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TATARZY WE WROC£AWIU
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w czasach radzieckich walka z re-
ligi¹. Obecnie Kazachowie odbudo-
wuj¹ sw¹ to¿samoœæ narodow¹. 
Problemem jest zniszczenie œro-
dowiska naturalnego kraju. Morze 
Aralskie systematycznie wysycha, 
nasila siê proces pustynnienia kraju. 
Istotne jest równie¿ ska¿enie ra-
dioaktywne. Na terytorium Kazach-
stanu znajduje siê by³y radziecki 
poligon atomowy w Semipa³a-
tyñsku.

Baszkirzy – naród pochodzenia 
tureckiego, mocno zwi¹zany z s¹-
siednimi Tatarami. Zamieszkuj¹
w Baszkirii, gdzie stanowi¹ 1/4 
ludnoœci, ich stolic¹ jest miasto Ufa, 
ze wzglêdów kulturowych wa¿ne dla 
wszystkich muzu³manów ¿yj¹cych 
na Uralu. Baszkirzy, a¿ do prze³omu 
XVIII i XIX wieku, byli pasterzami, 
prowadzili koczownicze ¿ycie 
podzieleni na liczne plemiona, które 
nie mia³y œwiadomoœci wspólnoty 
narodowej. Hodowali byd³o, konie, 
kozy i owce. Wraz z przybyciem 
osadników z Rosji, zmuszeni zostali 
do osiedlenia siê. Stali siê rolnikami, 
co rozbi³o ich strukturê plemienn¹. 
Obecnie ¿yj¹ w przemieszaniu z Ta-
tarami i Rosjanami, wielu mieszka
w miastach, utrzymuj¹c siê w pracy 
w przemyœle petrochemicznym. 
Baszkirzy zawsze byli blisko zwi¹-

zani z Tatarami, do dziœ czêœæ 
Baszkirów uwa¿a tatarski, a nie 
baszkirski, za swój jêzyk ojczysty 
tatarski. Ta bliskoœæ kulturowa
i czêsta dwujêzycznoœæ powoduje 
trudnoœci przy okreœlaniu ich 
liczebnoœci. Oceny s¹ ró¿ne: od 1370 
do 1870 tys. Baszkirzy s¹ muzu³-
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manami sunnitami. W XVIII wieku 
cerkiew rosyjska próbowa³a na-
wróciæ ich na prawos³awie, ale 
bezskutecznie. Obecnie tylko 
o k o ³ o  3 %  B a s z k i r ó w  t o  
chrzeœcijanie, okreœlani mianem 
Nagajbaków.
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