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Татары в Украине / Татари в Україні 
 

Татары - так называли европейские источники монголо-
татарские войска, которые в XIII в. завоевали Восточную 
Европу. Начиная с 1237 г., они ворвались в земли руських 
княжеств, захватывают Причерноморье. В 1241 г. тремя 
потоками татары вступили в Польшу, Чехию и Венгрию. 
Однако в следующем году они вернули на восток и основали 
в низовьях Волги свое государство — Золотую Орду, под 
власть которой попали народы Руси. 

Древнеукраинская земля на долгие годы потеряла свою 
политическую независимость, резко снизилось 
поступательное развитие цивилизации, усилился 
экономический и культурный упадок. Такая ситуация 
продолжалась до середины XV в., ко времени распада 
Золотой Орды. С тех пор украинские земли превратились в 
постоянный полигон претендентов на эти территории в лице 
Литвы, Польши, России, Турции. Неоднозначные, 
напряженные отношения сложились и между Крымским 
ханством, которое, отделившись от Золотой Орды, 
образовалось в 1449 г. на территории Крыма и Северного 
Причерноморья. В вассальной зависимости от него 
находились меньшие орды (Буджацкая, Едисанская, 
Едикульская, Ногайская), кочевавшие по безграничным 
просторам от Дуная до Кубани. 

Ханство представляло собой полупатриархально-
полуфеодальное государство, во главе которого стоял хан из 
династии Гиреев. Большинство населения ее составляли 
племена кочевников, которые под влиянием монголо-
татарского элемента на протяжении XIII—XV веков 
инициировали новое сообщество — крымские татары. Были 
также и многочисленные представители других народов – 
греки, караимы, армяне, евреи, турки, живой славянский 
ясырь. Татары обычно занимались кочевничеством, 
торговлей. Доходным ремеслом у них были постоянные 
нападения на славянские, в основном украинские, земли по 
добыче и особенно за пленниками. 

На протяжении многих веков отношения соседних 
народов — южных кочевников и украинцев имели сложный 
характер. Они часто воевали между собой, но исходя из 
геополитических и военных соображений неоднократно 
объединяли свои силы против общих соперников — Польши, 
Турции, Московского государства. Союз Крымского ханства 
с украинскими казаками особенно проявился во время 
Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг., и 
после присоединения Украины к России были неоднократные 
попытки украинских гетманов XVII-XVIII веков (И. 
Выговский, П. Дорошенко, И. Самойлович, И. Мазепа, П. 
Орлик) к совместным действиям с татарами. В то же время в 
регионе набирает силу процесс перехода от постоянных войн 
и конфликтов к взаимовыгодным торговым и хозяйственным 
отношениям. 

Напомним, что довольно плодотворным был период XV 
века, когда украинские земли находились в составе 
Литовского государства. На некоторое время именно через 
Украину и Крым проходил главный транзитный путь из 
Европы на Ближний Восток. Несколько торговых рукавов 

Татари — так називали європейські джерела монголо-
татарські війська, які у XIII ст. завоювали Східну 
Європу. Починаючи з 1237 р. вони вдерлися в землі 
руських князівств, захоплюють Причорномор’я. У 1241 
р. трьома потоками татари вступили в Польщу, Чехію 
та Угорщину. Проте наступного року вони повернули 
на схід і заснували в пониззі Волги свою державу — 
Золоту Орду, під владу якої потрапили народи Русі. 

Древньоукраїнська земля на довгі роки втратила 
свою політичну незалежність, різко знизився 
поступальний розвиток цивілізації, посилився 
економічний та культурний занепад. Така ситуація 
тривала до середини XV ст., до часу розпаду Золотої 
Орди. Відтоді, власне, українські землі перетворилися 
на постійний полігон претендентів на ці території в 
особі Литви, Польщі, Росії, Туреччини. Неоднозначні, 
напружені відносини склалися і між Кримським 
ханством, яке, відокремившись від Золотої Орди, 
утворилося в 1449 р. на території Криму та Північного 
Причорномор’я. У васальній залежності від нього 
знаходились менші орди (Буджацька, Єдисанська, 
Єдикульська, Ногайська), які кочували по безмежних 
просторах від Дунаю до Кубані. 

Ханство являло собою напівпатріархальну-
напівфеодальну державу, на чолі якої стояв хан з 
династії Гіреїв. Більшість населення її складали 
племена кочівників, які під впливом монголо-
татарського елементу на протязі XIII—XV століть 
ініціювали нову спільноту — кримські татари. Були 
також і численні представники інших народів — греки, 
караїми, вірмени, євреї, турки, живий слов’янський 
ясир. Татари традиційно займалися кочівництвом, 
торгівлею. Прибутковим ремеслом у них були постійні 
напади на слов’янські, в основному українські, землі за 
здобиччю і особливо-за бранцями. 

Впродовж багатьох століть взаємини сусідніх 
народів — південних кочівників та українців мали 
складний характер. Вони часто воювали між собою, 
але, виходячи з геополітичних та воєнних міркувань, 
неодноразово об’єднували свої сили проти спільних 
суперників — Польщі, Туреччини, Московської 
держави. Союз Кримського ханства з українськими 
козаками особливо проявився під час Визвольної війни 
українського народу 1648—1654 рр., і після приєднання 
України до Росії були неодноразові спроби українських 
гетьманів XVII-XVIII ст. (І. Виговський, П. Дорошенко, 
І. Самойлович, І. Мазепа, П. Орлик) до спільних дій з 
татарами. Водночас в регіоні набирає силу процес 
переходу від постійних воєн і конфліктів до взаємо-
вигідних торговельних і господарських стосунків. 

Нагадаємо, що досить плідним був період XV ст., 
коли українські землі перебували у складі Литовської 
держави. На деякий час саме через Україну і Крим 
проходив головний транзитний шлях з Європи на 
Близький Схід. Декілька торговельних рукавів надійно 
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надежно связали Крым с Киевом, Черкассами, Путивлем, 
Львовом, Каменцем. А дальше товар через Люблин и Краков, 
Москву шел в Западную Европу, Скандинавию. 

Известна переписка запорожских казаков с Крымским 
ханом в 1681 году, которая вызвала возмущение царя по 
поводу того, что казакам было разрешено свободно ходить на 
Низ, в Крым за солью, рыбой и зверем.  
Соответственно, татары получали льготы на украинских 
землях. Как сообщал в 70-х гг. XVIII в. академик 
Гильденштедт — «запорожцы за определенный налог, 
который брали овцами, позволяли Крымским татарам 
переходить через Кальмиус со скотом, который они и пасли 
летом в целом пространстве к Самбеку, откуда они осенью 
возвращались в Крым». 

Во второй половине XVIII века, когда еще в 
Причерноморье не установились нормальные мирные 
отношения, заметно новое проникновение: татар на 
украинские земли.  
Крымских купцов традиционно можно было увидеть на 
крупнейших ярмарках Украины - в Киеве, Нежине, Харькове, 
Сумах и т.д. Татарское население постепенно пускает здесь 
корни, кстати, в глубине континента было гораздо спокойнее 
и безопаснее, чем в южном регионе, где часто шли русско-
турецкие войны. 

В последней четверти XVIII ст. Россия утвердилась на 
северных берегах Черного моря. В 1783 г. Крым был 
присоединен к Российской империи, земли ханства вошли 
сначала в состав Таврической области, а с 1802 г. – 
Таврической губернии. С момента продвижения русских 
войск здесь непрерывно проходили процессы по уменьшению 
и вообще уничтожению местного населения. Поначалу это 
коснулось ногайских орд, которые первыми перешли под 
высокую руку российского царя. Их переселяют на Кубань, 
Приазовье. А в середине XIX ст. они оказываются в таком 
затруднительном положении, что вынуждены в большинстве 
своем эмигрировать в Турцию.  
Как писал очевидец того смутного времени — «...а татары 
идут и идут, целуют землю, плачут, но все же идут», 
эмигрируя в чужие края. 

Тактика царского двора по колонизации края исходила, в 
частности, из таких программ, которые отразились в записках 
российского дипломата Бакунина — «Рассуждения 
Российского патриота о бывших с татарами делах и войнах и 
способах служащих к прекращению оных навсегда» (1777 г.), 
в которых предлагалось: заселить крымские земли 
украинцами, а на их обжитые места поселить россиян из 
центральных районов России Это, по мнению автора, с одной 
стороны ослабило бы свободолюбивую, непокорную 
Украину, а с другой выгнало бы из Крыма татар. 

Если до присоединения Крыма население его 
насчитывало до 300 тыс. чел., где татары (степные, горные, 
приморские) составляли абсолютное большинство, то в ходе 
русско-турецких войн, последующего «мирного освоения» 
края количество коренного татарского населения 
катастрофически уменьшилось.  
Исторические источники утверждают, что за первые двадцать 
лет (1774—1796 гг.) присутствие российских войск в Крыму, 

зв’язали Крим з Києвом, Черкасами, Путивлем, 
Львовом, Кам’янцем. А далі товар через Люблін та 
Краків, Москву йшов до Західної Європи, Скандинавії. 

Відоме листування запорізьких козаків з 
Кримським ханом у 1681 році, яке викликало обурення 
царя з приводу того, що козакам було дозволено вільно 
ходити на Низ, у Крим за сіллю, рибою та звіром. 
Відповідно татари отримували пільги на українських 
землях. Як повідомляв у 70-х рр. XVIII ст. академік 
Гільденштедт — «запорожці за певний податок, який 
обрали вівцями, дозволяли Кримським татарам 
переходити через Кальміус з худобою, котру вони і 
пасли літом на цілому просторі до Самбека, звідки вони 
восени поверталися на Крим». 

В другій половині XVIII ст., коли ще в 
Причорномор’ї не встановились нормальні мирні 
стосунки, помітним стає нове проникнення: татар на 
українські землі. Кримських купців традиційно можна 
було побачити на найбільших ярмарках України — в 
Києві, Ніжині, Харкові, Сумах тощо. Татарське 
населення поступово пускає тут коріння, до речі, в 
глибині континенту було набагато спокійніше і 
безпечніше, ніж у південному регіоні, де часто 
точились російсько-турецькі війни. 

В останній чверті XVIII ст. Росія утвердилась на 
північних берегах Чорного моря. У 1783 р. Крим був 
приєднаний до Російської імперії, землі ханства 
увійшли спочатку до складу Таврійської області, а з 
1802 р. — Таврійської губернії. З моменту просування 
російських, військ тут невпинно проходили процеси по 
зменшенню і взагалі знищенню місцевого населення. 
Спочатку це торкнулося ногайських орд, які першими 
перейшли під високу руку російського царя. Їх 
переселяють на Кубань, Приазов’я. А в середині XIX 
ст. вони опиняються в такому скрутному становищі, що 
вимушені здебільше емігрувати в Туреччину. Як писав 
очевидець тієї смутної пори — «...а татари йдуть і 
йдуть, цілують землю, плачуть, але все-таки йдуть», 
емігруючи до чужих країв. 

Тактика царського двору щодо колонізації краю 
виходила, зокрема, з таких програм, які відбилися в 
записках російського дипломата Бакуніна — 
«Рассуждения Российского патриота о бывших с 
татарами делах и войнах и способах служащих к 
прекращению оных навсегда» (1777 р.), в яких 
пропонувалося: заселити кримські землі українцями, а 
на їх обжиті місця поселити росіян з центральних 
районів Росії. Це, на думку автора, з одного боку 
ослабило б волелюбну, непокірну Україну, а з другого 
— вигнало б з Криму татар. 

Якщо до приєднання Криму населення його 
нараховувало до 300 тис. чол., де татари (степові, 
гірські, приморські) складали абсолютну більшість, то 
під час російсько-турецьких воєн, наступного «мирного 
освоєння» краю кількість корінного татарського 
населення катастрофічно зменшилася.  
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начиная еще до его официального присоединения, татары 
оставили на полуострове 687 сел, из них 315 совершенно 
обезлюдели. К 1790 г. коренное население составляло всего 
140 тыс. чел. 

Многие потерявшие свою землю татарских крестьян 
насильственно выселены на север во внутренние губернии 
империи, а чтобы они не вернулись на родину, крымские 
границы пристально охранялись. Это подтверждают 
официальные материалы 1827, в которых упоминается 
немало татар в состоянии государственных крестьян, 
проживавших, в частности, в Екатеринославской и 
Харьковской губерниях.  

Історичні джерела стверджують, що за перші двадцять 
років (1774—1796 рр.) присутності російських військ в 
Криму, починаючи навіть ще до його офіційного 
приєднання, татари залишили на півострові 687 сіл, з 
них 315 зовсім обезлюдніли. До 1790 р. корінне 
населення складало лише 140 тис. чол. 

Багато татарських селян, які втратили свою землю, 
насильно виселено на північ у внутрішні губернії 
імперії, а щоб вони не повернулися на батьківщину, 
кримські кордони пильно охоронялися. Це 
підтверджують офіційні матеріали 1827 р., в яких 
згадується чимало татар у стані державних селян, які 
проживали, зокрема, в Катеринославській та 
Харківській губерніях.  

 
Интересные свидетельства дает нам исследователь П. 

Кеппен, лично участвовавший в различных переписях, 
ревизиях в прошлом веке в России. Так вот, производя 
проверку 8-й ревизии государственного имущества в 
Таврической губернии (1837 г.), он обнаружил недостаток... 
69 селений, в которых проживало до этого 2 тыс. татар 
мужского пола. Это подтверждает только одно — быстрое 
мигрирование татар с полуострова. 

Вытеснение мусульман длилось до конца XIX ст. и 
всячески поощрялось царским правительством, что привело 
к обезлюдиванию в Крыму целых районов. В первые годы 
такая политика даже поставила оккупационную армию в 
затруднительное положение — солдат ничем и некому было 
питать! Это заставило правительство активизировать свои 
действия по массовому переселению сюда в первую очередь 
россиян, эмигрантов из Европы. Когда эти проекты 
закончились полным фиаско, самодержавие вынуждено 
было дать согласие на переселение туда непосредственных 
соседей степовиков-украинцев. 

Однако спустя время численность татарского населения 
несколько восстановилась. По данным 1879 г., а это почти 
за двадцать лет перед первой Всеобщей переписью 
населения Российской империи, всего татар в Крыму и 
причерноморских степях (в т.ч. ногаев) насчитывалось 276 
тыс. чел. Относительно Крыма однозначно указывалось, что 
еще во второй половине XIX ст. именно крымские татары 
превосходят по численности все остальные народы вместе 
взятые и составляют основное население полуострова. Но 
это ни в коей мере не мешало властям относиться к 
татарскому населению империи крайне пренебрежительно и 
дальше. 

В качестве наглядности этого всего несколько отрывков 
из книги «Народы России. Крымские татары», напечатанное 
обществом «Общественная польза» в Петербурге 1879 г. Без 
лишних аргументов это автохтонное население 
переносилось в ранг неполноценной нации, которую 
наделяли такими чертами, как: «лукавство, скрытность, 
лень, безпечность, робость и хвастливость» уже само по 
себе, по мнению авторов, привело к плачевному положению 
мусульманских жителей этой «Русской Италии». Авторы 
книги объясняли читателям, что же стимулировало 
крымских татар к добрососедским отношениям с 

Цікаві свідчення подає нам дослідник П. Кеппен, 
який особисто брав участь у різних переписах, ревізіях в 
минулому сторіччі в Росії. Так от, роблячи перевірку 8-ї 
ревізії державного майна в Таврійській губернії (1837 р.), 
він виявив нестачу... 69 селищ, в яких мешкало до цього 
2 тис. татар чоловічої статі. Це підтверджує лише одне — 
швидке мігрування татар з півострова. 

Витіснення мусульман тривало до кінця XIX ст. і 
всіляко заохочувалося царським урядом, що призвело до 
обезлюднення в Криму цілих районів. В перші роки така 
політика навіть поставила окупаційну армію у скрутне 
становище — солдатів нічим та і нікому було харчувати! 
Це змусило уряд активізувати свої дії щодо масового 
переселення сюди в першу чергу росіян, емігрантів з 
Європи.  
Коли ж ці проекти закінчилися повним фіаско, 
самодержавство вимушене було дати згоду на 
переселення туди безпосередніх сусідів степовиків-
українців. 

Проте через деякий час чисельність татарського 
населення дещо відновилася. За даними 1879 р., а це 
майже за двадцять років перед першим Всезагальним 
переписом населення Російської імперії, всього татар в 
Криму та причорноморських степах (в т. ч. ногаїв) 
нараховувалося 276 тис. чол. Відносно Криму 
однозначно вказувалося, що ще в другій половині XIX ст. 
саме кримські татари перевершують за чисельністю всі 
інші народи разом узяті і складають основне населення 
півострова. Але це ні якою мірою не заважало властям 
ставитися до татарського населення імперії вкрай 
зневажливо і надалі. 

Як унаочнення цього — лише декілька уривків з 
книжки «Народы России. Крымские татары», яку 
видруковано товариством «Общественная польза» в 
Петербурзі 1879 р. Без зайвих аргументів це автохтонне 
населення переносилося в ранг неповноцінної нації, яку 
наділяли такими рисами, як: «лукавство, скрытность, 
лень, безпечность, робость и хвастливость», що вже само 
по собі, на думку авторів, призвело до жалюгідного 
становища мусульманських жителів цієї «Російської 
Італії». Автори книги пояснювали читачам, що ж 
стимулювало кримських татар до добросусідських 
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россиянами-переселенцами и приводило к их сближению. 
Это, оказывается, вызвано скорее «неискренностью и 
страхом, объясняемым сознанием нашей силы и невольным 
к ней уважением». 

Отмечая о постоянных «самовыселениях» татар в 
Турцию и вследствие этого уменьшения в Крыму рабочих 
рук, дается «достойный» тех времен вывод, что опыт 
первых поселений россиян говорит не иначе, как о 
«благотворность будущей русской колонизации для 
крымского татарского населения». Об этой 
«благотворности» доказывала еще в 1783 г. в своем 
Манифесте Екатерина II, провозглашая татарскому народу 
обещание за себя и своих наследников «... содержать их 
наравне с природными нашими поддаными и защищать их 
лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободное 
отправление со всеми законными обрядами пребудет 
неприкосновенно». Но в последующем, как видим, 
отношение царизма к татарской культуре, религии, 
социальной жизни и быту можно назвать только как 
дикарским, нацеленным на их истребление. Погибали 
татарские храмы, резко сокращалось количество 
национальных школ, вводился надзор за духовной жизнью 
крымских татар, преследовались священнослужители. 
Наконец, в 1833 г. по распоряжению таврического 
губернатора как «вредные» для населения были отобраны у 
мусульманского духовенства и простых людей тысячи 
старинных рукописей и книг и сожжены. 

Дальнейшее экономическое развитие Таврической 
губернии, прокладка железных дорог повлекли за собой 
массовое переселение сюда сотни тысяч людей. Это привело 
к тому, что постепенно татарское население юга России, а 
затем и самого Крыма превратилось в обычное 
национальное меньшинство со всеми негативными 
последствиями. 

По официальным данным, в 9 украинских губерниях 
проживало 227 тыс. татар, главную массу которых 
составляли крымские татары в Таврической губернии – 
196,8 тыс. чел. 

Чтобы конкретнее представить, где жили и чем 
занимались татары на территории Украины, целесообразно 
изучить наиболее характерные материалы, в частности 
Киевской губернии, где проживало 1 954 человека обоих 
полов и членов их семей, существенно отличавшихся между 
собой и по количеству, и по социальному статусу. 

Итак, в Киевской губернии среди городских жителей 
(1442 человека) по специальности татары распределялись 
следующим образом: 910 – военнослужащих, 167 – во всех 
видах торговли, 53 – переработка сельскохозяйственной 
продукции, 36 – прислуга и поденщики, 21 – охота и 
рыболовство, 24 – доходы с капиталов и недвижимости, 10 – 
лишение свободы, 6 – рабочие, 2 – труд в сельском 
хозяйстве, 2 – в административном аппарате, 2 – 
богослужение и труд в церкви, 2 – искусство и наука, 2 – 
трактиры и меблированные комнаты, 1 - медицинские 
учреждения. В сельской местности, кроме львиной доли 
военнослужащих, занятие татарского населения в основном 
носило коммерческий характер. 

відносин з росіянами-переселенцями і спричинювало їх 
зближення. Це, виявляється, викликано швидше 
«неискренностью и страхом, объясняемым сознанием 
нашей силы и невольным к ней уважением». 

Відмічаючи про постійні «самовиселення» татар в 
Туреччину і внаслідок цього зменшення в Криму 
робочих рук, дається «достойний» тих часів висновок, 
що досвід перших поселень росіян говорить не інакше, як 
про «благотворность будущей русской колонизации для 
крымского татарского населения». Про цю 
«благотворность» доводила ще в 1783 р. в своему 
Маніфесті Катерина II, проголошуючи татарському 
народу обіцянку за себе і своїх спадкоємців «... 
содержать их наравне с природными нашими поддаными 
и защищать их лица, имущество, храмы и природную 
веру, коей свободное отправление со всеми законными 
обрядами пребудет неприкосновенно». Але в 
наступному, як бачимо, відношення царату до татарської 
культури, релігії, соціального життя та побуту можна 
назвати лише як дикунським, націленим на їх 
винищення. Гинули татарські храми, різко скорочувалась 
кількість національних шкіл, вводився нагляд за 
духовним життям кримських татар, переслідувалися 
священнослужителі. Нарешті, в 1833 р. за 
розпорядженням таврійського губернатора як «шкідливі» 
для населення були відібрані у мусульманського 
духовенства та простих людей тисячі старовинних 
рукописів та книг і спалені. 

Подальший економічний розвиток Таврійської 
губернії, прокладання залізниць спричинили масове 
переселення сюди сотні тисяч людей. Це призвело до 
того, що поступово татарське населення півдня Росії, а 
потім і самого Криму, перетворилося на звичайну 
національну меншину з усіма негативними наслідками. 

За офіційними даними, в 9 українських губерніях 
проживало 227 тис. татар, головну масу яких складали 
кримські татари у Таврійській губернії — 196,8 тис. чол. 

Щоб конкретніше уявити, де жили і чим займалися 
татари на терені України, доцільно вивчити найбільш 
характерні матеріали, зокрема Київської губернії, де 
проживало 1 954 осіб обох статей та членів їх сімей, які 
істотно різнилися між собою і по кількості, і по 
соціальному статусу. 

Отже, у Київській губернії серед міських жителів 
(1442 особи) за фахом татари розподілялися таким 
чином: 910 — військовослужбовців, 167 — у всіх видах 
торгівлі, 53— переробка сільськогосподарської 
продукції, 36 — прислуга та поденники, 21— полювання 
та рибальство, 24 — доходи з капіталів та нерухомості, 
10 — позбавлення волі, 6 — робітники, 2 — праця у 
сільському господарстві, 2 — в адміністративному 
апараті, 2 — богослужіння та праця в церкві, 2 — 
мистецтво і наука, 2 — трактири і мебльовані кімнати, 1 
— медичні установи. У сільській місцевості, крім левової 
частки військовослужбовців, заняття татарського 
населення в основному мало комерційний характер. 



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Если в материковых губерниях Украины положение 
татар было таким, что им нужно было напрягать свои силы, 
вместе вести нелегкую борьбу за место под солнцем, 
отстаивая свои социально-экономические права, то 
положение в Таврической губернии, в особенности в 
Крыму, было еще ужаснее. Здесь же завершался 
планомерный процесс превращения коренного 
крымскотатарского населения в одно из второстепенных 
национальных меньшинств, продолжались действия, 
направленные на политическое и экономическое вытеснение 
их из активной общественной жизни. 

По данным переписи 1897 г. в Таврической губернии 
проживало 196,8 тыс. татар (13,6% всего населения), 
украинцев — 611,1 тыс. чел. (42,2%), россиян - 404,5 тыс. 
чел. (27,9%). Исходя из аполитичных соображений, 
нацеленных на преобладающее количество именно 
русскоговорящего населения в регионе, свободно оперируя 
статистическими материалами (кстати, перепись 1897 г., 
несмотря на свою ценность, была проведена довольно 
небрежно, о чем сообщали очевидцы), по отношению к 
татарам закрепилось мнение как к довольно небольшому 
слою населения. Хотя в пяти полуостровных уездах, 
собственно Крым, сельское татарское население было 
преобладающим и доходило по своей численности даже до 
71 процента всего населения. 

По материалам 1915 г. прослойка татарского населения 
(городское и сельское) по уездам Крыма колебалась от 23,5 
до 58,7 процентов, иногда превосходя россиян, которые к 
концу XIX в. окончательно стали самой большой 
национальной группой на территории полуострова. 
Напомним, что после россиян и татар, украинское 
сообщество по количеству занимало третье место. 

В период февральской и октябрьской революции 191,7 
г. татарское население также активно участвовало в 
политических событиях. В татарской среде это касается в 
первую очередь Крыма, оказался весь спектр политического 
движения от крайнего левого, социалистического, до 
монархического. Наряду с важными вопросами 
политического и социально-экономического характера 
татарские лидеры преследовали основную цель — решение 
национального вопроса для своего народа.  

Якщо в материкових губерніях України становище 
татар було таким, що їм необхідно було напружувати 
свої сили, спільно вести нелегку боротьбу за місце під 
сонцем, відстоюючи свої соціально-економічні права, то 
становище в Таврійській губернії, особливо в Криму, 
було ще гіршим. Тут саме завершувався планомірний 
процес перетворення корінного кримськотатарського 
населення в одну з другорядних національних меншин, 
продовжувалися дії, спрямовані на політичне і 
економічне витіснення їх з активного суспільного життя. 

За даними перепису 1897 р. в Таврійській губернії 
проживало 196,8 тис. татар (13,6% від усього населення), 
українців — 611,1 тис. чол. (42,2% ), росіян — 404,5 тис. 
чол. (27,9%). Виходячи аполітичних міркувань, 
націлених на переважаючу кількість саме 
російськомовного населення в регіоні, вільно оперуючи 
статистичними матеріалами (до речі, перепис 1897 р., 
незважаючи на свою цінність, був проведений досить 
недбало, про що повідомляли очевидці), по відношенню 
до татар закріпилася думка як до досить невеликого 
прошарку населення. Хоча в п’яти півострівних повітах, 
власне Крим, сільське татарське населення було 
переважаючим і доходило за своєю чисельністю навіть 
до 71 відсотка усієї людності. 

За матеріалами 1915 р. прошарок татарського 
населення (міське і сільське) по повітах Криму коливався 
від 23,5 до 58,7 відсотків, інколи переважаючи росіян, які 
на кінець XIX ст. остаточно стали найбільшою 
національною групою на території півострова. 
Нагадаємо, що після росіян та татар, українська 
спільнота за кількістю займала третю сходинку. 

В період лютневої та жовтневої революції 191,7 р. 
татарське населення також брало активну участь в 
політичних подіях. В татарському середовищі, це 
торкається в першу чергу Криму, виявився весь спектр 
політичного руху від крайнього лівого, соціалістичного, 
до монархічного. Поряд з важливими питаннями 
політичного і соціально-економічного характеру 
татарські лідери переслідували основну мету — 
розв’язання національного питання для свого народу.  

 
Рост политической активности крымских татар 

начинается с конца XIX ст. Оно связано с татарским 
национальным возрождением 80-х гг. XIX в., во главе 
которого стоял Измаил Бей Гаспирали (1851 – 1914 гг.). Это 
было общественное движение татарского и турецкого 
сообщества Крыма по модификации мусульманского 
общества, реформе образования и т.д. 

Особая роль принадлежала мусульманскому 
духовенству, выступавшему в роли главного проводника 
идеи панисламизма. Первое организационное оформление 
эта теория приобрела после провозглашения «Манифеста 17 
октября 1905 г.», когда был собран 1-й Всероссийский съезд 
мусульманских народов, на котором была создана первая 
общероссийская партия мусульман — «Иттифак». 
Примечательно, что во главе ее стал известный 

Зростання політичної активності кримських татар 
починається з кінця XIX ст. Воно пов’язане з татарським 
національним відродженням 80-х рр. XIX ст., на чолі 
якого стояв Ізмаїл Бей Гаспіралі (1851 — 1914 рр.). Це 
був суспільний рух татарської та турецької спільноти 
Криму за модифікацією мусульманського суспільства, 
реформу освіти тощо. 

Особлива роль належала мусульманському 
духовенству, яке виступало в ролі головного провідника 
ідеї панісламізму. Першого організаційного оформлення 
ця теорія набула після проголошення «Маніфесту 17 
жовтня 1905 р.», коли був зібраний 1-й Всеросійський 
з’їзд мусульманських народів, па якому була створена 
перша загальноросійська партія мусульман — «Іттіфак». 
Знаменно, що на чолі нєї став відомий 
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крымскотатарский общественный и политический деятель 
Исмаил Гаспринский. 

Начало первой мировой войны связано в истории 
крымских татар с волной репрессий со стороны 
правительства. Тотальное подозрение в измене, 
шпиономания, обвинения в непатриотичности — вот чем 
отплатило татарам царское правительство за их 
традиционную лояльность к власти. Все больше татарской 
интеллигенции обращает свои взоры в Турцию. В 
отношении этих событий уполномоченный крымских 
дворян Чернов в письме генеральному прокурору писал о 
«готовности татар к измене русскому престолу». Поэтому 
здесь в противоположность татарским движениям с 
помощью властей заметно активизировали действия 
местные филиалы черносотенских организаций «Союза 
русского народа», «Союза Михаила Архангела» и проч. 

25 марта 1917 г. в Симферополе состоялось 
организационное собрание Курултая, избравшее 
Мусульманский Исполнительный Комитет в составе 50 
человек. Мусисполком был признан Временным 
правительством как единственный законный орган, 
представляющий всех крымских татар. 
В национальной сфере Мусульманский Исполнительный 
Комитет заявил, что будет добиваться через Учредительное 
Собрание установления в России федеративно-
демократической республики, а также высказался за 
первоочередные шаги в решении национального вопроса в 
Крыму: «Татарский народ требует для себя культурно-
национальной автономии, которая может обеспечить 
свободное развитие национального самосознания». 
В июле 1917 г. в Крыму была образована самая влиятельная 
среди татарского населения национальная партия «Милли-
фирка» из представителей буржуазии, интеллигенции, 
духовенства, которая долгое время, даже после ее роспуска 
в советское время, возглавляла демократическое, 
государственное движение татарского народа. 

Октябрьский переворот в Петрограде получил 
отрицательную оценку со стороны татарских властей. 
Мусисполком заявил, что кровавые события, имевшие место 
в Петрограде, «парализовав силу существующей власти, 
открывают путь для анархии и гражданской войны, размер и 
гибельные последствия которой теперь сложно 
представить». 

В декабре 1917 г. с участием «Милли-фирки» начал 
работу Курултай (Татарское Крымское Учредительное 
Собрание), где было сформировано национальное татарское 
правительство — Директорию, политика которого наряду с 
существующими на полуострове советами направлялась на 
поддержку буржуазных сил в России, а также Центральной 
Рады. Была выработана Конституция Крыма, провозглашен 
Курултай Парламентом с годовалым сроком. Началось 
формирование собственных татарских вооруженных сил. 

Упомянутая выше Конституция провозглашала равные 
права всех жителей Крыма независимо от их 
национальности. Правительство отмечало: «на основе идей 
братства, чувства единой Родины... действовать во имя 
воссоединения с общедемократическим миром, во имя 

кримськотатарський громадський і політичний діяч 
Ісмаїл Гаспринський. 

Початок першої світової війни пов’язаний в історії 
кримських татар з хвилею репресій з боку уряду. 
Тотальна підозра у зраді, шпигуноманія, звинувачення у 
непатріотичності — ось чим відплатив татарам царський 
уряд за їх традиційну лояльність до влади. Дедалі більше 
татарської інтелігенції звертає свої погляди до 
Туреччини. Відносно цих подій уповноважений 
кримських дворян Чернов у листі до генерального 
прокурора писав про «готовність татар до зради 
російському престолу». Тому тут на противагу 
татарським рухам з допомогою властей помітно 
активізували дії місцеві філії чорносотенських 
організацій «Союза русского народа», «Союза Михайла 
Архангела» та інш. 

25 березня 1917 р. в Сімферополі відбулися 
організаційні збори Курултаю, які обрали 
Мусульманський Виконавчий Комітет у складі 50 
чоловік. Мусвиконком був визнаний Тимчасовим урядом 
як єдиний законний орган, який представляє усіх 
кримських татар. 

У національній сфері Мусульманський Виконавчий 
Комітет заявив, що буде добиватися через Установчі 
Збори встановлення в Росії федеративно-демократичної 
республіки, а також висловився за першочергові кроки у 
розв’язанні національного питання в Криму: «Татарський 
народ вимагає для себе культурно-національної 
автономії, котра одна може забезпечити вільний розвиток 
національної самосвідомості». 

У липні 1917 р. в Криму була утворена 
найвпливовіша серед татарського населення національна 
партія «Міллі-фірка» з представників буржуазії, 
інтелігенції, духовенства, яка довгий час, навіть після її 
розпуску у радянський час, очолювала демократичний, 
державотворчий рух татарського народу. 

Жовтневий переворот у Петрограді отримав 
негативну оцінку з боку татарських властей. 
Мусвиконком заявив, що криваві події, які мали місце в 
Петрограді, «паралізувавши силу існуючої влади, 
відкривають шлях для анархії і громадянської війни, 
розмір і гибельні наслідки якої тепер важко уявити». 

В грудні 1917 р. за участю «Міллі-фірки» почав 
роботу Курултай (Татарські Кримські Установчі Збори), 
де було сформовано національний татарський уряд — 
Директорію, політика якого поряд з існуючими на 
півострові радами спрямовувалася на підтримку 
буржуазних сил у Росії, а також Центральної Ради. Була 
вироблена Конституція Криму, проголошено Курултай 
Парламентом з однорічним терміном. Почалося 
формування власних татарських збройних сил. 

Вище згадана Конституція проголошувала рівні 
права всіх жителів Криму незалежно від їх 
національності.  
Уряд зазначав: «на основі ідей братства, почуття єдиної 
Батьківщини... діяти в ім’я возз’єднання з 
загальнодемократичним світом, в ім’я спасіння від 
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спасения от когтей кровавой революции, которая разрушила 
памятники, культовые сооружения, сожгла до основания 
дворцы, растоптала щедрый и прекрасный Крымский 
полуостров». 

Но в то время собственного государство-образования в 
Крыму не произошло. Кроме небольшого промежутка 
времени существования своих властных, но недееспособных 
структур, все процессы государство-образования крымских 
татар не нашли своего логического завершения. Полуостров 
в 1918—1920 гг. оказался в центре классовых сражений. И 
при власти «красных» или «белых», иностранных 
интервентов татарам не предоставлялось возможности 
создания своего независимого государства. 

Кстати, в феврале 1918 г. на время, когда в Крыму 
установилась советская власть и национальные органы 
власти крымских татар были разогнаны, на всероссийском 
мусульманском военном съезде в Казани обсуждался вопрос 
о создании федеративной тюркскотатарской республики из 
пяти мусульманских областей – Крыма, Кавказа, 
Туркестана, Киргизии, Урало-Поволжья. Это объединение 
русских мусульман словно должно было бы открыть путь к 
объединению мусульман всего мира. 

В эпоху пребывания в Крыму Добровольческой армии 
пришло время полного разрушения всевозможных иллюзий 
татарской государственности или автономии. Татарский 
парламент после многих притеснений, трусов, арестов 
некоторых его членов в августе 1919 г. был ликвидирован. 

В годы послевоенного социалистического 
строительства, особенно в двадцатые, советская власть 
учитывала существующий в регионе мусульманский 
фактор, на крымских татар, которые по своему количеству 
историческими правами как коренное население вызывали 
довольно большое беспокойство. Ведь еще живы были в 
памяти попытки крымских татар создать в Крыму 
мусульманское независимое государство, антисоветские 
выступления. Поэтому во многих их действиях и дальше 
видели коварные проявления буржуазного национализма, 
сепаратизма, антисоветщины. 

18 октября 1921 г. В. Ленин подписал Декрет об 
образовании Крымской АССР в составе Р Ф. Интересно, что 
крымские татары – единственный малый народ минувшей 
Российской империи, которому автономия предоставлена по 
инициативе большевистского премьера. Как отмечает А. 
Авторханов, ключевую роль здесь сыграла позиция его 
младшего брата Дмитрия Ульянова, работавшего в то время 
в руководстве Крымского обкома партии. 

По состоянию на 1920 г. в Крыму проживало 186,6 тыс. 
татар (несколько меньше их количества на 1897 г.) – это 
составляло долю в 26 процентов всего населения, в том 
числе среди городского – 11,6 %. То есть сказывались 
трудные годы восстановления хозяйства, засуха и голод, 
перегибы классовой и экономической политики, которые 
приводили к ухудшению жизненного уровня населения, 
уменьшению его количества. 

Тысячи крестьян-татар так и не дождались от 
«народной» власти земли. В то же время были организованы 
совхозы, и степные татары навсегда потеряли вековые 

пазурів кривавої революції, яка зруйнувала пам’ятники, 
культові споруди, спалила дощенту палаци, розтоптала 
щедрий і прекрасний Кримський півострів». 

Але в той час власного державотворення в Криму не 
відбулося. Крім невеликого проміжку часу існування 
своїх владних, але недієздатних структур, всі 
державотворчі процеси кримських татар не знайшли 
свого логічного завершення. Півострів у 1918— 1920 рр. 
опинився в центрі класових битв. І при владі «червоних» 
чи «білих», іноземних інтервентів татарам не надавалося 
можливості щодо створення своєї незалежної держави. 

До речі, в лютому 1918 р. на час, коли в Криму 
встановилася радянська влада і національні органи влади 
кримських татар були розігнані, на всеросійському 
мусульманському військовому з’їзді в Казані 
обговорювалося питання про створення федеративної 
тюркськотатарської республіки з п’яти мусульманських 
областей — Криму, Кавказу, Туркестану, Киргизії, 
Урало-Поволжя. Це об’єднання російських мусульман 
немов би мало відкрити шлях до об’єднання мусульман 
усього світу. 

За доби перебування в Криму Добровольчої армії 
настав час повної руйнації всіляких ілюзій татарської 
державності чи автономії. Татарський парламент після 
багатьох утисків, трусів, арештів деяких його членів в 
серпні 1919 р. був ліквідований. 

У роки післявоєнного соціалістичного будівництва, 
особливо у двадцяті, радянська влада зважувала на 
існуючий в регіоні мусульманський фактор, на 
кримських татар, які за своєю кількістю, історичними 
правами як корінне населення викликали досить велике 
занепокоєння. Адже ще живі були у пам’яті намагання 
кримських татар до створення в Криму мусульманської 
незалежної держави, антирадянські виступи. Тому в 
багатьох їх діях і надалі вбачали підступні прояви 
буржуазного націоналізму, сепаратизму, антирадянщини. 

18 жовтня 1921 р. В. Ленін підписав Декрет про 
утворення Кримської АСРР у складі Російської 
Федерації. Цікаво, що кримські татари—єдиний малий 
народ минулої Російської імперії, котрому автономія 
була надана за ініціативою більшовицького прем’єра. Як 
зазначає А. Авторханов, ключову роль тут зіграла 
позиція його молодшого брата Дмитра Ульянова, який на 
той час працював у керівництві Кримського обкому 
партії. 

За станом на 1920 р. в Криму проживало 186,6 тис. 
татар (дещо менше від їх кількості на 1897 р.) — це 
становило частку у 26 відсотків від усього населення, в 
тому числі серед міського — 11,6 %. Тобто давалися 
взнаки тяжкі роки відбудови господарства, посуха і 
голод, перегини класової і економічної політики, які 
призводили до погіршення життєвого рівня населення, 
зменшення його кількості. 

Тисячі селян-татар так і не дочекались від 
«народної» влади земле. Натомість були організовані 
радгоспи, і степові татари назавжди втратили віковічні 
традиції життя та праці. Результатом кавалерійської 
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традиции жизни и труда. Результатом кавалерийской атаки 
на аграрный сектор было то, что весной 1921 г. 
Крымсовхозу принадлежало 25 процентов всей пахотной 
земли и около 45 процентов садов и виноградников. 
Последние быстро пришли в запустение из-за отсутствия 
должного ухода. Сотни наспех сложившихся коммун и 
совхозов прекратили существование.   Опомнившись, власть 
начала проводить аграрную реформу, ориентировавшуюся 
не только на привлечение на сторону советской власти 
крымских татар, но и должна вызывать симпатии к ней со 
стороны татарской диаспоры. Так, во время Учредительного 
съезда Советов были внесены дополнения в земельный 
Кодекс, согласно которому кроме безземельных и 
малоземельных крестьян право на первоочередное 
получение земельного надела получили татары-эмигранты, 
выселенные из Крыма в царские времена. 

С большим недоверием встретило татарское население 
и сплошную коллективизацию. Темпы их количественного 
роста в совхозах были незначительными: в 1931 г. доля 
крымских татар составляла в совхозах 8,4 процента, в 1932 
г. - 10,5. Для сравнения количество украинцев за это же 
время возросло с 28,5 до 51,8 процентов.  

атаки на аграрний сектор було те, що весною 1921 р. 
Кримрадгоспу належало 25 відсотків усієї орної землі та 
біля 45 відсотків садів і виноградників. Останні швидко 
прийшли в запустіння через відсутність належного 
догляду. Сотні наспіх сформованих комун та радгоспів 
припинили існування. Схаменувшись, влада почала 
проводити аграрну реформу, що орієнтувалася не тільки 
на залучення на бік радянської влади кримських татар, 
але й мала викликати симпатії до неї з боку татарської 
діаспори. Так під час Установчого з’їзду Рад були 
внесені доповнення у земельний Кодекс, згідно з яким 
крім безземельних та малоземельних селян право на 
першочергове отримання земельного наділу одержали 
татари-емігранти, які були виселені з Криму за царських 
часів. 

З великою недовірою зустріло татарське населення й 
суцільну колективізацію. Темпи їх кількісного зростання 
в радгоспах були незначними: в 1931 р. частка кримських 
татар складала в радгоспах 8,4 відсотки, в 1932 р.— 10,5. 
Для порівняння — кількість українців за цей же час 
зросла з 28,5 до 51,8 відсотків.  

 
Толчок к развитию татарского народа дала известная 

политика «коренизации» 20-х гг. За этот довольно 
небольшой промежуток времени были сделаны 
значительные шаги в области духовного возрождения, 
началось активное национально-культурное строительство. 
Исходя из политической доктрины, советские власти начали 
процесс по воспитанию национальных кадров и 
выдвижению их на руководящие государственные, 
хозяйственные и партийные должности. Наиболее 
заметными были успехи в области национально-
культурного строительства. Так, по данным 1927 г. 
татарские дети обеспечивались обучением на родном языке 
на 90,6 процентов, на смешанных языках-7,4, на русском-
1,9. Эти качественные показатели очень высоки и уступают 
российским ученикам всего на несколько процентов. В 1926 
г. татарские дети составляли 32,7 процентов общего числа 
учащихся республики, 47,0 – русские, 8,0 – немецкие, 0,49 – 
украинские. К концу 30-х гг. в Крыму действовало 427 
татарских школ, а это треть от общего их количества. 

Но не будем отрываться от реалий 20-30-х гг., 
прятаться за пышные официальные реляции об успехах. Тем 
более что громкие отчеты о победе культурной революции, 
«коренизации», на проверку оказались в большей степени 
преувеличенными. Это касалось культурно-образовательной 
отрасли, а также подготовки кадров. И неудивительно, что 
секретарь Суданского райкома партии в середине 30-х гг. 
насчитывал посреди собственного сельского партийного и 
государственного актива 50 процентов неграмотных. 

Заметим, что в целом представители 
крымскотатарского народа не оказали решающего влияния в 
аппарате управления. Так, в 1927 г. в составе 
республиканского ЦИК крымские татары и россияне были 
представлены равными частями – по 34,7 процента (евреи – 
8, украинцы – 6,7). Однако уже в 1935 г. удельный вес 

Поштовх до розвитку татарського народу дала 
відома політика «коренізації» 20-х рр. За цей досить 
невеликий проміжок часу були зроблені значні кроки у 
галузі його духовного відродження, почалося активне 
національно-культурне будівництво. Виходячи з 
політичної доктрини, радянська влада розпочала процес 
по вихованню національних кадрів і висуненню їх на 
керівні державні, господарські і партійні посади. 
Найбільш помітними були успіхи у галузі національно-
культурного будівництва. Так, за даними 1927 р. 
татарські діти забезпечувалися навчанням рідною мовою 
на 90,6 відсотків, на змішаних мовах—7,4, російською—
1,9. Ці якісні показники дуже високі і поступаються 
російським учням лише на декілька відсотків. У 1926 р. 
татарські діти складали 32,7 відсотків загальної кількості 
учнів республіки, 47,0 — російські, 8,0 — німецькі, 0,49 
— українські. До кінця 30-х рр. у Криму діяло 427 
татарських шкіл — а це третина від загальної їх 
кількості. 

Але не будемо відриватися від реалій 20—30-х рр., 
ховатися за пишні офіційні реляції про успіхи. Тим паче, 
що гучні звіти про перемогу культурної революції, 
«коренізації», на перевірку виявились у великій мірі 
перебільшеними. Це торкалося культурно-освітньої 
галузі, а також і підготовки кадрів. Тому не дивно, що 
секретар Суданського райкому партії в середині 30-х рр. 
нараховував серед свого сільського партійного і 
державного активу 50 відсотків неписьменних. 

Зауважимо, що в цілому представники 
кримськотатарського народу не мали вирішального 
впливу в апараті управління. Так, у 1927 р. в складі 
республіканського ЦВК кримські татари та росіяни були 
представлені рівними частинами—по 34,7 відсотків 
(євреї—8, українці—6,7). Проте, вже в 1935 р. питома 
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количества крымских татар в руководстве наркоматов 
уменьшился до 24,7 процентов, в аппарате совхозов и 
колхозов - 21,5. В 1939 г. представительство татар в 
руководящих органах республики снизилось до 15,2 
процента (россияне - 47,6). 

Следовательно, процесс «татаризации» проходил с 
соответствующим русским акцентом. К примеру, в 1920 г. 
на сцене Севастопольского театра выступали 6 трупп, в том 
числе одна татарская. Через двадцать лет посреди 8 театров 
республики был 1 татарский и 5 российских. В 1937 г. из 65 
изданий периодической литературы в Крыму издавалось 
только 10 газет и 2 журнала на крымскотатарском языке. 

Известно, что характерным признаком тоталитарной 
системы является разрушение репрессивным режимом 
основ традиционного бытия — религиозное и национальное 
мировоззрение, которое, как писал немецкий философ Э. 
Фромм, «спасают человека, если связывают его с другими 
людьми, от самого страшного — изоляции». Именно в 
борьбе против национального сталинизм стал зеркальным 
отражением нацизма. Врагом народа был объявлен уже не 
конкретный класс или социальная прослойка, а сам народ. 
Система достигла своего апогея. 

Такая участь постигла и крымских татар. их обвиняли в 
измене советскому народу, и, как писал Берия в докладной 
записке Сталину — «исходя из нежелательности 
проживания крымских татар по пограничной полосе 
Советского Союза» 11 мая 1944 г. Государственный 
Комитет Обороны принял постановление № 5859 об 
выселении крымских татар сначала до Узбекской СCP. В 
эту республику было переселено 35 275 семей крымских 
татар (всего — 151 604 чел.). Большинство предателей 
родины составляли женщины и дети. 

Депортированные были не только несправедливо 
обвинены властями, но и ограблены ими. А на местах 
нового поселения не хватало жилья, продуктов питания. Да 
еще страшнее был моральный ущерб. Сотни семей были 
разбросаны по разным предприятиям и на долгие годы 
потеряли связь с родными. 20 июня 1944 г. СНК СССР 
издал распоряжение № 13287, согласно которому дети 
спецпоселенцев не имели права изучать школьные 
предметы на родном языке. 

21 мая 1944 г. ГКО приняло постановление № 5937 о 
дополнительном переселении крымских татар на 
территорию Марийской АССР и в ряд областей РСФСР. 
Всего в разряд спецпоселенцев отнесли более 188 000 
крымских татар. Согласно «Инструкции для комендантов 
спецкомендатур МВД по работе среди выселенцев-
спецпоселенцев» крымские татары считались выселенцами 
и согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1948 г. «а), переведены на спецпоселения 
пожизненно, без права возвращения их на предыдущие 
места жительства; б), за самовольный выезд (бегство) из 
мест обязательного поселения этих выселенцев ждала мера 
наказания... 20 лет каторжных работ». 

Находясь на спецпоселении, крымские татары 
продолжали добросовестно работать, не проявляя 
склонности к протестам, проявляя свою традиционную 

вага кількості кримських татар в керівництві наркоматів 
зменшилася до 24,7 відсотків, в апараті радгоспів та 
колгоспів — 21,5. В 1939 р. представництво татар у 
керівних органах республіки знизилося до 15,2 відсотків 
(росіяни — 47,6). 

Отже, процес «татаризації» проходив з відповідним 
російським акцентом. Наприклад, у 1920 р. на сцені 
Севастопольського театру виступали 6 труп, в тому числі 
одна татарська. Через двадцять років серед 8 театрів 
республіки був 1 татарський та 5 російських. У 1937 р. з 
65 видань періодичної літератури у Криму видавалося 
лише 10 газет та 2 журнали кримськотатарською мовою. 

Відомо, що характерною ознакою тоталітарної 
системи є руйнування репресивним режимом підвалин 
традиційного буття — релігійний та національний 
світогляди, які, як писав німецький філософ Е. Фромм, 
«рятують людину, якщо зв’язують її з іншими людьми, 
від найстрашнішого — ізоляції». Саме в боротьбі проти 
національного сталінізм став дзеркальним 
відображенням нацизму. Ворогом народу був 
оголошений вже не конкретний клас чи соціальний 
прошарок, а сам народ. Система досягла свого апогею. 
Така доля спіткала і кримських татар. їх звинувачували у 
зраді радянському народу, і, як писав Берія в доповідній 
записці Сталіну - «виходячи із небажаності проживання 
кримських татар по прикордонній смузі Радянського 
Союзу» 11 травня 1944 р. Державний Комітет Оборони 
прийняв постанову № 5859 про виселення кримських 
татар спочатку до Узбецької PCP. До цієї республіки 
було переселено 35 275 сімей кримських татар (усього - 
151 604 чол.). Більшість «зрадників батьківщини» 
становили жінки і діти. 

Депортовані були не тільки несправедливо 
звинувачені владою, але й пограбовані нею. А на місцях 
нового поселення не вистачало житла, продуктів 
харчування. Та ще страшнішими були моральні збитки. 
Сотні сімей були розкидані по різних підприємствах і на 
довгі роки втратили зв’язок з рідними. 20 червня 1944 р. 
РНК СРСР видав розпорядження № 13287, за яким діти 
спецпоселенців не мали права вивчати шкільні предмети 
рідною мовою. 

21 травня 1944 р. ДКО прийняв постанову № 5937 
про додаткове переселення кримських татар на 
територію Марійської АРСР та в ряд областей РРФСР. 
Всього до розряду спецпоселенців віднесли понад 188 
000 кримських татар. Згідно «Інструкції для комендантів 
спецкомендатур МВС по роботі серед виселенців-
спецпоселенців» кримські татари вважались виселенцями 
і згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 
листопада 1948 р. «а), переведені на спецпоселення 
довічно, без права повернення їх на попередні місця 
проживання; б), за самовільний виїзд (втечу) із місць 
обов’язкового поселення цих виселенців чекала міра 
покарання... 20 років каторжних робіт». 

Перебуваючи на спецпосєленні, кримські татари 
продовжували сумлінно працювати, не виявляючи 
схильності до протестів, виявляючи свою традиційну 
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лояльность режиму. Иллюстрацией к тому театру абсурда, 
которым была советская Имперская система, является то, 
что депортированные сохраняли свое членство в ВКП(б) и 
ВЛКСМ соответственно 742 и 1225 чел. 

После жестокой высылки из Крыма в мае-июне 1944 г. 
более 270 000 представителей коренных национальностей 
(из них 188 000 крымских татар) тоталитарная система 
сделала все, чтобы вытравить и историческую память об 
этих народах. Буквально тысячами были изменены названия 
населенных пунктов, в основном с татарского и турецкого 
языков на русский, совершенно не связаны ни исторически, 
ни географически с этим регионом. 

Выселение татар из Крыма привело к 
продолжительному экономическому кризису. Восстановить 
региональный хозяйственный комплекс удалось только в 
50-х гг. Еще в войну сюда эшелонами завезли тысячи семей 
из России и Украины. Но большинство из них не смогли 
приспособиться к местным условиям и убежали. Были 
зафиксированы и такие предложения переселенцев к 
властям: «Хотя бы выписали на колхоз по одному татарину, 
чтобы он рассказал, что где сажать и откуда воду брать». 

После смерти Сталина режим несколько ослаб. 
Согласно Указу Президиума Верховной Рады от 28 апреля 
1956 г. «О снятии ограничений по спецпоселению с 
крымских татар, балкарцев, турок-граждан СССР; курдов, 
хемшилей и членов их семей, выселенных в период Великой 
Отечественной войны», крымские татары были сняты с 
учета спецпоселений. Но фактически этот указ мало 
изменил реальное положение. Его текст носил открыто 
циничный характер, в нем отмечалось, что «ограничение в 
правовом положении крымских татар... в дальнейшем не 
вызывается необходимостью». При этом особым пунктом 
отмечалось, что «снятие ограничений по спецпоселению... 
не несет за собой возвращение им имущества, 
конфискованного при выселении, и что они не имеют права 
возвращаться в места, откуда были выселены». Для большей 
уверенности из переселенцев брались подписки о том, что у 
них нет претензий относительно отобранного у них 
имущества и не собираются возвращаться на историческую 
родину.  

лояльність до режиму. Ілюстрацією до того театру 
абсурду, яким була радянська Імперська система, є те, що 
депортовані зберігали своє членство в ВКП(б) та 
ВЛКСМ, відповідно 742 та 1225 чол. 

Після жорстокої висилки з Криму в травні—червні 
1944 р. понад 270 000 представників корінних 
національностей (з них 188 000 кримських татар) 
тоталітарна система зробила все, щоб витравити і 
історичну пам’ять про ці народи. Буквально тисячами 
були змінені назви населених пунктів, в основному з 
татарської' та турецької мов на російську, абсолютно не 
пов’язані ні історично, ні географічно з цим регіоном. 

Виселення татар з Криму призвело до тривалої 
економічної кризи. Відновити регіональний 
господарський комплекс вдалося лише у 50-х рр. Ще під 
час війни сюди ешелонами завезли тисячі сімей з Росії та 
України. Але більшість з них не змогли пристосуватися 
до місцевих умов і повтікали назад. Були зафіксовані і 
такі пропозиції переселенців до властей: «Хоча би 
виписали на колгосп по одному татарину, щоб він сам 
розповів, що де садить і звідки воду брати». 

Після смерті Сталіна режим дещо послабився. 
Відповідно Указу Президії Верховної Ради від 28 квітня 
1956 р. «Про зняття обмежень по спецпоселенню з 
кримських татар, балкарців, турків—громадян СРСР; 
курдів, хемшилів і членів їх сімей, виселених, в період 
Великої Вітчизняної війни», кримські татари були зняті з 
обліку спецпоселень. Але фактично цей указ мало змінив 
реальне становище. Його текст носив відкрито цинічний 
характер, у ньому зазначалося, що «обмеження в 
правовому становищі кримських татар... в подальшому 
не викликається необхідністю». При цьому особливим 
пунктом наголошувалось, що «зняття обмежень по 
спецпоселенню... не несе за собою повернення їм майна, 
конфіскованого при виселенні, і що вони не мають права 
повертатись в місця, звідки були виселені». Для більшої 
впевненості з переселенців бралися підписки про те, що 
вони не мають претензій щодо відібраного у них майна і 
що не збираються повертатись на історичну батьківщину.  

 
Следующим этапом в решении судьбы 

крымскотатарского народа стали Указ и Постановление 
Президиума Верховного Совета СССР, изданные в сентябре 
1967 г., официально признавшие безосновательными 
обвинения в адрес крымских татар. Но фактически только 
единицы тех, кто успел за несколько первых недель 
переехать и оформить прописку, получили возможность 
поселиться в Крыму. Над проблемой переселения крымских 
татар снова опустился занавес молчания. Формально они 
имели право вернуться на полуостров, но получить 
прописку можно было только при наличии постоянной 
работы, чего без всякой прописки нечего было надеяться. 

По первой послевоенной Всесоюзной переписи 
населения, проводившейся в 1959 г., в Крыму было 
зафиксировано только 1,8 тыс. крымских татар (0,1 
процента всех жителей), которые, сравнивая с предыдущей 

Наступним етапом у вирішенні долі 
кримськотатарського народу стали Указ та Постанова 
Президії Верховної Ради СРСР, видані у вересні 1967 р., 
які офіційно визнали безпідставними звинувачення на 
адресу кримських татар. Але фактично лише одиниці 
тих, хто встиг за кілька перших тижнів переїхати та 
оформити прописку, дістали можливість оселитися в 
Криму. Над проблемою переселення кримських татар 
знову опустилася завіса мовчання. Формально вони мали 
право повернутись на півострів, але дістати прописку 
можна було лише при наявності постійної роботи, чого 
без жодної прописки марно було сподіватися. 

За першим повоєнним Всесоюзним переписом 
населення, що проводився в 1959 р., у Криму було 
зафіксовано лише 1,8 тис. кримських татар (0,1 відсотка 
усіх жителів), які, порівнюючи з попереднім переписом 
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переписью 1939 г., со второго места по численности 
отступили на восьмое, превратившись в небольшое 
национальное меньшинство. О крымских татарах в 
официальной и периодической литературе по сути никто не 
упоминал. 

За последнее десятилетие количество татарского народа 
на территории Украины значительно увеличилось. Но перед 
тем, как давать анализ этому явлению, подчеркнем, что, как 
уже неоднократно напоминали ученые, его официальная 
статистическая база очень слаба. 

В 1989 г. в Украине проживало 86,8 тыс. татар (рост 
почти 20 процентов за последние 19 лет) и 46,8 тыс. 
крымских татар (рост за тот же срок в 13,2 раза!). Но и 
дальше они составляли долю от всего населения республики 
0,2 процента. Татары традиционно проживали в 
Левобережье, в частности, крупнейшие их общины были в 
Донецкой области - 29,3 процента от общего количества 
татар в республике, Луганской - 13,7, Крымской - 12,4. их 
наличие наблюдается в 16 областях Украины. Татары 
крымские разместились следующим образом: в Крыму - 82 
процента их количества, Херсонской области - 12,2, 
Запорожской - 3,3. В 1989 г. только 46,7 процентов 
татарского этноса признавало родной язык – татарский, 51,7 
– русский и 1,3 – украинский. На корню иной была ситуация 
среди крымских татар. За десять лет (1979-1989 гг.) доля 
признания крымскотатарского языка как родного поднялась 
до 92,6 процентов, в то же время показатель признания как 
родного языка русского и украинского сократился в 4 - 6 
раза. На это были свои причины, связанные с началом 
массового возвращения крымских татар на свою 
историческую родину, их современное бурное морально-
психологическое возрождение. В этом есть также довольно 
серьезная проблема, ведь это «новое переселение народов» в 
силу различных обстоятельств приобрело хаотический 
характер, слабо управляемый, сопровождавшийся 
кризисными явлениями. 

Если в основном ареале – Крыму – в 1989 г. крымских 
татар было 38,3 тыс. чел., что составляло 1,2 процента 
населения полуострова (лишь за один год их переселилось 
туда 25 тыс. чел.), то прошло несколько лет и к середине 
1993 г. их численность обсчитывают в 250 тыс. чел. 
Предполагается, что к концу 90-х гг. они будут составлять 
10-12 процентов населения Республики Крым. 

Напомним, что движение крымских татар за 
возвращение на свою историческую родину приобрело 
массовый и политизированный характер только под конец 
80 годов. Во главе его стал политзаключенный с более чем 
двадцатилетним стажем Мустафа Джемилев. 1987 движение 
развернул активную кампанию с целью добиться 
восстановления исторической справедливости. ее 
кульминацией стала демонстрация, проведённая на Красной 
Площади в Москве. Власть была вынуждена 
соответствующим образом отреагировать. 

В органах массовой информации появилось 
специальное сообщение ТАСС. В нем информировалось о 
последних событиях, а также об обращении в Президиум 
Верховного Совета СССР ряда представителей 

1939 р., з другого місця по чисельності відступили на 
восьме, перетворившись у невеличку національну 
меншину. Про кримських татар в офіційній та 
періодичній літературі по суті ніхто не згадував. 

За останнє десятиріччя кількість татарськ;го народу 
на терені України значно збільшилась. Але перед тим, як 
давати аналіз цьому явищу, підкреслимо, що, як уже 
неодноразово нагадували науковці, його офіційна 
статистична база дуже слабка. 

В 1989 р. на Україні проживало 86,8 тис. татар (ріст 
майже 20 відсотків за останні 19 років) та 46,8 тис. 
кримських татар (ріст за той же термін в 13,2 рази!). Але 
і надалі вони складали частку від усього населення 
республіки 0,2 відсотки. Татари традиційно проживали у 
Лівобережжі, зокрема, найбільші їх громади були у 
Донецькій області—29,3 відсотки від загальної кількості 
татар в республіці, Луганській—13,7, Кримській—12,4. 
їх наявність спостерігається у 16 областях України. 
Татари кримські розмістилися наступним чином: в 
Криму—82 відсотки їх кількості, Херсонській області—
12,2, Запорізькій— 3,3. В 1989 р. лише 46,7 відсотків 
татарського етносу визнавало рідну мову—татарську, 
51,7—російську та 1,3—українську. Докорінно інакшою 
була ситуація серед кримських татар. За десять років 
(1979—1989 рр.) доля визнання кримськотатарської мови 
як рідної піднялася до 92,6 відсотків, в той же час 
показник визнання як рідної мов російської та 
української скоротився у 4 — 6 рази. На це були свої 
причини, які пов’язані з початком масового повернення 
кримських татар на свою історичну батьківщину, їх 
сучасного бурхливого морально-психологічного 
відродження. В цьому є також досить серйозна проблема, 
адже це «нове переселення народів» через різні 
обставини набуло хаотичного характеру, слабо 
керованого, що супроводжувалося кризовими явищами. 

Якщо в основному ореалі — Криму — в 1989 р. 
кримських татар було 38,3 тис. чол., що складало 1,2 
відсотки населення півострова (лише за один рік їх 
переселилося туди 25 тис. чол.), то пройшло декілька 
років і на середину 1993 р. їх чисельність обраховують в 
250 тис. чол. Передбачається, що до кінця 90-х рр. вони 
складатимуть 10—12 відсотків населення Республіки 
Крим. 

Нагадаємо, що рух кримських татар за повернення 
на свою історичну батьківщину набув масового та 
політизованого характеру лише в кінці 80-х років. На 
чолі його став політв’язень з більш як двадцятирічним 
стажем Мустафа Джемілєв. 1987 р. рух розгорнув 
активну кампанію з метою добитися відновлення 
історичної справедливості. її кульмінацією стала 
демонстрація, проведена на Червоній Площі в Москві. 
Влада вимушена була відповідним чином відреагувати. 

В органах масової інформації з’явилось спеціальне 
повідомлення ТАРС. В ньому інформувалось про останні 
події, а також про звернення до Президії Верховної Ради 
СРСР ряду представників інтелігенції з проханням 
відновити права кримських татар. Далі переспівувалась 
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интеллигенции с просьбой восстановить права крымских 
татар. Далее перепевалась старая песня о предателях-
националистах, сотрудничавших с оккупантами, виновными 
в истреблении 86 тыс. мирных жителей и 42 тыс. 
военнопленных, в изгнании 85 тыс. граждан на работы в 
Германию и т.д. Для большей правдоподобности снова 
упоминалось мифическое Крымское национальное 
правительство и другое. Для создания имиджа 
справедливости и успокоения общественности был 
использован пассаж о том, что «во всяком случае акт 
поголовного выселения крымскотатарского населения не 
справедлив, тем более что тысячи крымских татар активно 
участвовали в боевых действиях против фашистских 
захватчиков». В сообщении сообщалось о создании 
специальной комиссии для рассмотрения этого вопроса. 

Через несколько месяцев были опубликованы итоги ее 
работы, где говорилось, что комиссия заслушала 
информацию руководителей России, Украины, Узбекистана 
об условиях жизни и труда крымских татар. Было 
предложено «улучшить социально-бытовые условия татар, а 
также оказать помощь в развитии национального языка и 
культуры» в местах проживания. Одновременно 
указывалось на необходимость принятия «решительных мер 
по прекращению деятельности проэкстремистски 
настроенных лиц из числа крымских татар». Развертывание 
процессов демократизации вынудило власть пересмотреть 
свое отношение к крымским татарам. В ноябре 1989 г. 
Верховный Совет СССР принял Постановление «Об итогах 
работы Комиссии Верховного Совета СССР по проблемам 
крымскотатарского народа». Тогда же была принята 
Декларация «О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечению их прав». 

Если с начала движения за восстановление 
исторической правды крымские татары апеллировали в 
основном к Верховному Совету СССР, то с развалом Союза 
Украина фактически осталась в одиночестве перед 
решением этой проблемы, которая приобрела 
международный характер.  

стара пісня про «зрадників-націоналістів», що 
співробітничали з окупантами, які були винні у 
винищенні 86 тис. мирних жителів та 42 тис. 
військовополонених, у вигнанні 85 тис. громадян на 
роботи у Німеччину тощо. Для більшої правдоподібності 
знову згадувався міфічний Кримський національний уряд 
та інше. Для створення іміджу справедливості і 
заспокоєння громадськості був використаний пасаж про 
те, що «у всякому випадку акт поголовного виселення 
кримськотатарського населення не є справедливим, тим 
більше що тисячі кримських татар активно брали участь 
в бойових діях проти фашистських загарбників». В 
повідомленні інформувалось про створення спеціальної 
комісії для розгляду цього питання. 

Через декілька місяців були опубліковані підсумки її 
роботи, де йшлося про те, що комісія заслухала 
інформацію керівників Росії, України, Узбекистану про 
умови життя і праці кримських татар. Було 
запропоновано «покращити соціально-побутові умови 
татар, а також надати допомогу в розвитку національної 
мови та культури» в місцях Ех проживання. Одночасно 
вказувалося на необхідність вжиття «рішучих заходів по 
припиненню діяльності проекстремістськи настроєних 
осіб з числа кримських татар». Розгортання процесів 
демократизації змусило владу переглянути своє 
ставлення до кримських татар. В листопаді 1989 р. 
Верховна Рада СРСР прийняла Постанову «Про підсумки 
роботи Комісії Верховної Ради СРСР по проблемах 
кримськотатарського народу». Тоді ж була прийнята 
Декларація «Про визнання незаконними і злочинними 
репресивних актів проти народів, які зазнали насильного 
переселення, і забезпечення їх прав». 

Якщо з початку руху за відновлення історичної 
правди кримські татари апелювали в основному до 
Верховної Ради СРСР, то з розвалом Союзу Україна 
фактично залишилась наодинці перед вирішенням цієї 
проблеми, яка набула міжнародного характеру.  
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