepszych perspektyw na przyszáoĞü i do
integracji jako mniejszoĞci narodowej i religijnej.
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TRACES OF MEMORY. PRELIMINARY REMARKS
ON IDENTITY AND BIOGRAPHY OF CRIMEAN TATARS
The article is devoted to the preliminary analysis of biographical interviews, taken with representatives
of Crimean Tatars returning to Crimean Peninsula and settling in the places that they or their ancestors used
to live before deportation. The research was conducted in summer of 2008 and 2009, 20 interviews were taken
with consideration of age, sex, place of living and level of education.
Traces of memory are understood in this article as repeatable elements of biographical narratives. By this
virtue those repeated elements refer not only to individual identity but they also build collective identity, more
precisely national in this case. The key element of the article is the third part of it where relations between
memory and identity are explored in collected biographies. As it appeared in all life-stories deportation from
Crimea and return after years are crucial elements of construction of biographies and in all cases it has a form
of trajectories. The general conclusion is that memory of these painful events and celebration of it is functional
for building the strong collective identity which is based on traditional values, religious and political integration of national minority.
Key words: memory, identity, biography, Crimean Tatars, Crimea, trajectories, deportation
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