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Корінні народи Криму 

 1 липня 2021 року прийнятий закон України № 1616  ̶ІХ «Про корінні народи України». 

Вони жили поруч з українцями століттями, але тільки тепер їх визнали «своїми». Вперше 

статус офіційно отримали кримські татари, караїми і кримчаки як народи, сформовані в 

Криму. Вони мають право на самоврядування й можуть бути представлені у Верховній Раді. 

Україна зобов’язується захищати та розвивати їхню культуру і мову та гарантує їм захист від 

геноциду. Як спільне горе об’єднало кримських татар на півострові? Чому кримчаків масово 

убивали під час Другої світової війни, а караїмів ні? Якою мовою розмовляють, у що вірять і 

чим відрізняються всі ці народи? Всі ці питання розглянуті нижче. 

 Закон «Про корінні народи України» розкритикували в росії. володимир путін порівняв 

його із законами Третього Рейху і назвав «зброєю масового ураження». Означення «корінні 

народи» в росії не існує. Кримські татари, приміром, не мають у росії спеціального статусу. 

Караїми 

 Караїми  ̶  це один з небагатьох корінних народів, батьківщиною якого є Україна. На 

сьогодні в Україні їх налічується усього кілька сотен. Існує кілька центрів компактного 

проживання караїмів: Євпаторія, Феодосія, Севастополь, Сімферополь, Бахчисарай, Галич, 

Луцьк, Київ, Харків, Львів. Найбільше караїмів проживає в Криму. Як і для кримських татар 

та кримчаків Крим став прабатьківщиною для караїмів 

 Самоназва караїмів  ̶  Караї ( карї. Qaraylar). Гебрейською мовою «караїм» (в однині 

«карай») оначає «читачі (Тори)», тобто Закону Мойсеєвого й інших книг Святого Письма, 

Біблії. Назву було дано караям, як представникам різновиду юдаїзму, які, на відміну від євреїв ̶ 

талмудистів (що визнають також книги Науки  ̶  Талмуд), знають лише книги Закону, Пророків 

та Писань (ТаНаХу). За однією з версій самоназва народу  ̶  «карай» походить від 

старосемітського кореня КаРаЪа, де позначає поняття читати або бачити, звідки також бере 

назву свята книга магометян  ̶  Коран. А ще «караїм»  ̶  низька бараняча шапка з пласким 

верхом, слово запозичене також з гебрейської мови. 

 Першоджерела первинного розселення караїмів відносять до хозарської доби. За однієї 

версією, караїмів вважають гоями, метисованими семітами. На той час в Хозарії євреї 

проживали в самоізоляції кагалу. Саме ортодоксальність талмудистів провокувала відчужене 

ставлення дітей семітів поза кагалом до батьків. Після виходу кагала по Ітілю-Волзі в південне 

узбережжя Балтики нащадки отримали значну самостійність та склали ядро вторинного етносу 

з наслідуванням змінених традицій талмудизму, а саме через протиставлення. Тривалий час їх 

зараховували до євреїв. По цей час протиставляють хозарську та семітську гіпотези утворення 

цього етносу. 

 У середині 14 ст. караїмська 

громада з'являється в Кирк-Єрі, з 

часом це місто стало і тривалий 

час було столицею караїмів у 

Криму. 17 ст. топонім «Кирк-Єр» 

змінено на «Чуфут-Кале» (у 

перекладі «юдейська / єврейська 

фортеця»).  

 Перша письмова згадка про 

караїмську громаду Кирк-Єра 

датується 1459 роком, саме цей 

рік значиться в ярлику 

кримського хана Хаджі I Ґерая, 

даному жителям цього міста, 

серед яких згадуються і євреї (тобто караїми).   

 Приблизно до 14 ст. дослідники відносять також появу караїмської громади в 

Карасубазарі і Ґьозлеве. У 2-й пол. 15 ст. караїми з'являються на Мангупі, перші караїмські 

поселенці тут були грекомовними і переселилися в Крим з Візантії після 1453 року, коли 

Чуфут-Кале 
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Константинополь був захоплений османами (про це свідчать написи грецьких імен на 

мангупському караїмському цвинтарі). 

 У 16—18 ст. найбільш значимою і впливовою 

караїмською громадою в Криму була громада 

Чуфут-Кале. Місцеві караїми, очевидно, 

відігравали важливу роль у підтримці на 

належному рівні економіки розташованого по 

сусідству Бахчисарая, столиці Кримського 

ханату. Караїми були відомими як ремісники 

(зокрема шкіряники та ювеліри) і торговці, 

займалися вони також садівництвом і 

землеробством. 

 У 17—18 ст. багато караїмів мали в 

Бахчисараї свої крамниці та майстерні, однак їм 

не дозволялося залишатися на ніч у місті. 

Будучи економічним центром, Чуфут-Кале був 

також релігійним і культурним осередком 

караїмського життя. У 2-й пол. 18 ст. караїми 

Криму налагодили тісні зв'язки з караїмами 

Литви і Луцька (караїмська громада Луцька 

1765 р. нараховувала 104 особи). Із Луцька в 

Крим переселилася група караїмських учених, 

серед них був, зокрема, Сімха Іцхак бен Моше 

Луцький, він оселився в Чуфут-Кале 1750 р. У 

своєму творі «Орах цаддікім» («Шлях 

праведних») Сімха Іцхак бен Моше виклав 

історію караїмізму і дав огляд діяльності караїмських учених у різних країнах.  

 Близько 1731 р. в Чуфут-Кале на кошти караїмського лідера Ісаака бен Моше Сінан-

Челебі була заснована караїмська друкарня. 

 Чуфут-Кале – сакральне місце караїмів у Криму, тут розташовувалося стародавнє 

печерне місто, яке стало місцем туристичного паломництва.  

 Караїми досить голосно заявили про себе в часи російської імперії. Однак офіційно 

караїмів як окремий етнос оформив Микола І своїм указом у 1837 році, коли були визначені 

духовні управління в Євпаторії, Галичі, Тракаї. Офіційно визнано також, що керівна посада в 

караїмів   ̶ гахам, який виконував роль і духовного наставника й адміністративного керівника. 

В російській імперії караїми мали послаблення, їм дозволялося, на відміну від євреїв, набувати 

земельну власність, що й дозволило їм стати заможними землевласниками і промісловцями. 

 Економічні утиски караїмів у Криму наприкінці 19  ̶  початку 20 ст. стали підставою для 

появи циркуляра міністра внутрішніх справ Столипіна, де підтверджувалось, що караїми  ̶  це 

не євреї.  

 Антисемітизм зламу 19 ̶ 20 століть підштовхнув лідерів караїмів офіційно звернутися 

за експертними висновками щодо національної приналежності до євреїв. Щоб уникнути 

переслідування, які торкнулися євреїв, один із караїмських мислителів — Абрахам Фиркович 
— запропонував тезу, що оскільки в Єрусалимі в першому столітті нашої ери не було караїмів, 

то вони не можуть нести з іншими євреями відповідальність за розп'яття Христа. А міський 

голова Євпаторії Семен Дуван (за походженням караїм) у вересні 1938 р. поїхав до Берліна, де 

вимагав від міністра внутрішніх справ провести експертизу і визнати етнічну окремішність 

караїмів. 5 січня 1939 року на ім’я Семена Дувана надійшов документ із висновками. 

Експертні оцінки мали задовільні для караїмів висновки. У них доводилося, що караїми  ̶  не 

євреї. Ці висновки в майбутньому врятували народ від повного знищення. Під час Другої 

світової євпаторійський адвокат Самуїл Ходжаш, караїм за походженням, знайшов у 

центральному симферопольському архіві документи, які ще раз підтвердили, що караїми   ̶ не 

євреї, а тюрки. Незважаючи на це, в Ізраїлі караїми визнані як єврейська секта, і це дає 

можливість для переїзду караїмів до Ізраїлю. 

 Але для широкої публіки караїми були просто євреями. Подібну думку формували такі 

обставини: іудейська віра, єврейський алфавіт, єврейські імена. Кримські татари і турки не 

Караїмська родина 
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відрізняли караїмів від євреїв, не відрізняло їх польське, а згодом  ̶  австрійське законодавство. 

Тим більше не відрізняло їх місцеве українське населення, зокрема козаки. 

 Щодо появи караїмів в Україні поза 

межами Криму (Галич, Луцьк, Львів), то 

існує кілька версій. Одна з них: караїми 

оселились в Галичі ще за часів правління 

Данила Галицького, коли той уклав 

договір з ханом Батиєм у 1246 році. Тоді 

80 караїмських родин перебрались на 

береги Дністра. Друга версія: Великий 

князь Литовський Вітовт переселив 383 

караїмські родини з Криму в Тракай, 

пізніше в Луцьк та Галич після 

кримського походу 1392 ̶ 1397 років. 

Звідти пізніше караїми розселилися по 

інших містах Литви, Волині та Поділля. 

 Документальних підстав на користь 

першої версії не збереглося, Галицько-

волинський літопис теж не має згадок 

про караїмів, єдине, що тримає цю 

теорію в полі зору дослідників, – згадка 

про запис у старій релігійній книзі, яка 

згоріла під час пожежі 1830 року. Копію 

запису цієї книги 1813 року зробив для 

галицько-львівського митрополита 

Ангеловича газзан Абрагам Леонович. Запис повідомляв, що за умовами договору, який 

уклали між собою хан Батий і галицький князь Данило, хан дозволяв сотні караїмських сімей, 

які проживали в Криму, переселитись до Галича для ведення торгівлі між Сходом і Даниловим 

князівством. 

 Очевидно, друга версія появи караїмів у Західній Україні є історично вмотивованішою 

та документально обґрунтованішою. Громади караїмів появилися у Галичі, Львові, Луцьку та 

в інших містах цього краю саме через військово-політичну діяльність Вітовта. 

 Перша документальна згадка про караїмів Галича датується 1578 роком. Тоді король 

Стефан Баторій надав їм право на проживання, на безмитну торгівлю товарами і спиртними 

напоями, а також гарантував їм збереження прав та звичаїв. За це кожен кapaїмський двір мав 

платити по 1 флорину та 30 грошей податку. 

 Оселилися караїми у Галичі біля Ринкової площі. Вони були досить впливовими у 

міському середовищі галичан. Історію галицьких караїмів детально почали фіксувати з 

початку 18 ст. У Галичі переважно проживало не більше 2-3-х сотень караїмів. Караїми 

Галичини також домоглися рівноправності з християнами після поділу Польщі і переходу 

Галичини під владу Австрії. Ставлення до караїмів у Литовському Великому князівстві може 

проілюструвати такий промовистий факт. За Сигізмунда І між караїмами та євреями виникла 

суперечка: єврейський старшина вимагав, щоб караїми йому підпорядковувалися, що останні 
категорично не сприймали і противилися цьому. Вислухавши обидві сторони і дослідивши 

суть питання, канцлер Гастольд став на бік караїмів. 

 У Луцьку караїми жили в тодішньому середмісті поруч з Єврейським, Вірменським та 

Латинським кварталами. Вулиця, де вони жили, з того часу так і називається – Караїмська. 

Луцьк і нині зберіг пам'ятку архітектури – караїмську кенасу. До 1936 р. у Луцьку двічі на рік 

виходив караїмський журнал «Карай авазі». 

 Разом з розвитком етнічної ідентичності посилювалась європеїзація караїмів — 

приймається світська освіта, дозволяються змішані шлюби і участь у суспільному житті. В 19 

ст. 40 % тютюнової промисловості в росії була в руках караїмів, і навіть на рубежі 18 ̶ 19 

століть вони мали значний вплив серед козаків на Кубані і Кавказі. 

 У 1910 р. відбувся перший національний конгрес караїмів у Євпаторії, у якому взяли 

участь в основному російські та кримські караїми 

Караїми Галича 
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 Караїмські громади у містах російської імперії були невеликі, зокрема чисельність 

караїмів у Києві була від 200 до 300 осіб. З'явилися вони тут у середині 19 ст. і 

«спеціалізувалися» на тютюновому виробництві (три найбільші тютюнові фабрики належали 

караїмам). Безсумнівними лідерами громади були Соломон Коген та його брат Мойсей. 

Коштом Соломона Когена у 1902 році відкрито караїмський молитовний будинок — Київську 

кенасу роботи архітектора Городецького. 

 Після відновлення незалежності Польщі після Першої світової війни в межах її 

кордонів жило близько 1000 караїмів. До створення в 1936 році караїмського релігійного 

об'єднання в Польщі прийшли чотири джумати: Тракай, Вільнюс, Луцьк і Галич. З'явилися 

перші активісти, які заохочували розвиток культури караїмів, захищали її від забуття через 

музейну освіту і видавничу справу. Протягом двох десятиліть між війнами завдяки діяльності 

Тадеуша Ковальського виникло караїмознавство. 

 Прихід нацистів до влади у Німеччині і 

введення антиєврейського законодавства 

спонукали німецьку караїмську громаду, 

представлену вісімнадцятьма колишніми 

офіцерами армії генерала Петра Врангеля, 

звернутися з проханням про невизнання їх 

євреями в Міністерство внутрішніх справ 

рейха. 5 січня 1939 року Імперське агентство 

генеалогічних досліджень ухвалило, що 

караїми не належать до єврейської релігійної 

громади. Під час Другої світової війни караїми, 

як правило, не переслідувалися гітлерівською 

владою на окупованих територіях. 

 Після нападу на СРСР питання про караїмів знову обговорювалося в німецьких 

відомствах. Причиною цього став направлений до Головного управління імперської безпеки 

(РСХА) запит командира айнзацгрупи «Д» поліції безпеки СД, яка вела приготування до 

знищення кримської єврейської громади, про те, яку політику треба здійснювати стосовно 

караїмів Криму. Берлін надіслав роз'яснення, що караїмів не слід знищувати. Питання про 

караїмів окупованої частини СРСР обговорювалося і пізніше, як у РСХА, так і в Міністерстві 

східних окупованих територій. 

 Після Другої світової війни динаміка зміни загальної чисельності караїмів, які 

проживали в СРСР, була від'ємною: згідно з переписами населення 1959 — 5700, 1970 — 4600 

і 1979 — 3300 осіб. 

 Караїми сповідують караїмізм  ̶  релігію, що поєднує в собі риси юдаїзму, християнства 

та ісламу. Ця релігія ґрунтується на Старому Заповіті, який віряни мають читати та 

інтерпретувати самі, не покладаючись на сторонні авторитети. Караїмізм не має жодних 

доповнень до Старого Заповіту (типу Талмуду у юдеїв, Нового Заповіту у християн та Корану 

у мусульман).  

 Сформувався караїмізм у 8 ст. у Багдаді, на теренах Месопотамії (сучасного Іраку) за 

часів правління аббасидського халіфу Абу 

Джафара аль Мансура. Засновником релігії 
вважається Анан бен Давид з Басри, який 

вважав Старий Заповіт настільки досконалим, 

що він не потребує ані зміни, ані доповнення. 

Разом з тим, караїми визнають трьох великих 

пророків  ̶  Мойсея, Ісуса та Мухаммеда. У 8  ̶

10 ст. караїмізм розповсюдився у Месопотамії, 

Персії, Сирії, Палестині, Північній Африці, 

Іспанії, Візантії та Хозарському каганаті. 

Караїмська релігія знаходила прихильників 

серед людей різного походження, однак ніде 

чисельність караїмів не була великою. У наш 

час невеликі групи караїмів живуть в Україні, 
Дні караїмської культури 
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переважно в Криму, у Литві, Польщі, росії, Туреччині, Франції, Єгипті, Ізраїлі та США. 

 Караїмський фольклор має чимало паралелей з культурою хозарів. У більшості 

тюркських фольклорних систем бог Тенгрі (Тангрі) позначає надприродну космічну силу. У 

караїмів Тен’рі  ̶  не ім’я окремого бога, а назва самого Бога. Назва використовується як 

стосовно язичницьких богів, так і стосовно Бога Ізраїля, Біблії  ̶  Тен’рі Йісраельнин. 

 Уособленням Тенгрі ̶ хана на землі є дуб, який для караїмів, як і для багатьох народів, 

є сакральним, тобто священим деревом. Сакральність дуба для караїмів може проїлюструвати 

кладовище Балта Тиймез (назва кладовища перекладається як «сокира не торкне») у Джуфт ̶ 

Кале. Караїми надзвичайно шанують ті дуби, які тут ростуть. Дуби персоніфікуються, до них 

звертаються з молитвами та проханнями. 

 Релігійні принципи караїмів, закладені, зокрема, вченнями Анана, сформували 

підґрунтя для особливостей етнічного характеру. Так, більшість дослідників Криму 

відзначають, що караїмам 

властива благодійність 

(практично неможливо було 

зустріти караїма-жебрака), 

миролюбність і толерантність. 

Серед караїмів важко було знайти 

донощика. Деякі євпаторійські 

санаторії, лікарні, сквери 

побудовані на кошти заможних 

караїмських сімей. Караїми 

навіть фінансували кошти в 

побудову православного храму. 

Порівняно з іншими народами, 

караїми одружувалися досить 

пізно: чоловіки в 30-річному, а 

дівчата в 20-річному віці. Шлюб 

проходив обов'язково зранку, без гучних масових церемоній, у присутності найближчих 

родичів і старшин громади. 

 Календар кримських караїмів починає літочислення від створення світу (до 

християнського літочислення додається 3751 рік). День починається з вечора. Згідно з 

місячним календарем, яким користуються караїми, тривалість року становить 354 дні, 8 годин 

та 48 хвилин. Новий рік настає наприкінці вересня. Головним днем тижня є субота. Усі свята 

прийнято починати після заходу сонця минулого дня святковим богослужінням у кенасі 

(кенаса – караїмський храм, який завжди розташовується строго за принципом північ – 

південь, біля якого завжди є фонтани та приміщення для ритуального омивання; при вході до 

кенаси треба роззуватися) й закінчувати на заході сонця того дня, що зазначений у календарі. 

У святкові дні відпочивають і не працюють. 

 Мова караїмів належить до кипчацької групи тюркських мов. Існують діалекти 

караїмської мови: північний (тракайський), південний (галицький) і кримський. На письмі 

мова караїмів обслуговувала переважно релігійні тексти. Релігійні тексти писалися й 

пишуться майже виключно на лешон кодеш - мовою Тори, івритом. Караїмська тюркська мова 
була побутовою, а згодом - мовою 

світської літератури. В окремих випадках 

нею робилися переклади регілійних 

текстів з івриту (для тих, хто не знає мови 

оригіналу). Одне з основних джерел 

історії караїмської мови й загалом історії 

– це написи на надгробках старих 

караїмських цвинтарів. До поч. ХХ ст. 

мовою надгробків був майже виключно 

іврит, у дуже рідкісних випадках - 

караїмська тюркська мова. З початку та 

особливо середини ХХ ст. написи на 

надгробках стали робити російською. 

Мелітополь, Запорізька область, члени товариства спілки 

караїмів України 

Мелітополь, Запорізька область, Олена Арабаджі, голова 

й засновниця спілки караїмів України 
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Тому дослідження караїмських цвинтарів у Криму і Західній Україні має хороші наукові 

перспективи. 

 В Європі караїмами зацікавилися в основному в XVІ ст. Євреї талмудисти дивилися на 

караїмів як на єретиків, докоряли їм безбожництвом, невмінням писати на релігійні теми тощо. 

Але це не зовсім так. Караїми є авторами низки художніх, публіцистичних і наукових творів. 

Навіть Вольтер з похвалами ставився до полемічного твору караїма Ісаака «Хіззук Емуна». 

Галицькі караїми теж дали низку громадських і культурних діячів, у тому числі й поета 

Захapiю Абрагамовича (1878-1903). Було опубліковано 12 його віршів, серед них і пісня «Гей, 

орле, орле». 

 Перше, що караїми будували, оселяючись на нових землях — молитовний будинок — 

кенасу. Це слово походить з біблійного івриту й означає «будинок зборів» (бейт кнесет). 

«Синагога» перекладається як «зібрання, спільнота» з грецької і французьке слово église на 

позначення церкви також означає «зібрання». Правління караїмських громад в будь-який 

історичний період складалось з трьох осіб: газзана, габая — старости, відповідального за 

господарську частину, та шамаша (аналог диякона у православній церкві), який допомагає 

двом іншим. 

 У Сімферополі є караїмська кенаса, тобто, церква, її реконструюють роками. 

Караїмський слід у Києві – це Будинок актора на вулиці Ярославів Вал. Раніше ця будівля теж 

була кенасою, яку побудували на власні кошти брати Когени за проектом архітектора 

Городецького. У Мелітополі існують музей і товариство караїмів. Воно тісно товаришує з 

караїмами з Литви і Польщі. Після окупації Криму не підтримує офіційні зв’язки з караїмами 

на півострові. 

 Караїми відрізняються від інших корінних народів Криму та України тим, що:  

 у них своя мова, свята, національний танець і кухня, відомі караїмські пироги; 

 на відміну від кримських татар, караїми не були масово депортовані з Криму у 40-х роках 
20 століття; 

 попри релігійну схожість з євреями, караїми уникнули масового знищення під час Другої 

світової війни.  

  
Караїмська кенаса в Києві Кенаса у Симферополі 

  
Харківська кенаса Галицька караїмська кенаса, 1930-ті роки 
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Кенаси в Євпаторії 

  
Стара кенаса у Луцьку Кенаса в Чуфут-Кале 

  Нині караїми хочуть заснувати свій представницький орган в Україні, за аналогом 

Меджліса кримськотатарського народу. «Засновуємо представницький орган за допомогою 

якого наша держава буде реалізовувати закон «Про корінні народи». Чому це важливо, тому 

що з нами тепер говоритимуть не як з окремими особами, а з нами будуть говорити, як з 

представниками корінних народів України», – каже засновниця Спілки караїмів України 

Олена Арабаджі. 

 2004 року, за рік після смерті головної ініціаторки Яніни Єшвович, в Галичі засновано 

Музей караїмської історії та культури, який став філією державного заповідника «Давній 

Галич». Експозиція розміщена в трьох залах та презентує релігійні та культурні традиції 

караїмської спільноти Галича. 

У першій музейній залі можна 

ознайомитися із культовими та 

обрядовими речами караїмської 

спільноти Галича. Тут присутні 

релігійні книги, інвентар кенаси, 

молитовний шарф газзана, його 

печатку та штемпель кенаси, пам'ятна 

книга з кенаси, в якій записували свої 

враження гості галицької громади від 

1926 року. 

 Другий зал висвітлює історію 

караїмської спільноти у 20 ст. У ньому 

розміщені пам'ятки професійної 

активності караїмів, свідоцтва про народження, про шлюб, шкільні свідоцтва, посвідчення та 

інші особисті документи. У залі розміщені речі, що безпосередньо пов'язані з караїмськими 

обрядами. Експозиція третього залу висвітлює розселення караїмів по цілому світу, їх 

чисельність та стан караїмської громади в цілому. 

 Існує і приватний караїмський музей у Феодосії, а також музейне відділення в 

Бахчисараї. 

 На сьогодні, як вже казалося, караїми є одним з найменьш чисельних корінних народів 

України. Караїмські громади Євпаторії та Симферополя налічують кілька сотень осіб. У 

Феодосії залишилось близько ста караїмів. За межами півострова цього етносу ще меньше. 

Музей караїмської історії і культури 
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Найбільша караїмська громада у материковій Україні, про що писалося вище  ̶  діє в 

Мелітополі. А єдина діюча на материковій частині України кенаса належить невеликій, але 

активній громаді Харкова. Декілька осіб мешкає у Києві, Галичі та Луцьку. 

 Харківська громада караїмів з’явилась у місті у 1840 ̶ х роках, тут вони оселились в 

районі вулиць Рибної (нині  ̶  Кооперативна), Кузнечної, Нетеченської та Подільського мосту. 

Як і в Києві, караїми швидко зайняли свою нішу на тютюновому ринку: караїмські табакерки 

мали неабиякий попит по всій російській імперії того часу. Три найбільші тютюнові фабрики 

тоді належали караїмам  ̶  братам Соломону та Мойсею Когенам і Мордехаю Шишману. Крім 

успішних підприємців у громаді було багато тих, хто займав адміністративні посади та 

практикував медицину. Лікарі з караїмів були справні і зараз харківські караїми підтримують 

цю традицію  ̶  серед членів громади багато лікарів.  

 Громада завжди підтримувала своїх: скидалися на придане молодим дівчатам, видавали 

їх заміж, фінансували освіту, ставили на ноги безробітних. Якщо хтось жебракував, це 

вважалось ганьбою для всєї громади. Бідняку давали стартовий капітал чи прилаштовували у 

якійсь караїмський бізнес. Заможні караїми також були меценатами і велику частку своїх 

статків інвестували в культурний розвиток спільноти. Харківська кенаса побудована 1853 

року. Будівництво фінансували 36 караїмських родин, а збирали кошти тодішні габаї громади 

 ̶  брати Ханджі. Їхні будинки на вулиці Кузнечній, в декількох кварталах від кенаси, 

збереглися досі. Близкість культової споруди до місць розселення пояснюється тим, що за 

караїмською традицією у суботу (шабат) заборонено користуватись транспортом і навіть 

сплачувати за проїзд. 

 Харківська кенаса є прикладом караїмської культувої архітектури. Споруда поєднує 

елементи, притаманні як синагогам, так і мечетям. Фасад оздоблений традиційним 

караїмським орнаментом: у поєднанні геометричних фігур із завитками та зображенням квітів 

помітний вплив східної архітектури, а сам молитовний будинок орієнтований на південь  ̶  у 

бік священного для караїмів Єрусалима.  

 Служіння традиційну відбувається тричі на тиждень. На відправі караїми мають бути 

без взуття, чоловіки у фесках, жінки  - теж із покритими головами. Молилися окремо: чоловіки 

в молитовному залі на ковдрах, а для жінок окремий балкон. Жінки могли бачити і чути все, 

що відбувається в залі, а от чоловіки їх бачити й чути зсередини зали не могли.  

 Поруч із кенасою зазвичай будували мідраш  ̶  духовну школу, де дітей навчали 

біблійному івриту та іншим предметам. 

 Теперішний харківський газзан розповідає, що караїми активно брали участь у 

соціальному житті і що їх поважали як професіоналів. Наприклад, Марк Кальфа  ̶  харківський 

тютюновий магнат початку 20 ст.  ̶  був гласним (депутатом) міської Думи. Першу у місті 

каналізацію також проектував караїм: інженера Даниїла Черкеса запросили до Харкова після 

успішно реалізованого проекту в Ялті. 

  
Олександр Махлаєв, габай харківської кенаси Олександр Дзюба, харківський газзан 

 Військова справа залишалась традиційним заняттям караїмів. До 1917 року багато з 

караїмів були офіцерами імперської армії та брали участь у Першій світовій. Тож в роки 

Громадянської війни вони виступали на боці білих. Їхня поразка, за словами газзана 

Олександра Дзюби, спричинила демографічну кризу: «Когось розстріляли, хтось подався на 

еміграцію, хтось загинув, хтось помер від тифу. Ціле покоління караїмських наречених 

залишилось без чоловіків. Вони так були виховані, заміж  ̶  тільки за свого».  
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 Політичні процеси, спричинені ховтневою революцією, призвели до скорочення 

чисельності караїмського населення й на заході. Традиційно західні громади були 

малочисельними, адже майже не було змішаних шлюбів. Проте ці спільноти активно 

розвивали караїмську культуру: тут були свої історики, поети, письменники, вчені. Через це 

їх почала переслідувати радянська влада, яка отримала контроль над західними територіями з 

1939 року. Тому після війни, після переділу кордонів, багато молодих караїмів виїхали до 

Польщі, внаслідок чого традиційні українські караїмські громади стали зникати. Згідно з 

переписом населення 2001 року, в Україні лише 1196 осіб ідентифікували себе як караїми.  

 У складі УРСР караїми не мали права на культурне та релігійне самовираження. В 

рамках боротьби із релігійними культами радянська влада розпускала громади, закривала 

кенами, національно ̶ культурні товариства, школи, де викладали караїмською. Водночас 

збільшилась кількість шлюбів із представниками інших релігій і етносів, відбувалась 

асиміляція. Релігійні лідери караїмів зникли. Останнім з них був Сірай Шапшал. Він змушений 

був зректися свого статусу і проголосити себе світським істориком. Інакше був би ув’язнений, 

як газзани луцької та симферопольської громад Єшуа Леонович та Яков Шамаш. 

 Харківська караїмська громада перестала існувати у 1929 р. Кенасу з інтентарем, 

книгами, документами передали організації войовничих безвірних, які перетворили її на 

музей ̶ клуб. Відновлення громади почалося вже після здобуття незалежності України, в 1994 

році. Тоді за ініціативи відомого харківського композитора Валентина Капона ̶ Іванова було 

створено караїмську національно  ̶ культурну спільноту «Карай», а у 2006 році Валентин 

домігся повернення кенаси. Композитор досліджував караїмську музику: вишукував старі 

записи, друковані чи рукописні ноти та створював сучасні караїмські композиції в багатьох 

жанрах. Першим газзаном Харкова у 1860 ̶ х був предок Валентина  ̶  купець Авраам Капон з 

Єкатеринослава (Дніпро).  

 З поверненням кенаси почала відновлюватись і громада. Сьогодні в харківській 

спільноті близько 30 осіб. Вона відкрита для всіх, тож серед членів є представники різних 

національностей, але більшість  ̶  етнічні караїми. Габай (староста) харківської кенаси 

Олександр Махлаєв, який є одночасно і її другим газзаном. Народився в Мінську, та майже 

одразу родина переїхала до Харкова. Дізнався про своє караїмське походження у 2007 році. 

 Олександр Дзюба ж  ̶  є газзаном Харківської кенами з 2012 року, сьогодні він єдиний 

в Україні газзан  ̶  духовний лідер караїмів, який веде службу, вивчає Тору і традиції караїмів. 

Олександр  ̶  навернений караїм. У 2005 році він з дружиною побував у Євпаторії, відвідали 

єдину на той час в України діючу кенасу, де познайомились із культурою та історією караїмів. 

Відтоді Олександр почав заглиблюватись у караїмську культуру. Його вчителем був газзан 

сімферопольської кенаси Олександр Бабаджан. Тепер Олександр Дзюба служить у харківській 

кенасі, розповідає про караїмську історію, культуру й традиції. Каже, що знання збирались по 

крихтам з караїмської релігійної літератури та періодики, які друкувались до 1917 р. Не меньш 

важливо, на думку Олександра, зберегти світські традиції: національні страви, пісні, танці, 

караїмську мову, прислів’я та приказки. Нехай в спільноті вже немає носіїв мови, проте тут 

намагаються зберегти та передати наступним поколінням ті слова та фрази, які ще пам’ятають. 

 Анексія Криму стала додатковим негативним фактором, який відрізам караїмів 

материкової України від витоків їхньої культури та найбільш потужних її осередків. З 

громадами Симферополя, Феодосії та Євпаторї зараз можна спілкуватись тільки онлайн. 
Також підтримується зв’язок із караїмами усього світу: Туреччини, Ізраїлю, США, Франції, 

Польщі, Литви. 

  Що стосується караїмів Галича, то у 17 ст. в Галичі мешкало 24 караїмські родини, 

майже всі  ̶  на вулиці Караїмській. Дата побудування кенаси не збереглась, але на початку 18 

ст. там вже був газзан. Будівля поєднувала мавританський стиль з елементами бароко, 

всередині розписана цитатами з тори, ззовні  ̶  з псалмів. 

 Закрили кенасу 1959 року, спочатку там зробили склад, а у 1985 ̶ му знесли, щоб звести 

першу у Галичі багатоповерхівку. Заради цього знесли й кілька прилеглих будинків, 

мешканцям яких дали квартири в цій новій 9 ̶ типоверхівці. Серед родин була й родина 

Шимона (Семена) Мортковича, нині  ̶  найстаршого представника галицької караїмської 

громади. 
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 Сиріт  ̶  Семена з братом виховували тітки. Одна з тіток Семена  ̶  Яніна Єшвович, 

працювала в банку і була неформальною головою караїмської громади. Вона підтримувала 

зв’язок із спільнотами в Києві, Євпаторії та за кордоном. 

 Семен вивчився в автодорожньому технікумі, відслужив в армії й повернувся до 

Галича, де довгий час працював водієм місцевого голови райсоюзу. Оженився з галичанкою 

Тамарою, з якою познайомився в тяжкий для себе час  ̶  саме одужував після ликування раку, 

а Тамара виховувала двох доньок після смерті першого чоловіка. Тож побравшись, вони мають 

й спільну доньку. 

 Перед закриттям кенаси караїми встигли 

забрати звідти культові речі: релігійні книжки, 

менори, стародруки, святковий посуд для 

обряду кідуш (освячення) та гехалу   ̶ 

своєрідний вівтар кенаси. Спочатку члени 

громади ховали святині по домівках. У Семена 

в гаражі були дві менори, а тітка ховала Тору. 

Пізніше частина реліквій потрапила до 

Євпаторії, а що залишилось  ̶  потрапило до 

Музею караїмської історії та культури.  

 Ідея створити музей як фізичний осередок 

караїмської культури існувала давно. 

Особливо активно її популяризувала тітка 

Семена  ̶  Яніна. Реалізувати ідею допоміг 

державний заповідник «Давній Галич». 

Працівники закладу спочатку дослідили 

караїмський цвинтар: створили галерею 

надмогильних пам’ятників, переклали 

давньоєврейські написи українською і видали 

каталог «Караїмське кладовище біля Галича».  

 У 2002 році, коли галицький осередок караїмів нараховував вже 8 осіб, «Давній Галич» 

на чолі із Іваном Юрченком організував міжнародну конференцію «Караїми Галича: історія та 

культура», яка стала відправною точкою для створення музею, що був відкритий у 2004 році. 

 У музеї зберігаються артефакти з Литви, Польщі та України: друковані та рукописні 

релігійні книги, молитовні ризи та шарф газзана, штемпель та календарі з галицької кенаси. 

Фото та особисті документи галицьких караїмів  ̶  свідоцтва про народження, шлюб, шкільні 

свідоцтва  ̶  зібрали в окрему експозицію. 

 У залі побуту виставлений спеціальний посуд для приготування караїмських страв для 

святкування Великодня (Песах). Зокрема, тут є талки та кеслер   ̶  їх використовували, коли 

готували традиційну караїмську паску. 

 Семен пояснює, що караїмська кухня схожа на єврейську, але має ряд відмінностей та 

унікальних страв  ̶  це показує зв’язок між юдейським та тюркським походженням спільноти. 

Наприклад караїми мають дещо інший рецепт маци.  

 Жінка Семена   ̶  Тамара Морткович розповідає, що вивчала караїмську кухню, 

спостерігаючи за тітками Семена. У родині Мортковичів раніше часто готували традиційний 
картопляний пиріг з м’ясом, який у караїмів називається бульбуляк. Іншою фірмовою стравою 

був кибин  ̶  пиріг з рисом, цибулею та качиним м’ясом. Тамара пригадує, що якось пригощала 

працівників ізраїльського посольства в Україні кибином, та мусила записати їм рецепт. 

 У Криму, Мелітополі та у литовських караїмських осередках готують традиційні 

пиріжки з м’ясом  ̶   «ет аяклак». Представниці мелітопольської громади вважають, що 

пиріжки заслуговують бути включеними до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, і 

докладають зусиль, щоб караїмська страва туди потрапила. 

 Сьогодні з караїмів Галича залишився лише Семен, проте громаді вдалося зберегти 

свою історію, традиції. 

 Національний заповідник «Давній Галич» наразі опікується й караїмським 

кладовищем, останнє поховання тут відбулося 2015 року. Взагалі, Музей караїмської історії 

та культури справедливо називають міжнародним караїмським Центром, адже сюди 

приїжджають караїми з усього світу. 

Семен та Тамара Мортковичі 
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Яніна Єшвович Мол. наук. співробітник Музею караїмської історії та 

культури Надія Васильчук 

  

  
  

Кримчаки 

 Кримчаки́ (кримчацькою  ̶  кърымчахлар, однина — кърымчах) — найменьший 

корінний народ Криму, визнаний законодавчо. Переважно мешкають на території Криму й 

говорять кримськотатарською мовою.  

 Історик Сергій Громенко пояснює: «Кримчаки  ̶  це саме ті, хто зберіг ось цю ось 

єврейську талмудичну традицію. Кримчаки це такий народ, який визначився, як класичні 

канонічні євреї».  

 Вирізняє кримчаків насамперед віра: вони сповідують ортодоксальний юдаїзм із 

кримчацькими молитовними ритуалами. І саме віра  ̶  причина масового знищення кримчаків 

у Другу світову війну в Криму. Нацисти прирівняли кримчаків до євреїв. 

 Вчений-антрополог В. Д. Дяченко в книзі «Антропологічний склад українського 

народу» пише: «Етногенез кримчаків не з'ясований. Сформувалися вони, очевидно, на базі 

місцевого населення, яке прийняло юдейську релігію, з пізнішим змішанням, ймовірно, 

хозарського, єврейського, італійського та частиною татарського (вірніше тюркського) 

елемента …». Самі ж кримчаки стверджують, що належать до самостійної народності. Аналіз 

кримчацьких прізвищ доводить наявність тюркських, ашкеназьких і сефардських елементів. 

 Назва «кримчаки» є скороченим варіантом повної назви «кримчаки ̶ євреї», що, своєю 

чергою, є калькою з кримськотатарської назви «яхуділер киримча» («євреї кримського 
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зразка»). У другій половині 19 ст. термін «кримчаки» став основним для означення цієї 

етнічної групи в офіційних документах. Спочатку він використовувався для розрізнення 

місцевих тюркомовних євреїв  ̶рабанітів і тих євреїв, які почали оселятися в Криму після 1783 

року. Лише наприкінці 19  ̶  поч. 20 століття назва «кримчаки» стала етнонімом. Саме на цей 

час припало завершення процесу етнічного самоусвідомлення громади.  

 Дослідники сходяться на думці, що кримчаки  ̶  це одна з гілок єврейського народу, що 

почала формування й розвиток в Криму за часів раннього середньовіччя. Історичні пам’ятки 

свідчать про перебування євреїв на території Криму ще в І столітті нашої ери. У часи 

Боспорського царства єврейські громади стають помітними в Криму і на прилеглих 

територіях. Так, персидський географ Ібн-аль-Факіх місто Самкерць (Тмутаракань, 

Таманський півострів) називає «єврейським». Одним із центрів зосередження євреїв став 

також Херсон (так у середньовіччі називали Херсонес). 

 У часи хозарського правління кількість євреїв у Криму зростає, сприяє цьому 

насамперед іудаїзм, який популяризується в Хозарському каганаті, до того ж євреї-біженці з 

інших держав почали оселятися тут. Торговельні можливості Криму стали важливим 

чинником у розвиткові півострова в 13 столітті, що, зокрема, привабило євреїв-купців з різних 

країн. Єврейські торговці і ремісники згадувалися в італійських документах і в статуті 

кримських генуезьких колоній. Тобто євреї в основному оселялися в ключових торгових 

центрах Криму, як-от: Каффе (Феодосія), Солдайя (Судак), Чембало (Балаклава), Воспоро 

(Керч) тощо. Мало того, в 1309 р. в Каффе будується синагога. Економічний розвиток євреїв 

у Криму сприяв їхньому культурному підйому. Книга Аврахама Кірімі (тобто Кримського) 

«Сфат ха-ємет» («Мова істини», 1358) є першим оригінальним твором на релігійну тематику, 

що зберігся від євреїв Криму. 

 Від часу занепаду генуезьких колоній кримські євреї переміщуються від прибережних 

місць у центр півострова. З 14 ст. велика частина кримчаків проживала в Солхаті (Старий 

Крим), пізніше – у Карасубазарі (Білогірськ). 

 За часів Кримського 

ханства кримчацька 

громада проживала 

компактно в східній 

частині Карасубазара 

уздовж лівого берега 

річки Кара-су (аж до 

початку 20 ст. ця 

місцевість мала назву 

«Кримчацька сторона»). 

Кримські євреї-рабаніти і 

караїми зазнають 

сильного культурного 

впливу татар. 

 Знаково, у цей час 

заняттям кримчаків стало посередництво у справах викупу євреїв, захоплених татарами у 

полон. Уже в цей час відмінності між євреями-рабанітами та караїмами були очевидними. Для 
розрізнення цих спільнот в усній мові кримських татар почали використовуватися спеціальні 

слова. Так, євреї-рабаніти іменувалися «зюлюфлю чуфутлар» (євреї з пейсами), а караїми – 

«зюлюфсюз чуфутлар» (євреї без пейсів). Показово, що наприкінці 18 ст. кримчаки-рабаніти 

становили 25% від загального числа іудейських підданих ханства (приблизно 800 осіб), а 

караїми – 75% (2600 осіб). Єврейська громада Криму впродовж усього свого історичного 

розвитку постійно наповнювалася євреями-вихідцями з інших земель, яких приваблював 

півострів або економічними перспективами, або як притулок від переслідувань. 

 Кримчаки-рабаніти перейняли у татар низку звичаїв і традицій і вже з 18 ст. стали 

тюркомовними. Мова кримчаків – це варіант кримськотатарської мови, формування якого 

проходило за участі іврито-арамейської лексики та фонетики. Кримчацька мова – це, власне, 

етнолект, що належить до кипчацької групи тюркських мов. Нісім Леві Чахчір, кримчацький 

автор, називав цю мову «татарською». 

Карасубазар 
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 Пам’ятками писемної культури кримчаків були «джонки» (рукописні зошити, написані 

єврейським алфавітом, де вміщено основні молитви і фольклорні тексти (казки, прислів’я, 

приказки), низка текстів ділових документів від 15 століття, переклади священних текстів з 

давньоєврейської. Основною мовою богослужінь, ділових текстів, надгробних епітафій, 

наукових і теософських праць до початку 20 ст. залишався іврит. У 1920-1940-х рр. кримчаки 

використовували латиницю, а з 1945 р. – кирилицю. 

 В етногенезі кримчаків брали участь нащадки євреїв, які прибули до Криму в складі 

різних хвиль єврейської міграції і консолідувалися в 14–15 ст. навколо рабанітизму – течії 

іудаїзму, що сповідує Старий Заповіт і Талмуд. Крім усталених іудейських релігійно-

обрядових систем, кримчаки виробили і низку специфічних традицій. Приміром, кримчацький 

к’аал (так називається будинок молитви кримчаків) орієнтований не на схід, як традиційні 

синагоги, а на південь, подібно до мусульманських храмів. Богослужіння проходять двічі на 

день: уранці та ввечері. У приміщенні молитовного залу відсутні стільці, тому віруючі сідають 

на застелену ковдрою підлогу, схрестивши ноги. Релігійні громади займалися допомогою 

бідним, тому жебраків серед кримчаків не було. 

 Особливість кримчаків дається взнаки й у площині побуту. Аж до 19 ст. було 

поширеним багатоженство. Патріархат був основою сім’ї до 20 ст. Дівчата виходили заміж у 

13-16 років. У шлюбних взаєминах допускався інцест (наприклад, дядько міг взяти за дружину 

племінницю). Удови не мали права вийти заміж вдруге, бо, згідно зі світоглядними 

уявленнями, чоловік і дружина є нерозлучними навіть після смерті. Загалом побут кримчаків 

був дуже подібним до побуту кримських татар. 

 Перед приєднанням Криму до 

Росії у 18 ст. кримчацька громада 

Криму складала близько 800 осіб. 

На часи правління російської 

імперії припадає перший удар по 

кримчаках. Скажімо, у 19 ст. через 

економічний спад кримчацька 

громада перебуває в становищі 

культурного занепаду. Про це 

свідчать звернення кримчаків до 

російського царя Олександра І, що 

серед них не було жодної людини, 

яка б володіла російською мовою. 

Економічні негаразди, що 

виникли через дискримінаційне 

російське законодавство щодо 

євреїв, спонукають кримчаків до 

пошуку кращого місця 

проживання. У такий спосіб 

кримчаки розселилися за межами 

Карасубазара і створили осередки в Сімферополі, Євпаторії тощо. 

 У 1913 р. ініціативна група кримчаків зробила перепис свого народу. За його даними, 
кримчаків на півострові налічувалося 5282 людини, з них чоловічої статі – 2714, жіночої – 

2568.  Перед Другою світовою війною на території СРСР нараховувалось від 6 до 10 тис. 

кримчаків, більшість з яких проживали на території Криму. Природній розвиток кримчаків 

був перерваний німецькою окупацією півострова, у ході якої в рамках «єврейських чисток» 

по-звірячому було вбито 80% кримчаків. Це стало непоправною катастрофою для 

кримчацького етносу. 

 За роки радянської влади, починаючи від 1918 року, були знищені кладовища і 

молитовні будинки кримчаків. 

 У 1989 р. було створено культурно-просвітницьке товариство кримчаків «К'римчахлар» 

з метою відродження національної культури народу, що поступово зникає. 1990 року 

товариство «К'римчахлар» видало книгу про кримчацьку кухню, в якій зібрані традиційні та 

сучасні рецепти. 

Хайїм Хизкиягу Медіні з родиною. 

 Відомий духовний лідер кримчаків кінця 19 ст. 
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 З 1990-х року велика кількість кримчаків виїхала до Ізраїлю. Найбільша громада 

англомовних кримчаків-емігрантів проживає нині в США. 

 На початку 21 ст. кримчаків у Криму було 200 осіб, лише дехто з них володіє 

кримчацьким етнолектом, практично повністю втрачена релігійна традиція. 

 Історично, основними заняттями кримчаків були садівництво та ремесла, особливо — 

шапкарство, гарбарство (чинбарство  ̶  обробка шкіри).  

 Кримчацька мова близька до кримськотатарської (відрізняється від кримськотатарської 

та караїмської своїми лексичними і фонетичними особливостями) й належить до тюркських 

мов. Кримчацьку мову іноді вважають етнолектом кримськотатарської через незначну 

різницю в лексиці та граматиці обох мов.  

 Кримчаки зберегли рукописний молитовник з датою написання або придбання — 847 

р. У 1930 р. він був переданий науковому співробітникові Азіатського музею АН СРСР у 

Ленінграді В. Л. Дашевському. Цей рукопис з біблійним квадратним шрифтом на спеціально 

виробленій телячій шкірі з одною дерев'яною кришкою був найдавнішим рукописним 

пам'ятником, що зберігався в СРСР. Молитовник знаходиться в Інституті східних рукописів 

РАН у Санкт-Петербурзі. 

 Після захоплення півострова німцями все кримчацьке населення Криму було 

розстріляне восени 1941 року разом з іншими 

євреями, які на той час мешкали в Криму. Лише 

близько 700-750 кримчакам вдалося пережити 

геноцид у Криму. Після Другої світової війни живими 

лишилися лише чоловіки, які воювали на фронті, та 

родини, які встигли евакуюватися. У травні/червні 

1944 року частину кримчаків спіткала доля 

кримських татар, кримських вірмен, кримських 

греків, кримських болгар та кримських італійців, яких 

було депортовано з Криму через нібито співпрацю з 

німцями.  

 «У роки війни наш народ був розстріляний на 80%, 

громади вже не було. Після війни залишилися тільки 

евакуйовані, і хто був на фронті», – розповідає 

заступниця голови товариства кримчаків у Криму 

«Кърымчахлар» Дора Піркова. 

 Десятий кілометр феодосійської траси, неподалік Сімферополя, – одне з двох місць 

жалоби кримчаків. Щороку в грудні тут покладають квіти і моляться на згадку про масові 

розстріли у грудні 1941 року. Тоді упродовж кількох діб німці розстріляли близько 18 тисяч 

осіб. 

  «У рамках ось цієї 

нацистської політики були 

масові розстріли, й кримчаки 

становили абсолютну більшість 

серед розстріляних», – 

розповідає Сергій Громенко. 
 За переписом населення 

2001 року, в Україні мешкало 

406 кримчаків. Загальна 

чисельність — приблизно 1,5 

тис. осіб, з них приблизно 500 

осіб — у Криму, 157 осіб — у 

росії.  

 Згідно з камеральним 

описом Криму 1783 року, 

кримчаки компактно мешкали у Карасубазарі (Білогірськ), а також у Кафі (Феодосії), Мангупі 

(середньовічне городище в південно-західній частині Криму), Ескі-Киримі (Старому Кримі), 

Бахчисараї і окремими родинами в містах Темрюк і Тамань. 

Крим, Сімферополь, Дора Піркова, 

заступниця голови товариства кримчаків 

у Криму, «Кърымчахлар» 

Крим, Сімферопольський район, місце жалоби кримчаків 
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 У 1920-1930 роки, через голод та періодичні погроми, частина кримчаків емігрувала в 

Палестину та США. У 1990-х роках кілька десятків сімей кримчаків переселилися в Ізраїль, 

оскільки сповідують іудаїзм і мають право на репатріацію, і згідно з ізраїльським «Законом 

про повернення» є частиною єврейського народу. Точна кількість кримчаків у США й Ізраїлі 

невідома, але на початок 1950-х років в Ізраїлі їх мешкало приблизно 1000 осіб, більшість 

пізніше асимілювалася з іншими єврейськими групами. Остання кримчацька синагога в Тель-

Авіві була закрита 1981 року. 

 Чоловічий костюм складався з вузьких штанів, чобіт з м'якої шкіри і довгого каптана, 

підперезаного поясом — широким ременем, на якому висів невеликий татарський ніж.  Жінки 

теж носили каптани, а на ногах — туфельки з загнутими носками — папучі. Дуже різноманітні 

були жіночі прикраси: сережки, каблучки, персні, нагрудні намиста з золотих і срібних монет, 

срібний або позолочений пояс. Одяг дітей був подібним батьківському. Правда, головним  

убором дівчат була феска — циліндрична шапочка, розшита срібними і золотими нитками і 

дрібними монетами. З-під фески на плечі спадали безліч заплетених кісок. 

Відомі кримчаки: 

 Колпакчи Володимир Якович — радянський воєначальник, генерал армії, Герой 

Радянського Союзу; 

 Логвинський Георгій Володимирович — народний депутат України, Віце-Президент 

Парламентської асамблеї Ради Європи (2017—2018), Заслужений юрист України, 

адвокат, правозахисник; 

 Давид Ребі; 

 Ральф Бакши; 

 Сельвінський Ілля Львович — поет; 

 Чапічев Яків Єгудович — Герой Радянського Союзу. 

Відміни кримчаків від інших корінних народів: 

 колишнє компактне місце проживання кримчаків – Білогірськ; 

 у них відмінні від інших корінних народів Криму національний одяг і кухня; 

 у Сімферополі є власний історико-етнографічний музей; 

 на материковій частині України товариств чи об’єднань кримчаків немає; 

 за переписом населення 2001 року, в Україні мешкало 406 кримчаків. 

 З початком окупації Криму росією в 2014 році частина представників і без того 

малочисельного народу вимушено виїхала з півострова на материкову частину України, де 

продовжує зберігати традиції та розповідати про них. 

 Щодня В’ячеслав Ломброзо ставить 

турку на плиту, чекає, поки вона нагріється і 

з неї випарується волога. Засипає каву і 

постійно помішує. Дочекавшись легкого 

запаху підсмаженої кави, він додає до неї 

цукор. Далі заливає суміш водою і, не 

припиняючи помішувати, чекає, коли кава 

почне підніматися. Насичений гарячий напій 

В’ячеслав швидко розподіляє по горнятках і 

розпочинає день у Львові з думками про 

Сімферополь, адже «кримчак завжди 

пам’ятає, що Крим — це його дім». Кава за 

дідусевим рецептом — один із важливих 

спогадів кримчака В’ячеслава Ломброзо про 

рідний дім. 

 — Мій дідусь любив варити каву. Я його називав Юсуф-джан. Джан — це душа. Моя 

душа. Юсуф — бо його Йосиф звати. У нас такі теплі відносини були. Дуже його не вистачає. 

Завжди, коли я приходив, він питав: «Будеш каву?» 

 В’ячеслав родом із Сімферополя. Він жив разом із батьками та братом на першому 

поверсі будинку, а бабуся з дідусем — на третьому. Дідусь багато розповідав онукам про 

В'ячеслав Ломброзо 
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кримчаків, привчав до звичаїв і переказував кримчацькі притчі — майси. Він та бабуся — одні 

з небагатьох місцевих кримчаків, яким вдалося вижити в часи Голокосту. 

 — Дідусь жив у Білогірську до війни. Під час окупації він дивом зі своєю матір’ю та 

двома сестрами поїхав через фронт в Краснодарський край, потім на Кавказ. А бабуся під 

час війни проживала в Чечні, в Грозному. І вони тільки в 1962 році повернулись у Сімферополь. 

 У Сімферополі В’ячеслав мав 

власну юридичну фірму. Його офіс був у 

приміщенні кримчацького культурно-

просвітницького товариства 

«Кърымчахлар», де він певний час був 

членом правління. Його клієнти були з 

різних міст, тому В’ячеслав часом їздив 

на судові засідання до Львова або Києва. 

Коли хвиля Євромайданів ширилася 

країною, чоловік саме мав справу у 

Львові. Йому трапився дуже гостинний 

клієнт. 

 — Ввечері ми ходили на 

Євромайдан, а вдень я ходив в суд. 

 Навесні 2014 року В’ячеслав із 

братом чергували біля військових частин у Сімферополі і намагалися відбивати атаки 

чоловіків, що приїхали на автомобілях з російськими номерами. Тоді вони й не підозрювали, 

до чого призведуть ті штурми. З розвитком подій на півострові львівський клієнт запропонував 

В’ячеславу з родиною виїжджати з Криму і зупинитися у нього вдома, у Львові. 

 — Я, коли виїжджав з півострова, то бачив, що в сторону Криму їде потяг з танками. 

А в мене там сім’я, в мене там діти. В той момент я прийняв рішення, що я їду. 

 Тогочасні події визначили, чим кримський юрист надалі займатиметься. Ті, з ким він 

стояв поруч, захищаючи військові частини в Криму, заснували громадську організацію 

«Кримська хвиля». До неї зверталися по допомогу такі ж переселенці зі Сходу та Криму, як і 

сам В’ячеслав. 

 Відомий багатьом у Криму як фахівець із господарського права, у Львові чоловік мусив 

будувати кар’єру заново: встановлювати контакти, напрацьовувати репутацію. 

— От ти переїхав, і тобі потрібно, наприклад, 

зварити борщ. Що зазвичай потрібно для цього? 

Просто купити продукти і зварити. А 

переселенцю, щоб зварити борщ, потрібно купити 

тарілки, каструлю, черпак, ложки. Все з нуля. 

 З 2015-го по 2017 рік В’ячеслав працював в 

громадській організації «КримSOS», де, як і в 

«Кримській хвилі», надавав юридичну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам. З 2018 року він 

працює у Львівській міській раді в секторі з питань 

доброчесності і запобігання корупції: аналізує 
місцеву владну систему на можливість 

виникнення корупційних ризиків. 

 До окупації Криму 2014 року В’ячеслав з іншими кримчаками щороку 11 грудня їздив 

на 10-й кілометр шосе Сімферополь — Феодосія, де у 1941 році відбувалися масові розстріли, 

щоб вшанувати пам’ять кримчаків та євреїв Криму — жертв Голокосту. Тоді розстріляли 

близько 80 відсотків кримчаків. У цей день пам’яті — Ткун — кримчаки читають традиційну 

молитву за померлими — Кадиш. 

— За час попередньої окупації Криму на 10-му кілометрі Феодосійського шосе було 

розстріляно багато кримчаків. І не тільки там, але тут — найбільш масово. Після деокупації 

Криму кримчаки самі знайшли це місце. Вони скинулись грошима і встановили там пам’ятник. 

Родинні фото 

Родина Ломброзо 
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Потім, через декілька десятків років, на цьому місці встановили цілий меморіал, в тому числі 

і євреям, які також були розстріляні. 

 За однією з версій, історія кримчацького народу почалася з кількох хвиль міграції 

євреїв: із Візантії, країн Близького Сходу та навіть півдня Європи — до Криму. Про це свідчать 

кримчацькі імена та прізвища різного походження: Ломброзо та Анжело — італійські; Бакши, 

Ізмірлі — турецькі; Гурджи — кавказьке тощо. Вони почали оселятися на Кримському 

півострові з XIII століття. 

 За іншими даними, найдавніший кримчацький молитовник датований X століттям, що 

вказує на те, що кримчацька етногрупа сформувалася ще до переселення євреїв до Криму і, 

ймовірно, має тюркське коріння. 

 Кримчацький рабин Дорон Хондо з Сімферополя стверджує, що кримчацькій 

юдейській традиції вже понад 1000 років. 

 У 1920-ті роки в Криму зачиняють кримчацькі молитовні будинки — къаали. Через 

голод та періодичні погроми частина кримчаків виїжджає з півострова до Палестини, а пізніше 

— до США. 

 Розвиток мови та культури кримчаків 

зупинився не лише через винищення 

кримчацького населення, а й через 

депортацію 1944 року кримських татар, які 

формували мовне середовище для 

кримчаків. Натомість в Крим почали 

заселяти представників інших 

національностей. Щоб порозумітися з 

новими сусідами, кримчаки спілкувалися 

російською мовою. До того ж в радянському 

паспорті можна було зазначити будь-яку 

національність, крім кримчацької. 

Кримчаків записували то євреями, то 

кримськими татарами. Так, бабусю 

В’ячеслава Ломброзо після Другої світової 

війни зареєстрували єврейкою. 

 — Радянська бюрократія виходила з 

такого: «Ми вважаємо, що якщо ви були в окупації, значить, ви знищені. А якщо ви знищені, 

значить, кримчаків вже не існує». 

 Політика Радянського Союзу спричинила те, що покоління В’ячеслава вже не 

спілкувалося кримчацькою мовою — чагатай. Чагатай належить до кипчацької групи 

тюркських мов. Для запису спочатку використовувалася староєврейська абетка, яку можна 

побачити ще в давніх кримчацьких рукописах — джонках. З 1920-х років кримчацькі тексти 

почали записувати латиницею, а згодом — кирилицею. 

 Кримчацьку мову іноді вважають етнолектом кримськотатарської через незначну 

різницю в лексиці та граматиці обох мов. Проте філолог Давид Ребі, один з останніх носіїв 

кримчацької, так не вважав. Він видав підручник кримчацької мови та кримчацькі словники. 

 У 1990-х роках Ребі заснував недільну «Школу дідуся та онука», де викладав 
кримчацьку мову всім охочим. 

 — Як правило, в нашому поколінні, в 90-ті роки, дідусі ще пам’ятали мову, а от батьки 

— вже не дуже, а потрібно онуків вже навчати, і тому у Давида Ребі виникла ідея зробити 

таку школу, де за партами посадити і дітей, і їхніх дідусів. І він там викладав. Кримчаки там 

не лише практикували мову. Ключовою метою була зустріч поколінь, де родичі та друзі 

обговорювали спільні теми. 

 Стосунки в кримчацькій сім’ї мають певні правила, що базуються на взаємоповазі 

незалежно від віку члена сім’ї. У спільноті навіть побутує такий вислів: «Дитині — воду, а 

старому — слово». Це означає, що при розподілі ресурсів дитина завжди в пріоритеті, а при 

прийнятті рішень останнє слово — за найстаршим членом родини. 

Кримчацька мова 
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 Дідусеве бажання зберегти кримчацьку 

ідентичність і передати її наступним поколінням 

здійснилося. В’ячеслав, вже маючи власних 

дітей, продовжує його справу. 

 — Поступово я дітям пояснюю так, щоб 

слово «кримчаки» було завантажене певним 

змістом для них. Принаймні вони це слово 

знають і знають, що кримчаки — це вони. 

 Розповідати про свій народ В’ячеслав 

Ломброзо вважає своїм першочерговим 

завданням. На його думку, кримчакам необхідна 

чітка стратегія збереження культурної 

спадщини та постійна комунікація з громадськістю. 

 — Якщо у нас буде брак інформації, то цю інформацію самі знаєте хто захоплює. Тому 

наше завдання — щоби основні події щодо кримчацького народу, основні постаті і взагалі 

інформація про те, як вони працюють над збереженням культурної спадщини, надходила з 

перших уст. 

 В’ячеслав співпрацює з Фондом досліджень та підтримки корінних народів Криму — 

міжнародною неурядовою організацією, яка опікується захистом прав кримських народів, 

зокрема кримчаків. Кожного року фонд відправляє представників корінних народів Криму до 

Женеви або Нью-Йорка на різного роду міжнародні заходи. У 2018 році В’ячеслав також 

поїхав на стажування до Женеви, де вчився формувати паралельні звіти із захисту прав 

корінних народів. Крім одноразових поїздок за кордон, чоловік виконує важливу задачу на 

батьківщині. 

 — Я з Криму збираю інформацію і намагаюся тут якось її передавати у державні 

служби з етнополітики. На різних конференціях, якщо є можливість, виступаю, на круглих 

столах, для того щоби збільшити інформування щодо кримчаків. 

 У цій роботі йому неабияк допомагає доробок кримського культурно-просвітницького 

товариства «Кърымчахлар». З часу його заснування у 1982 році в Сімферополі (на вулиці 

Крилова) відбулися знакові для кримчацької спільноти події: випуск альманаху про історію, 

побут, традиції кримчаків, відкриття історико-етнографічного музею кримчаків, регулярні 

зустрічі, обмін досвідом та спогадами між кримчаками України, США, Ізраїлю, Росії та інших 

країн. 

 У 1990 році на замовлення та за гроші товариства «Кърымчахлар» у світ вийшла єдина 

книга про кримчацьку кухню, в якій зібрані традиційні та сучасні рецепти. У кримчацькій 

кухні багато спільного з кримськотатарською та караїмською. Ці народи по-доброму 

сперечаються один з одним, чиї ж то насправді страви. Важливе місце в кримчацькій кухні 

посідає листкове тісто, з якого готують найпоширенішу страву до сімейних та національних 

свят — закритий пиріг кубете. 

 — Береш баранину, ріжеш на шматочки, потім ріжеш кубиками цибулю, картоплю, 

зеленушку. Потім береш листкове тісто і робиш з нього закриту піцу. Тісто знизу, тісто 

зверху. А всередині — картопля, цибуля, овочі, м’ясо і зєлєнушка. В центрі пирога робиться 

дірка. В цю дірку в певний момент треба залити воду, щоб начинка не висохла, а трохи 
проварилась. 

   

 З листкового тіста кримчаки роблять також чоче — пиріжки з різноманітними 

солоними та солодкими начинками. Їх ще називають караїмськими пиріжками. 



21 

 

 Серед страв на щодень — каши кулах та сузмє. Обидві дуже схожі на маленькі 

пельмені. Першу страву приправляють томатним соусом, а для другої готують горіхову 

підливку алєде. 

 У палітрі кримчацьких смаків у В’ячеслава Ломброзо є один улюблений: 

 — Я дуже сумую за смаком дитинства: коли баранину з’їдаєш, у тебе потім пів дня 

руки пахнуть баранчиком. 

 Навіть за тисячу кілометрів від Криму В’ячеслав намагається оточити себе і сім’ю 

знайомими запахами та смаками. Вдома на свято Курбан-байрам, розповідає він, кримські 

татари завжди ділилися з кримчаками бараниною. Ті ж віддячували їм прісним хлібом — 

мацою — на юдейський Великдень, або Песах. Кримськотатарські друзі не зраджують 

традиціям і щороку приносять В’ячеславу свіже м’ясо, тільки вже до львівської квартири. 

 Іноді чоловік відвідує заклади кримськотатарської кухні у Львові, де він може 

попросити приготувати йому національні страви «як вдома». Йому ніколи не відмовляють.  

Кримські татари 

  Кримські татари (самоназва крим. 

qırımtatarlar, кырымтатарлар, в однині — qırımtatar; англ. 

Crimeans) — це корінний народ України тюркського 

походження що формувався у Криму та у степовій Україні.  

 Кримські татари пережили три окупації. Вперше   ̶ 

1783 року, коли кримський ханат анексувала російська 

імперія. Як наслідок  ̶  чимало кримських татар виїхали на 

територію Османської імперії на рубежі 18 ̶ 19 століть.  

 Вдруге кримські татари пережили депортацію 1944 

року, яку влаштувала радянська влада. Тоді, протягом 18 

травня та кількох наступних діб до Центральної Азії та 

деяких північно ̶ східних регіонів росії депортували понад 

191 тис. осіб. Внаслідок депортації, за різними даними, 

загинуло від третини до половини кримських татар.  

 Повернувшись додому після депортації на початку 

1990 ̶ х, кримці знову були змушені залишати свої землі 

внаслідок анексії Криму російською федерацією у 2014 

році. 

 Незважаючи на постійні переселення, кримські татари зуміли берегти свою мову, 

багату культуру і традиції. Переважна більшість кримських татар мають активну 

громадянську позицію, відстоюють український Крим. Саме від них сьогодні найчастіше 

звучить фраза: «Крим  ̶  це Україна!». 

 Кримськотатарська мова входить до тюркської мовної сім'ї. Самі кримці живуть, 

переважно, на півдні України (АР Крим, Херсонська, Запорізька області — понад 250 тис. за 

переписом 2001 року, близько 300 тис. за оцінюванням на 2012 рік), у Туреччині (від 150 тис. 

до декількох мільйонів), Узбекистані (близько 150 тис.), Румунії (20 тис., 2011), Болгарії (бл. 

1 тис., 2011).  

 Кримськотатарська діаспора в Туреччині величезна, однак точні дані її чисельності 

відсутні, оскільки в Туреччині не публікуються дані про етнічний склад населення країни. 

Загальна кількість жителів, чиї предки в різний час іммігрували до країни з Криму, оцінюється 

в Туреччині 4-6 мільйонами, але більшість цих людей вже асимілювалися і вважають себе не 

кримськими татарами, а турками з кримським корінням (або зовсім не пам'ятають свого 

коріння). 

 Щодо назв: 

 Кримські татари (крим. qırımtatarlar) — історична кримськотатарська та сучасна наукова 

назва і самоназва, яка використовується переважною більшістю кримських татар. 

 Киримли (крим. qırımlı) — друга кримськотатарська історична та сучасна самоназва. 

 Кримчаки — історична українська назва, але вона невірна, бо кримчакі  ̶  це окремий народ. 
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 Кримці (рос. крымцы) — історична московська та українська назва, третя сучасна 

самоназва російською/українською. 

 Татари — архаїчна назва та сучасна просторічна назва. 

 Словосполучення «кримські татари» викликає запитання про зв'язок із татарами — чи 

не є кримські татари субетнічною групою волзьких татар, а кримськотатарська мова — 

діалектом татарської. Назва «кримські татари» використовувалася в російській імперії та 

закріпилася в російській і українській мовах замість історичних «кримці» і «кримчаки» 

відповідно, коли майже всі тюркомовні народи іменувалися «татарами»: карачаївці (гірські 

татари), азербайджанці (закавказькі, або азербайджанські татари), кумики (дагестанські 

татари), хакаси (абаканські татари) тощо. 

 Татари і кримські татари — це два 

різні народи з пов'язаною історією та різною 

культурою, процес формування яких 

відбувався по-різному, незалежно один від 

іншого, у складі різних держав. Так, 

формування казанських татар відбувалося в 

Казанському ханстві, основну роль, як 

вважається в сучасній науці, у їх формуванні 

відіграли булгари, а також волзькі кипчаки з 

деяким впливом фіно-угорських народів.  

 Разом з тим формування кримських 

татар відбувалося в складі Кримського 

ханства. Важливу роль в формуванні 

кримських татар зіграли половці, які 

використовували як самоназву етнонім 

«татари», а свою мову називали «татар тілі» 

(тобто татарська), та складали основне населення Криму як до ординського панування, так і 

на момент відокремлення Кримського ханcтва. Вплив на формування кримських татар мали 

хозари, а також греки та генуезці (італійці). Вплив останніх найбільш помітний на 

побережанах — «ялибойлу», які належать до понтійського расового типу. Вплив мали й 

кримські готи, особливо на гірничо-передгірних кримських татар, носивших назву «тати». 

Найменшою мірою нетюркські народи Криму вплинули на степових кримських татар 

«ногаїв», які зберегли половецькі риси. Мова кримських татар також разюче відрізняється від 

мови казанських татар: мова кримців належить до половецько-кипчацької підгрупи, тоді як 

мова казанців належить до волзько-кипчацької. 

 Загалом, кримські татари склалися через змішування різних тюркомовних кочових 

народів степового Криму та Причорномор’я  ̶  західні половці, хозари, булгари, середньовічні 

ногаї з жителями передгірної частини півострова  ̶  алани, греки, кримські готи, скіфи, таври, 

італійці та ін. Консолідація народів в єдиний, кримськотатарський  ̶   проходила століттями. 

Поєднуючими у цьому були спільна територія, тюркська мова та ісламська релігія.  

Основним етносом стали половці (вони ж  ̶  західні кипчаки). Саме в них вливалися всі інші 

народи. Кипчаки з 11  ̶12 століття почали заселяти приволзькі, приазовські й причорноморські 

степи, які відтоді й аж до 18 ст. називалися Дешт і Кипчак  ̶  «кипчацький (половецький) степ». 
З другої половини 11 століття ця народність почала просуватися до Криму. Значна частина 

осіла в кримських горах. Половецька мова вважається предком сучасної мови кримських татар 

із впливом інших мов, таких як мова кримських готів. 

 До кінця 15 ст. створились передумови формування самостійного кримськотатарського 

етносу: в Криму встановилось панування Кримського ханства, тюркські мови стали 

домінувати, іслам набув статусу державної релігії.  

 Є ще одна теорія щодо походження кримських татар: вони ведуть своє походження від 

хвиль древніх народів: скіфів, греків, готів, італійців та вірмен. Коли Крим став частиною 

Золотої Орди, вони змішалися з населенням, яке оселилося у Східній Європі, включаючи 

Крим, з 7 століття: тюрко ̶ татари, «монголо ̶ татари» та інші тюркські народи: хозари, 

печеніги, кумани та кипчаки. 

 Не тільки Україна, але й Європейський Союз, і міжнародні групи корінних народів 

також визнають кримських татар корінним народом Криму. Сучасний російський уряд вважає 

Кримськотатарські дівчата, 1900 рік 
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кримських татар «національною 

меншиною», а не корінним 

народом Криму. І це масове 

поширення тези про «татар ̶ 

прибульців» в пропаганді 

почалося тільки після 

депортації кримських татар, 

коли радянському керівництву 

було потрібно виправдати свій 

акт геноциду  ̶  насильницьке 

виселення у Середнью Азію та 

за Урал. До цього навіть в 

офіційних радянських 

енциклопедіях визнавалося, що 

кримські татари, разом із 

караїмами  ̶  корінні народи 

Криму.  

 Український історик Сергій Громенко зазначає, що для того, щоб вважатися корінним, 

народу потрібно лише сформуватися на даній території й не мати іншої батьківщини за її 

межами, тоді як час початку етногенезу не має значення. Це й стосується кримських татар, 

оскільки їх етногенез проходив саме на території Криму. Це додатково підтверджується 

генетичними дослідженнями, які вказують, що етногенез кримців відбувався саме на 

півострові і вони генетично складалися з декількох шарів. 

 Відома помилка, як вказує Сергій Громенко,— вважати греків корінним народом 

Криму. Насправді «греків» в Криму було три хвилі. Перша — це давні елліни, які  

сформувалися в середземноморському регіоні і заснували свої колонії в Криму, починаючи 

приблизно з 600 року до нашої ери. Після Великого переселення народів чистих стародавніх 

греків у Криму не залишилося. Друга хвиля — це середньовічні ромеї, візантійці, які так само 

сформувалися не в Криму та ані мовою, ані вірою не були схожі на еллінів. Після османського 

завоювання південного узбережжя Криму 1475 року вони або прийняли іслам, влившись з 

часом в кримськотатарський етнос, або продовжували жити ізольованими християнськими 

громадами, поки в 1778 році не були виселені Суворовим до азовського регіону, ставши 

маріупольськими греками. Третя хвиля грецьких переселенців — це біженці з Османської 

імперії початку 19 століття, сучасні греки, що сформували Балаклавський батальйон. Втім, 

1944 року під час проведення етнічної чистки Криму вони, як і кримськи татари, були виселені 

з Криму. Нинішні греки Криму — це саме спадкоємці репатріантів третьої хвилі. 

 Вище вказувалось, що у складі кримськотатарського народу виділяють три субетноси: 

ногаї, тати та ялибойлу.  

 Ногаї сформувались та 

жили до депортації в степовій 

частині Криму на північ від 

умовної лінії Миколаївка  ̶  Спат 

 ̶  Феодосія. Основну роль в 
етногенезі цієї групи відіграли 

половці (західні та східні 

кипчаки). У расовому 

відношенні ногаї  ̶  європеоїди з 

елементами монголоїдності 

(приблизно 10%). Діалект 

степовиків входить до 

кипчацько ̶ ногайської групи. 

 Татів не слід путати з 

однойменним кавказьким 

народом. Тати жили в горах і передгір’ях: на північ від ялибойлу і на підвень від степовиків. 

Етногенез татів складний й не до кінця вивчений. У формуванні субетносу брали участь 

Інтер'єр Ханського палацу у Бахчисараї 

Дівчата кримські татарки, Алупка, початок 20 ст. 
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практично всі народи й племена, що коли ̶ небудь жили в Криму, але основний субстрат  ̶  

половці. Діалект належить до половецько ̶ кипчацької групи. 

 Ялибойлу (крим. yalı boylu — «побережани», від yalı — берег, boy — довжина, 

протяжність, -lı — суфікс, що творить від назви місцевості назву людини, що живе на ній) — 

уродженці південного узбережжя Криму. В етногенезі цієї групи основну роль зіграли 

нетюркські народи Криму: греки, кримські готи і черкеси, а в жителів східної частини 

Південного узбережжя є також кров італійців (генуезців). У жителів багатьох сіл Південного 

узбережжя аж до депортації зберігалися елементи християнських обрядів, успадковані ними 

від грецьких предків. Більшість ялибойлу прийняли іслам як релігію досить пізно порівняно з 

двома іншими субетносами: османський перепис населення 1542 року свідчить, що більшу 

частину населення південного берегу на той момент становили християни. Діалект побережан 

найбільш далекий від двох інших діалектів кримськотатарської мови і єдиний не входить до 

кипчацької (половецької) групи мов, а до огузьких мов. 

 Остаточно процес формування народу завершився в період Кримського ханства. На 

початку 13 століття Крим, більша частина населення якого вже складалася з тюрків —

половців, увійшов до складу Золотої Орди, проте 

монголи ніколи не осідали в Криму, як не осідали в 

завойованих руських князівствах. Кримські татари в 

основному прийняли іслам в 14 столітті, і після цього 

Крим став одним з центрів ісламської цивілізації в 

Східній Європі. Панування Золотої Орди було в цілому 

обтяжливе для народів, що населяли Крим, тому вже с 

початку 15 століття в Криму з'явилися тенденції до 

сепаратизму.  

 Фактичну незалежність Криму від Золотої Орди 

можна відраховувати з початку правління на півострові 

Джаніке, дочки хана Золотої Орди Тохтамиша і 

дружини засновника Ногайської Орди Едігея. Під час 

свого правління вона всіляко підтримувала Хаджі I 

Ґерая у боротьбі за Кримський престол зі спадкоємцями 

Тохтамиша — Саїд Ахмадом та Кічі-Мухаммедом — аж 

до своєї смерті в 1437 році. Після смерті Джаніке 

положення Хаджи Ґерая в Криму ослабло, і він був 

змушений виїхати з Криму до Литви. 

 У 1441 році посольство від представників кількох найсильніших родів Криму, 

включаючи золотоординські клани Ширин і Барин і Куманський клан — Кипчак, вирушило в 

Велике князівство Литовське, щоб запросити Хаджі Ґерая правити в Криму. Він став 

засновником династії Ґіреїв, що правила до анексії Кримського ханства Росією в 1783 році. 

   
Засновник Кримського ханства 

 ̶  Хаджи І Ґерай 

Менглі І Ґерай Гази II Ґерай 

 Під час правління Менґлі I Ґерая, сина Хаджі, військо Великої Орди, яка тоді ще 

існувала, вторглося в Крим з півночі, кримський хан виграв генеральну битву, наздогнавши 

Кримськотатарська принцеса 

Джаніке-ханим 
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військо ординського хана біля Тахт-Лії, Орда припинила своє існування, і кримський хан став 

наступником цієї держави. Відтоді Кримське ханство стало однією з найсильніших держав 

Східної Європи аж до початку 18 століття. Вважається, що ханство офіційно стало васалом від 

Османської імперії з великою автономією після 1580, звертаючи увагу на те, що оскільки 

Кримське ханство — мусульманська сунітська держава, кримські хани були змушені визнати 

халіфа — спадкоємця пророка Мухаммеда і голову всіх мусульман-сунітів, ким оголосили 

себе султани Османської імперії після завоювання Каїра, як верховний правитель. Водночас 

ногайські орди, не маючи власного хана, були васалами кримського. московія, своєю чергою, 

виплачувала щорічну данину кримському хану до укладення Константинопольского договору 

1700 року. 

 1711 року, коли Петро I відправився в похід з усіма своїми військами (80 тис. осіб), щоб 

отримати вихід до Чорного моря, він був оточений військом кримського хана Девлет II Ґерая, 

опинившись в безвихідному становищі. І тільки зрада османського візира Балтаджи Мехмет-

паши дозволила Петру вийти з оточення кримських татар. Як повідомляє історик з роду Ґераїв 

 ̶  Халім Ґерай, Девлет II Ґерай спробував оскаржити таке рішення візира, відповідь останнього 

була така:  

 «Ви знайте свої татарські справи. Справи Блискучої Порти довірені мені. Ви не маєте 

права втручатися в них».  

 Наступного дня в турецький табір прибув Карл XII, накинувся на візира з гнівними 

докорами і звинуваченнями в продажності. Шведський король переконував Мехмед-пашу 

дати йому 30 тисяч солдатів і клявся, що до вечора приведе Петра з мотузкою на шиї, але 

Прутський мир було укладено, і через 10 років росія оголосила себе імперією.  

 1735 року кримський хан Каплан I Ґерай був викликаний турецьким султаном Ахмедом 

III в Персію. Розуміючи, що росія зможе скористатися відсутністю військ у Криму, Каплан 

Ґерай написав султану подумати двічі, але султан був наполегливим. Як і очікував Каплан-

Гірей, 1735 року російська армія, очолювана Мініхом, вторглася в Крим, спустошила 

півострів, вбила мирних жителів і зруйнувала всі міста, зайняв столицю, Бахчисарай. Мініх 

спалив Ханський палац разом з усіма архівами і документами, а потім покинув Крим через 

епідемії, що почалася в ньому. Через рік те ж саме зробив інший російський генерал — Петро 

Ласі. Відтоді Кримське ханство так і не змогло відновитися, почався його повільний занепад. 

російсько-турецька війна 1768—1774 років призвела до поразки османів, і згідно з Кючук-

Кайнарджійським мирним договіром, підписаним після війни, Крим визнавався повністю 

незалежним, ні росія, ні Туреччина не мали права втручатися в справи ханства. Після періоду 

політичних хвилювань у Криму російська імперія порушила договір і анексувала Кримське 

ханство в 1783 році. 

 Кримське ханство часто брало участь у 

конфліктах на боці тієї чи іншої 

держави або саме було стороною 

військового конфлікту. У таких 

випадках кримськотатарська армія 

брала участь у походах на чолі з ханом. 

Одним з відомих є похід 1571 року, 

який закінчився взяттям москви, при 
цьому сам Іван IV Грозний втік з міста і 

не з'явився після підпалу передмістя. 

Було вирішено спалити і всю москву, 

хоча вважається можливим, що вогонь 

сам перекинувся з посадів на інші 

дерев'яні будівлі. Тим більше що в 

самому кремлі розташовувалася ставка 

кримського хана, а біля нього — 

посольство. Причиною цього походу 

було оголошення Іваном IV себе царем, захоплення москвою Казані й Астрахані, а також набіг 

московитів під керівництвом Данила Адашева на Крим. При цьому були і так звані набіги, які 

здійснювалися з ініціативи окремих мурз і часто закінчувалися захопленням бранців. 

Російський історик В. Д. Смірнов пише, що «справедливість вимагає не забувати взаємності 

Хлопці та чоловіки крмські татари на ринку, поч. 20 ст. 
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образ»: набіги (плюндрування) козаків на Кримське ханство нічим не поступалися набігам 

(чапулам) кримських татар і ногаїв. Рабство в Криму, судячи з основної маси кримських 

джерел, практично повністю зникло вже в 17 столітті, тоді як в росії кріпосне право існувало 

до 1861 року, і більшість населення були кріпаками. Необхідно також враховувати, що на 

історичну науку про кримських татар сильно вплинули російські історики, які переписали 

історію Кримського ханства для виправдання анексії Криму в 1783 році. Й особливо потім   ̶ 

радянські історики, що спотворили історію Криму для виправдання геноциду кримських татар 

в 1944 році. 

 Доба Кримського Ханства вважається періодом розквіту кримськотатарської культури, 

мистецтва та літератури. Класик кримськотатарської поезії тієї доби — Ашик Умер, якому 

позаторік виповнилось 400 років. Серед інших поетів особливо відомі: середньовічний поет 

Махмуд Киримли (12 ̶ 13 ст.) та хан Гази II Ґерай. Головна з архітектурних пам'яток того часу, 

що збереглися — ханський палац у столиці середньовічного Криму — Бахчисараї. 

 Гноблення з боку російської адміністрації та експропріації землі у кримськотатарських 

селян спричинили масову еміграцію кримських татар до Османської Імперії. Саме їхні 

нащадки зараз складають кримськотатарську діаспору у Туреччині, Болгарії та Румунії. 

  
Пам’ятник Ашик Умеру в Євпаторії                    Махмуд Киримли 

 

 Дві головні хвилі еміграції припали на 1790-ті та 1850-ті роки. Це стало причиною 

занепаду сільського господарства і практично повного знелюднення степової частини Криму. 

Саме в цей час Крим залишила більша частина 

кримськотатарської еліти. Поруч із цим ішла колонізація Криму 

за рахунок залучення російським урядом переселенців з теренів 

метрополії. Все це призвело до того, що з мільйона кримських 

татар, що жили в Криму на момент анексії його росією, 

наприкінці 19 століття залишилося менш як 200 тис., що 

становило близько чверті всього кримського населення. Загалом 

з 1783 року до початку 20 століття Крим залишило щонайменше 

800 тисяч кримських татар. 

  Кримськотатарське відродження пов'язане з ім'ям 

видатного діяча культури Ісмаїла Гаспринського (1851—1914). 

Він доклав великих зусиль, спрямованих на відродження та 

виживання кримського народу. 

Фактично Гаспринський створив 

нову літературну 

кримськотатарську мову; почав 

видавати першу 

кримськотатарську газету 

«Терджиман» («Перекладач»), 

яка незабаром стала відомою 

далеко за межами Криму; 

Ісмаїл Гаспринський 

Газета Терджиман 
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розробив нову методику шкільної освіти, завдяки чому сформувалася нова генерація 

кримськотатарської інтелігенції. 

 Щодо вірувань, то переважна більшість кримських татар — мусульмани-суніти 

ханафітського мазхабу. А отже відзначають більшість свят мусульманського світу, серед яких 

 ̶  Ораза ̶ байрам (Ураза ̶ байрам, Рамазан ̶ байрам). Це свято розговіння, яке завершує 30 ̶ 

тиденний піст від світанку до заходу сонця протягом місяця Рамадан (крим. Рамазан). Це не 

лише фізичне випробування, а й психологічне та емоційне, коли потрібно бути  чистим 

думками й розумом. Найбільш священною вважають 27-му ніч місяця Рамадан, що має назву 

«Кадір геджесі» (крим. kadir gecesi). Вважається, що саме цієї ночі мусульманам було даровано 

Коран. До неї готуються кілька днів: прибирають оселю, цвинтар, вбираються у новий одяг 

тощо. За день до свята відзначають «Арефе геджесі» (крим. arefe gecesi) або День Арафат. 

Зазвичай увечері готують святкову їжу: листкові коржики «катлама» (крим. qatlama, 

къатлама), чебуреки, солодощі. В Криму Ораза-байрам завжди відзначали в родинному колі. 

У Києві ж кримські татари 2019 року вперше взяли участь у фестивалі «East Fest», в межах 

якого відбуваються святкування Ораза-байрам, а також урочистості відбуваються на території 

ВДНГ.  Здебільшого ж заходи на материку влаштовують на базі мечетей. Святкування 

починається зі святкового намазу — щоденної молитви, яку кримські татари здійснюють 5 

разів на день. 

 Рамадан — це місяць посту і щедрості. Весь 

місяць майже щодня в молитовній залі київського 

представництва Духовного управління мусульман 

Автономної Республіки Крим проводять «іфтари» 

— вечори розговіння. Під час вечорів роздають 

безкоштовно їжу кожному, хто протягом дня 

постував. 

  Коли йдеться про культурну спадщину 

кримських татар, зокрема архітектурну, зазвичай 

згадують Ханський палац в Бахчисараї. Але існує 

ще одна перлина - соборна мечеть Джума-Джамі, 

розташована в Євпаторії. Ця мечеть була однією з 

головних у Кримському ханстві. Сьогодні вона вважається шедевром світової ісламської 

архітектури XVI століття. 

  Архітектура мечеті унікальна: величезний купол оточують 12 куполів, з боків 

підносяться два гостроверхих мінарети. Джума-Джамі є найбільшою двомінаретною і 

багатокупольною мечеттю в Європі. 

 У Джума-Джамі відбувалася 

чи не найважливіша подія в житті 

Кримського ханства. Хан, який 

отримував у Стамбулі право 

очолити державу, прибував 

спочатку в Гезльов (Євпаторія). У 

мечеті він проходив урочистий 

молебень і обряд посвячення в хани. 
Після цієї церемонії він 

розписувався в спеціальному акті, 

який зберігався в мечеті. Потім 

новообраний хан виходив на 

відкриті галереї і оприлюднював 

указ про своє призначення перед 

підданими. Після цього він вирушав 

у Бахчисарай, столицю Кримського 

Ханства. 

 За часів Кримського Ханства татарські чоловіки й жінки носили однакове вбрання. 

Поверх сорочки вони одягали кафтан із вузькими рукавами, який застібали до шиї. Спідній 

одяг обмежувався широкими шароварами. На ноги вдягали сап'янні жовті шкарпетки і туфлі. 

Влітку надворі носили жупани зеленого кольору, а взимку — хутрові шуби. 

Сучасне свято кримськотатарської культури 

Джума-Джамі 
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 Чоловіки голили голови, на які одягали червоні суконні тюбетейки, а поверх них - 

високу круглу або чотирикутну шапку з неширокою овечою оторочкою. Жінки заплітали 

волосся у дві коси, які завивали біля голови; дівчата заплітали багато дрібних кіс, які звисали 

за спиною. Коли жінки чи дівчата виходили з двору, вони ховали обличчя за кісеями. 

 Спілкування татар Криму на теми кохання можна, не вагаючись, вважати формою 

народного мистецтва. Річ у тім, що вони виявляли інтерес до протилежної статі у досить 

поетичний спосіб, бо традиції забороняли молодим людям відверто говорити про кохання. А 

відтак вони змушені були це робити, вдаючись до алегорій і метафор під час посиденьок. 

 Ось як змальовував процес залицяння дослідник Аркадій Кончевський у 20-ті роки 

минулого століття.  

 "Молодь татарська довгі осінні вечори коротала в тому, що перекидалася фразами на 

відомі мотиви у віршах, які складалися 

тут же. Звичай цей називався "чини" або 

"мане". Основною їхньою темою було 

кохання. Ось тип "чину", записаного 

мною влітку 1923 року. 

 "О донько султана! Вийди, покажи 

мені свій стан, щоб я міг ним 

помилуватися", - з такими словами 

звертається хлопець до своєї симпатії. 

 "Навіщо тобі дивитися на мій 

стан? – одразу відповідала в риму 

дівчина. - Хіба ти не бачив в Бахчисараї 

тополю?". 

 "О кохана, - знову кидає юнак, - підніми свої очі, щоб я запам'ятав, які вони". 

 "Мені нема чого підводити очі, - відповідає дівчина. - Ти бачив у крамниці чимало 

маслин". 

 "Але, може, ти дозволиш поглянути на твої брови?" - кидає закоханий. 

 "У цирульника ти бачив п'явки - такі й брови мої". 

  Дуже важкі наслідки для кримських татар мала громадянська війна в росії. 1917 року, 

після лютневої революції, був скликаний перший Курултай (з'їзд) кримськотатарського 

народу, що проголосив курс на створення незалежної багатонаціональної Кримської 

демократичної республіки. Гаслом голови першого Курултаю, національного лідера, якого 

найбільше шанують кримські татари, Номана Челебіджіхана були слова: «Крим — для всіх 

кримчан».  
 Номана Челебіджіхана більшовики розстріляли 23 лютого 1918 року, а інтереси 

кримських татар протягом війни не турбували ані «білих», ані «червоних». Згодом в Криму 

була встановлена радянська влада. 

 1921 року було створено 

Кримську АРСР у складі РРФСР. 

Державними мовами цієї 

республіки визнавалася російська 

та кримськотатарська, корінними 
народами — кримські татари та 

караїми, а її керівництво 

складалося переважно з кримським 

татар.  

 З вини радянської влади, яка 

вивозила хліб з Криму в інші 

регіони країни, під час голоду на 

Поволжі 1921—1922 років 

щонайменше 76 000 кримських татар померли від голоду, що стало катастрофою для 

невеликого народу.  

 1928 року відбулася перша хвиля репресій проти кримськотатарської інтелигенції, 

зокрема, голова Кримської АРСР Велі Ібраїмов був страчений по сфабрикованій справі. У 1938 

році розпочалася друга хвиля репресій проти кримськотатарської інтелігенції, під час якої 
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було вбито багато кримськотатарських письменників, учених, поетів, політиків, викладачів 

(Асан Сабрі Айвазов, Усеїн Боданінський, Сеїтджеліл Хаттатов, Ілляс Тархан, Бекір Чобанзаде 

та багато інших). 

 На відміну від інших народів, депортованих 1944 року і повернених на батьківщину 

після XX з'їзду КПРС 1956 року кримським татарам було заборонено переїздити до Криму до 

1989 року.  

 З 1960-х років у місцях, де жили депортовані кримські татари в Узбецькій РСР, 

зародився та почав набирати силу національний рух за право повернення народу до Криму. 

Активну боротьбу за право повернення кримських татар вели Мустафа Джемілєв, Юрій 

Османов, Петро Григоренко та багато інших. 

   
Асан Сабрі Айвазов Усеїн Боданінський Сеїтджеліл Хаттатов 

  
 

Юрій Османов Ілляс Тархан Бекір Чобанзаде 

   

Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв Петро Григоренко 

 

 Масове повернення почалося із 1989 року, і станом на 2013 рік у Криму жило близько 

270 тис. кримських татар, що становило 13 % від загального населення. Найголовнішими 

проблемами кримських татар на той час були: масове безробіття (рівень якого серед 

кримських татар набагато вищий, ніж середній рівень по Криму), проблеми з землею та 

розвитком інфраструктури, відбудованої з часу репатріації, кримськотатарських селищ. 
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 У 1991 році було скликано другий Курултай і створено систему національного 

самоврядування кримських татар. Кожні п'ять років проходять вибори нового Курултаю 

(національного парламенту), в яких бере участь усе доросле кримськотатарське населення. 

Курултай формує виконавчий орган — Меджліс кримськотатарського народу (щось на кшталт 

національного уряду). Протягом усього часу існування головою Меджлісу був Мустафа 

Джемілєв. З листопада 2013 року головою Меджлісу є Рефат Чубаров. Тоді ж було 

затверджено нову структуру Меджлісу, згідно з якою введено 5 посад заступників голови 

Меджлісу кримськотатарського народу. Їх посіли: Айдер Аджимамбетов, Наріман Джелялов, 

Аслан Омєр Киримли, Заур Смірнов, Ахтем Чийгоз. 

 Кримські татари послідовно виступали за територіальну цілісність України на 

противагу проросійському сепаратистському рухові в Криму. Незважаючи на це, у березні 

2014 року Росія анексувала Крим, а кримськотатарським лідерам М. Джемільову та Р. 

Чубарову заборонила в'їзд до Криму. Кримські татари заявляють про невизнання російської 

окупації Криму 

 

Сучасні громадсько  ̶політичні, культурні та релігійні активісти 

кримськотатарсього походження 
 

 Айдер Рустамов — муфтій Духовного управління 

мусульман Автономної Республіки Крим (далі — 

ДУМАРК) на материковій Україні розповідає, що до 

окупації в Криму проводили лише камерні 

святкування, бо тодішня місцева влада не хотіла йти на 

зустріч мусульманам, котрі намагалися влаштовувати 

масштабніші заходи. За словами Айдера, також була 

проблема в комунікації і непорозуміння у середовищі 

кримських мусульман. Загалом, каже муфтій, в Криму 

не було розуміння, як консолідувати мусульманське 

суспільство, навіть до окупації. 

 Айдер і його батьки народились в депортації. Айдер 

— в Центральній Азії, а от його бабця і дідусь — в 

Криму: 

 — Я був тоді, мабуть, в третьому класі, коли ми 

переїхали з Середньої Азії в Крим. Ми знайшли її 

(бабусин. — ред.) будинок. Як зараз пам’ятаю: ми прийшли, бабуся знайшла, уявіть собі, вона 

знайшла рідний дім, в якому вона народилась, виросла. Плакала. 

 Школу Айдер закінчив у Криму, а вищу освіту вже здобував у Йорданії, вивчаючи 

арабську мову та літературу. Коли повернувся до Криму після навчання, перекладав релігійну 

літературу, присвячену ісламу, з арабської на кримськотатарську мову. До того, як стати 

муфтієм, Айдер опікувався власним бізнесом на півострові. 

 Після окупації родина Айдера Рустамова переїхала на 

материкову Україну і робить усе можливе, аби повернутися 

додому. 

 2016 року кримські татари, що виїхали з Криму, 

організували загальний з’їзд вже на материковій частині 

України, на якому сформували 14 громад на материку та 

офіційно обрали Айдера Рустамова муфтієм Криму. 

 Муфтій, за словами Айдера, є представником релігійної 

влади загалом, але він не має прагнути зайняти такий високий 

пост. За законами ісламу, якщо людина прагне влади, то вона 

не має права на цю владу. 

 На вибори муфтія кожна громада делегує трьох людей: 

голову громади, імама (духовний наставник. — ред.) громади 

та одну уповноважену особу. Обирають з-поміж трьох. 

Айдер Рустамов 
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Муфтій своїм найпершим завданням вважає збереження ідентичності кримських татар у світі, 

а також він налаштований зробити все можливе для того, щоб Крим повернувся до України: 

 — Ми повинні оцінити те, що є у нас в Україні. Україна, я вважаю, це моя батьківщина. 

Крим — це Україна. Ми тут відчуваємо себе вільно. Люди, які виїжджають на материк, 

кажуть, що дихати тут інакше. 

 Зараз у Криму кримськотатарські релігійні організації не можуть вільно існувати. 

Муфтій розповідає, що релігійні представництва, які залишилися на півострові, вимушені 

співпрацювати з окупантами. Тому кримські татари вирішили створити нову релігійну 

організацію — Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим на материковій 

Україні, що базується у Києві, на Нивках. Тут почав діяти молитовний дім. Тепер тут можуть 

молитися і жінки, і чоловіки: для них є окремі молитовні зали в будівлі і великі намети на 

подвір’ї (жінки та чоловіки, що сповідують іслам, починаючи з семирічного віку моляться 

окремо. — ред.) Спершу сюди приходило мало людей, а тепер тут стелять килимки в 

коридорах, щоб всі могли помолитись. 

 ДУМАРК — це релігійна платформа, релігійний інститут кримських татар, який тісно 

співпрацює з Меджлісом кримських татар. Вони працюють у кількох сферах: освіта, 

благодійність, соціальна діяльність, хадж та умра. Хадж — це велике паломництво. Умра — 

мале паломництво. Кожен мусульманин раз на рік повинен здійснити паломництво у святі 

місця: 

 — Ми зараз намагаємося організувати хадж, щоб 

всі наші співвітчизники мали таку можливість за 

доступними цінами їздити в хадж з українськими 

паспортами. Багато наших співвітчизників, маючи 

гроші, не хочуть їздити туди з російськими 

паспортами. 

 Для дітей ДУМАРК організовує недільну школу, 

щоби виховати в них національний дух та 

інтелектуально їх збагатити. 

 Муфтій розповідає, що у них є намір відкрити власну 

школу. Окрім недільної школи хочуть відкрити також 

дитячий садок з читанням Корану, вивченням англійської та арабської мов. 

 1988 року, коли Айдер переїхав в Крим, його сім’я оселилася в селі Олексіївка (до 1945 

року — Ескі-Алі-Кеч, крим. Eski Ali Keç) Первомайського району. Там навчання вели 

російською мовою, але у школі був факультатив української мови, який Айдер відвідував: 

 — Я навіть диктанти писав краще, ніж тамтешні українці та росіяни. Але в нас не 

було розмовної практики. 

 Кожна національна спільнота може додати різнобарвності цій унікальній країні. В 

переддень Ораза-байраму обов’язково потрібно щось смажити. Зазвичай це чебуреки. А в 

самий день святкування тут експериментують з різними стравами. 

 У 2014-му кримські татари Ескендер Буджуров і його син 

Асан відкрили чебуречну «Софра» на київському Подолі. «Софра» з 

кримськотатарської означає «стіл, накритий пригощенням». Зараз це 

найпопулярніша чебуречна в Києві. Атмосферу Криму тут творять 
чебуреки, а також українська мова, яка тут лунає. Бо вони вважають 

себе частиною України. 

2014 року, навчаючись у Києві, Асан подзвонив батькові й сказав, 

що дуже хоче кримського чебурека і що київські чебуреки не мають 

нічого спільного зі справжніми. 

 На той час сім’я Ескендера в Криму зрозуміла, що вони хочуть працювати і щось 

створювати, а не воювати. Тож вся родина вирішила переїхати до Києва і відкрити чебуречну. 

Син знайшов місце під кіоск, придумав дизайн (він архітектор за фахом. — ред.) і створив 

меблі. Коли Ескендер переїхав до Києва, то приміщення вже було готове. 
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 Від ідеї до її реалізації минуло два місяці. Але 

виробничого досвіду у родини Буджурових не було, 

лише домашній — як смажити чебуреки, пекти 

янтики: 

 — Нам ніхто не допомагав, ми самі вдвох це втілили. 

 Засновників «Софри» почали запрошувати на 

телебачення і також завдяки соціальним мережам 

їхній невеличкий заклад став популярним: 

 — Чебурек — це наша національна страва. Його 

готують багато і по-різному. У господині завжди 

був шмат тіста і фарш. Вона могла швиденько раз 

— олію налили, сковорідку розігріли і посмажили 

чебуреків. Так в нас було прийнято дома. 

 Спершу Ескендер сам готував чебуреки у своєму 

закладі. Він згадує, що все запам’ятовував з дому: 

 — Спочатку вдавалось некрасиво, а потім потихеньку красиві і красивіші, а потім всі 

однакові. 

 Зараз Буджурови мають вже кілька закладів у Києві і готують там національні 

кримськотатарські страви, частина з яких запозичена з центральноазійської кухні: 

 — Частину страв ми запозичили з узбецької кухні, бо довго там прожили. Також ми 

готуємо страви уйгурської кухні, бо багато знаємо про них. 

 Ескендер народився в Центральній Азії, неподалік Ташкенту. Там закінчив школу та 

інститут. Повернувся до Криму 1989 року. Через те, що в паспорті у нього стояла 

національність кримський татарин, чоловікові важко було влаштуватись на роботу. Ескендер 

спершу возив цитрусові з Туреччини до Криму, потім розвозив квіти та працював в турецькій 

консалтинговій компанії. Так тривало до 2014 року: 

 — Але все перемінилось, коли нав’язали той референдум. Він був бутафорним і 

видуманим. Там не було так багато людей, як розповідала російська пропаганда. Можливо, 

10–15 відсотків брало участь в тому референдумі. 

 Зараз Буджурови кажуть, що хотіли б їздити в Крим, але тут вже є те, що прив’язує і 

все працює, виникає відчуття відповідальності. Не можуть залишити персонал, адже за кілька 

років у них уже склалась добра команда і з’явилося чимало вдячних клієнтів. 

  Таміла Ташева   ̶  українська 

кримськотатарська правозахисниця, громадська 

діячка, волонтерка, співзасновниця ГО «КримSOS». З 

2022 року  ̶  Постійна представниця президента 

України в АР Крим. 

  Таміла Ташева є однією з тих, хто допомагає 

переселенцям з Криму та докладається до розвитку 

кримськотатарської культури в Україні. Хоч до Києва 

Таміла переїхала ще 2007 року стажуватися до 

Верховної Ради України, та на півострів зараз 

потрапити не може: 

 — Звичайно, мене це засмучує, це складно, тому що 

батьки мої живуть там і рідні живуть досі в Криму. 

 Після роботи у Верховній Раді Таміла знаходила 

багато різноманітних занять: культурний менеджмент, організація різного роду фестивалів та 

інших мистецьких подій: 

 — Єдине, що мені завжди було цікаво — це займатися розвитком кримськотатарської 

культури, робити це в певній колаборації з українською культурою. 

 Разом з Олегом Скрипкою кілька років поспіль вони проводили етнічні сцени, 

присвячені кримським татарам в межах фестивалю «Країна мрій». 

Таміла Ташева 

Ескендер Буджуров 
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 — Це правда, напевно, що головними популяризаторами кримськотатарської культури 

тут завжди були люди, які вже доволі давно переїхали на той момент з Криму. 

 2019 року Таміла Равілівна нагороджена Орденом 

княгині Ольги ІІІ ступеня   ̶  «за громадянську мужність, 

самовіддане відстоювання конституційних принципів 

демократії, прав і свобод людини, виявлені під час 

Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську 

діяльність». 

 Громадський активіст, правозахисник,  

медіаконсультант, заступник генерального директора 

Українського інституту  ̶   Алім Алієв розвиває 

кримськотатарську культуру у Львові. Зокрема, у Львові 

влаштовували фестивалі кримськотатарської культури, куди 

запрошували українських і кримськотатарських музикантів. 

Кожного року вони проводили різні заходи українських і 

кримськотатарських музикантів, митців з Криму. 

Організовували в Києві кілька інших фестивалів, але це не 

було так відомо до 2014 року: 

 — 2014 рік став переломним. До нас прийшла велика біда — це війна, анексія території. 

Але разом із тим, для кримських татар, для їх 

впізнаваності в українському суспільстві — прийшло 

розуміння, що кримські татари є корінним народом 

України, етнічною спільнотою, яку потрібно 

підтримувати. 

 Таміла Ташева, Алім Алієв і Севгіль Мусаєва були 

активістами Революції Гідності 2013–2014 року, 

постійно тримаючи кримськотатарський прапор 

піднесеним. В ніч на 27 лютого 2014 року вони 

дізналися про те, що адміністративні будівлі в Криму, 

в Сімферополі, захопили невідомі у військовій формі. 

Тоді вже було зрозуміло, що, швидше за все, це 

зроблено російською стороною: 

 — На той момент ми ще дуже сподівалися, що все 

вирішиться. Але вдень, це десь година була, напевне, 

13–14, ми разом сіли в офісі та створили сторінку в 

фейсбуці. Я дуже пам’ятаю цей заклик до аудиторії: ми — «КримSOS», ми будемо 

розповідати про новини безпосередньо з Криму. 

 Організація інформувала й інформує, пояснює українцям та 

іноземним журналістам про події в Криму через численні зв’язки з 

кримськими блогерами, журналістами, громадськими активістами. Таміла 

розповідає, що за тиждень у них було понад 15 000 підписників на сторінці, 

дуже багато посилань на них як на спільноту. Спочатку в команди була мета 

лише вести інформаційний супровід всіх подій, але вони швидко зрозуміли, 
що, крім інформування, потрібна була безпосередня допомога, як це було 

на Майдані. 

 У березні 2014 року активісти «КримSOS» створили е-мейл, на який приходили листи 

від українців, готових прийняти ту чи іншу людину з Криму в себе вдома. На гарячу лінію 

дзвонили ті, хто хочуть виїхати, тому що боялися залишатися в Криму і не розуміли, що 

відбувалося, бо люди у військовій формі заходили в населені пункти. 

 З 2017 року, окрім допомоги переселенцями, «КримSOS» почали активніше проводити 

роботу з тими людьми, яких переслідують в Криму. Вони почали працювати з адвокатами, 

активістами і журналістами безпосередньо на півострові. 

 Окрім того, команда «КримSOS» працює з громадами переміщених осіб, тобто це 

допомога у розвитку. Вони навчають щойно створені організації як працювати в Україні, як 

Алім Алієв 

Севгіль Мусаєва 



34 

 

можна допомагати своїй діяльності, навчають їх пошуку ресурсів, спілкування засобами 

масової інформації тощо. 

 За цей період тут змогли допомогти десяткам тисяч людей: шукали помешкання, 

надавали юридичну, соціальну та психологічну допомогу. Наприклад, соціальна підтримка 

складалась із пакету першої необхідності, що містив засоби гігієни, продукти харчування 

тощо. Також допомогали відкриватися та розвиватися малому бізнесу в перші роки, аби їм 

легше було інтегруватися на материку. 

 У 2014–15-му роках керівництво держави ще не зрозуміло як реагувати на виклики, які 

є в суспільстві. На той час не було законодавчих актів, які б регулювали статус внутрішньо 

переміщених осіб як з Криму, так і зі Сходу України: 

 — Ми займалися не лише прямою допомогою, ми писали закони. Перший закон, який 

стосувався внутрішньо переміщених осіб, писали в нашому офісі. 

 Батьки Таміли відмовилися виїжджати з Криму. Там залишилися також її сестра та 

племінник: 

 — Два роки тому померла моя бабуся, яку я не змогла побачити. І я не бачила її 

протягом трьох років, з 2014-го року. Звичайно, що це психологічно дуже складно, ти 

розумієш що у зв’язку з тим, що російська федерація вважає територію Криму своєю 

територією, поки ситуація не зміниться, я на територію Криму поїхати не можу, для мене 

це просто фізично небезпечно. 

 Ставлення до спільноти кримських татар в Україні та світі відчутно змінилося після 

2014 року. До того часу кримських татар в Криму сприймали, як групу, яка потенційно може 

відділитися і перейти, скажімо, до Туреччини. Крим, за словами Таміли Ташевої, Україна 

втрачала впродовж усієї незалежності, тому що «умовний Київ не звертав увагу на Крим»: не 

було злагодженої інформаційної політики та державної роботи з населенням Криму. росія ж 

вклала колосальні ресурси в громадські об’єднання в Криму та пропаганду через засоби 

масової інформації. 

 — Коли я переїхала з Криму до Києва в 2007 році, до мене не було упередженого 

ставлення, тому що про кримських татар дуже мало знали. Знали, що кримські татари раз 

на рік виходять на 18 травня, тому що в них якась там жахлива дата. Вони навіть не 

розуміли, що це була депортація, злочин проти людяності, геноцид. 

 До 2014 року про кримських татар та їхню трагедію мало хто знав. Поодинокі активісти 

мали пояснювати це через культуру. Вони пояснювали, здебільшого своїм власним 

прикладом, хто такі кримські татари, пояснювали, хто вони є, що вони є європейською нацією, 

яка прагне добробуту в Україні, щоб та стала сильною, заможною державою. Тому що лише в 

Україні, як європейській державі можуть вважатися права етнічних спільнот корінних народів: 

 — Я згадую 2014 рік, коли ми оголосили, що просимо допомоги з поселенням людей, які 

виїжджають з території півострова. Тоді тисячі людей почали нам писати, що готові 

надати житло. Наприклад, Олег Скрипка подзвонив в березні 2014-го року, і каже: «Таміла, 

слухай, в мене є будинок під Києвом, він пустий, якщо тобі потрібно когось поселити з твоїх 

рідних, кого ти знаєш, то будь ласка, використовуйте цей будинок». І це було важливо. 

 Восени 2018 року фонд «Демократична ініціатива» проводив соціологічне опитування. 

Зокрема, українців питали: чи були за те, щоб надати кримським татарам право на 

самовизначення в межах української держави. Тобто, йдеться про національну територіальну 
автономію у складі української держави. І понад 50 % українців висловилися за те, що 

кримським татарам потрібно надати таке право. Це хороший показник, бо означає, що до 

кримських татар не ставляться вороже, не думають, що вони є якимись сепаратними групами. 

— Звісно, що моїм домом завжди є і буде Крим, але Крим є складовою частиною держави, 

Крим — це Україна. 

 Для Таміли Київ став другою домівкою, бо вона живе тут багато років і більшість її 

друзів також. Але вона не зможе почувати себе повністю щасливою, якщо вона не вільна 

подорожувати до Криму, тому що там її коріння:  

— Хочу до себе додому, випити маминої кави, щоб вона мене в моєму будинку, погладила по 

волоссю, приготувала мені якоїсь своєї смачної їжі. 
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Кримські татари визнають та позиціонують себе як корінний народ Криму та України 

 Кожного разу, коли Таміла приїжджала в Крим, то обов’язково їздила в Бахчисарай: 

 — Пам’ятаю дуже добре гірське плато над Бахчисараєм. Це для мене якесь місце сили. 

Я кожного разу приїжджала туди і так сідала, медитувала, дивилася на Бахчисарай, на ці 

середньовічні вузенькі вулиці. І оцей вигляд я хочу бачити не тільки в своїх мріях і в своїй уяві, 

а щоб вони були справжніми, тому що вони дуже такі чуттєві і об’ємні у мене. 

 У кримських татар немає поняття «правильний» або «неправильний» кримський 

татарин. Хтось обирає шлях єднання з Богом і праведного життя згідно з нормами ісламу, а 

хтось обирає більш світське життя. Є кримськотатарські жінки, які одягають хіджаб і роблять 

5 разів намаз, ведучи при цьому активне світське життя: 

 — Хтось одягає піджак і джинси, а хтось одягає хустку і довгу сукню, і це не заважає 

нам відчувати себе кримськими татарами. Тому що в нас є те, що поєднує: це релігія, це мова, 

це любов до своєї батьківщини, це історія руху. 

 — Я обіймалася із тими людьми, які хустку носять, і з тими, хто не носить. 

Неважливо, ким ти є: світським чи ортодоксальним. Ми маємо оцю різність нашу плекати, 

цінувати, тому що мені здається Україна цим і ціннісна, що ми дуже різні. І це дуже важливо, 

не кожна країна може похизуватися цим. 

Утиски кримських татар з боку російської влади  

після анексії Криму 2014 року 

3 березня — викрадено кримського татарина Решата Аметова, а 15 березня знайдено його 

закатоване тіло. 

8 березня — підпал готелю, який належить кримським татарам. 

17 березня — викрали громадського активіста Валіда Абу Юсуфа (етнічного росіянина Сергія 

Селенцова, що прийняв іслам), якого 31 березня було «виставлено» з окупованого Криму. 

20 березня — викрадено кримського татарина Нурі Сулейманова. 

31 березня — побито 16-річного підлітка, котрий говорив телефоном кримськотатарською 

мовою. 

9 квітня — сплюндровано пам'ятний камінь кримському балетмейстеру Акиму Джемілєву. 

21 квітня — напад мілітаризованих російських організацій на будівлю Меджлісу, щоб зняти 

український прапор. 

26 квітня — «в. о. прокурора Криму» Наталія Поклонська винесла офіційне попередження 

члену Меджлісу кримськотатарського народу Різе Шевкієву через вивішування прапора 

України на будівлі Меджлісу. 

22 квітня — кримськотатарській редакції ДТРК «Крим» в усній формі наказали «не 

показувати» лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва і низку членів Меджлісу. 

2 травня — представники російських служб не допустили Мустафу Джемілєва до Криму. 

3 травня — Мустафі Джемілєву заборонено повернутись до Криму. 

4 травня — в. о. прокурора Криму Поклонська зачитала Рефату Чубарову попередження про 

недопущення «екстремістської діяльності». 

6 травня — російські мілітаристські бойовики побили члена Меджлісу Абдурамана Егіза. 

13 травня — кримські суди прийняли на розгляд 55 справ стосовно 49 кримських татар, котрі 

брали участь у подіях 3 травня, коли Мустафі Джемілєву було відмовлено у в'їзді до Криму. 

14 травня. У Стокгольмі 2015 на конкусі Євробачення перемогла Джамала українка з 
кримськотатарським походженням з піснею яка присвячена депортації у 1944. 
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16 травня — ФСБ провело обшук у керівника відділу зовнішніх зв'язків Меджлісу Алі 

Хамзіна. 

16 травня — владою РФ заборонено проводити мирні зібрання до 6 червня, за 2 дні до 18 

травня — пам'ятної дати для кримських татар. 

13 червня — у м. Сімферополі у споруджувану мечеть «Чукурча-джамі» кинуто три пляшки 

із запалювальною сумішшю. 

11 червня — заборона проведення мирних зібрань, у відповідь на подання Меджлісом 

повідомлення про наміри провести захід в парку Треньова. 

24 червня — ФСБ провела обшук в будівлі медресе. 

4 липня — окупаційна влада Криму винесла рішення про заборону Рефату Чубарову 

в'їжджати на територію Криму. 

5 липня — окупанти не пропустили Рефата Чубарова, котрий повертався із засідання 

Меджлісу в Херсонській області, через адміністративний кордон Автономної Республіки 

Крим. 

22 липня — у кримськотатарському кафе «Мусафір» люди в масках влаштували обшук. 

24 липня — головний редактор газети «Авдет» Шевкет Кайбуллаєв був викликаний на бесіду 

у ФСБ. 

5 серпня — повідомлення про заборону літератури кримськотатарською мовою. 

19 серпня — кримським татарам заборонено проводити жалобний мітинг на честь 

Загальноєвропейського дня пам'яті жертв сталінізму та нацизму. 

Вересень — виселення Меджлісу з будівлі Меджлісу. 

 Звичайно й далі тривають утиски кримськотатарських активістів з боку російської 

влади. 

 росія в окупованому Криму використовує ту саму стратегію, що й російська 

імператриця Катерина ІІ  ̶  виселяє кримських татар і заселяє півострів росіянами. Рідну землю 

змушені були знов покинути близько 10% кримських татар. Про це повідомив Мустафа 

Джемілєв, політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, 

провідник кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського 

руху, політв’язень, Народний депутат України, в минулому Уповноважений Президента 

України у справах кримськотатарського народу. 

 "За нашими оцінками, 10% відсотків із 300 тисяч кримських татар були змушені 

залишити Крим. Це - стратегія, як за Катерини II, коли автохтонний кримськотатарський 

народ був виселений, а росіяни заселені. Це так цинічно: вони приїхали в нашу країну з всіма 

своїми ракетами і зброєю, а нас переслідують, коли знайдуть патрон", - заявив пан Джемілєв 

 Джемілєв зазначив, що на сьогодні в Криму переслідується "кожен, хто наважиться 

висловити будь-яку форму невдоволення російською окупацією". Найчастіше ж репресії 

спрямовані проти кримських татар, оскільки вони завжди були найактивнішими. 

 "Обшуки вже стали частиною повсякденного життя кримських татар, часто вони 

проходять під приводом релігійного 

екстремізму. Протягом всіх років з часу 

незалежності України не було жодного 

терористичного акту, і раптом всі стали 

терористами?" - сказав Джемілєв. 

 За його словами, під час таких обшуків, 

протягом яких нібито шукають зброю або 

заборонену літературу, як правило, російська 

окупаційна влада намагається принизити 

кримських татар і спровокувати конфлікт для 

виправдання подальших великих утисків. 

 "Я вважаю, що 95% кримських татар усе ще 

залишаються проукраїнськими. Але це правда, 

що люди втрачають надію на визволення, і, 

звичайно, їм доводиться якось виходити із 

ситуації", - додав пан Джемілєв. 
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 Навіть європейські дипломати роблять заяви з приводу утисків кримськотатарського 

населення в окупованому Криму. З нагоди річниці насильницької депортації кримських татар 

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки зробило таку заяву: 

 "Майже половина з цих близько 200 тис. людей, переважно жінок, дітей та літніх 

людей, померли від голоду та хвороб. Переслідування тимчасово закінчилося в 1989 році, але 

повернулося до Криму за останні кілька років. З 2014 року, коли Російська Федерація 

анексувала Крим, почалася нова хвиля політично вмотивованих переслідувань кримських 

татар". 

 Чеські дипломати нагадали про заборону діяльністі Меджлісу кримськотатарського 

народу, про арешти та жорстокі репресії з боку правоохоронних органів та військових сил рф 

щодо противників російської агресії. Тисячі кримських татар змушені були знову полишити 

свої домівки та переїхати в різні куточки України чи за кордон, десятки кримських татар 

залишаються незаконно ув'язненими в росії та в окупованому Криму. 

 "Ситуація в Криму погіршуєтися. Резолюції та рекомендації Ради Європи, ООН та 

інших міжнародних організацій не були почуті ні російською федерацією, ні де-факто владою 

на півострові. Права кримських татар та інших громадян продовжують порушуватися, свобода 

слова масово обмежена, місцевих громадян, і всупереч міжнародному праву окупаційна 

адміністрація примушує населення до військової служби", - йшлося у заяві чеського 

зовнішньополітичного відомства. 

 Станом на січень 2023 року Меджліс — представницький орган кримськотатарського 

народу — також досі заборонений російською федерацією як екстремістська організація. 26 

травня 2022 року апеляційна інстанція незаконного окупаційного так званого «Верховного 

суду Криму» змінила попередній вирок радянському правозахиснику та дисиденту, 

українському політику, одному з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафі 

Джемілєву, голові Меджлісу кримськотатарського народу в 1991-2013 рр., заочно засудивши 

його до 3 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 20 тис. російських рублів. 

 Кримські татари продовжують зазнавати систематичних переслідувань та утисків з 

боку російської окупаційної влади. За даними Кримськотатарського ресурсного центру, за 9 

місяців 2022 року в тимчасово окупованому Криму зафіксовано 108 затримань (з них 83 – 

кримських татар) та 138 арештів (104 – кримські татари). 

 Мешканців тимчасово окупованого Криму, зокрема представників нацменшин та 

корінних народів України, продовжують заганяти до російської армії і як строковиків, і у 

рамках так званої «часткової мобілізації». У складі російської армії їх примушують брати 

участь у бойових діях проти України. Відомо, що в тимчасово окупованому Криму після 

оголошення путіним «часткової мобілізації» в рф представникам кримськотатарського народу 

вручили щонайменше 1,5 тисячі повісток. Такі дії є прямим і грубим порушенням Женевських 

конвенцій 1949 року та інших норм міжнародного гуманітарного права. 

Дні пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та 

боротьби за права кримськотатарського народу 
 

  18 травня в Україні відзначається День боротьби за 

права кримськотатарського народу та вшановується пам’ять 

жертв депортації кримських татар.  

  День боротьби за права кримськотатарського 

народу — день пам'яті в Україні, що відзначається щорічно 18 

травня, у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 

року. Започаткований 16 травня 2014 року указом виконувача 

обов'язків Президента України Олександра Турчинова, 

напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар з Криму. 

  День пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу — день пам'яті в Україні, що відзначається щорічно 18 травня 

у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 року. Започаткований 12 листопада 

2015 року постановою Верховної Ради України. Тією ж постановою ВР депортація з Криму 

кримських татар визнана геноцидом кримськотатарського народу. 
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 Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року й тривала до початку 

червня. За кримськотатарськими джерелами було депортовано понад 400 тисячі осіб, з яких 

упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.  Людям на збори 

давалося від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялось взяти особисті речі, 

провізію, посуд та побутовий інвентар. Зрозуміло, що більшість майна залишалась і була 

конфіскована державою. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення 

до Узбекістану, частина до ГУЛАГу, а ще частина  ̶  

для поповнення спецконтингенту для московського 

вугільного басейну. 

 В каральній операції брали участь 32 тис. 

співробітників НКВС.  

 Депортація була одним з засобів 

«детатаризації» Криму. Іншими засобами були 

знищення культурних та історичних пам'яток, заміна 

історичних назв місцевостей новими на зразок 

«Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск» 

тощо. До Криму заселялися вихідці з росії та інших 

республік. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилося майже в 10 разів.  

 Сталінська політика щодо кримських татар не була чимось новим. Як відомо, 

захоплення 1783 року Криму росією призвело до великого занепаду культурного життя на 

півострові: по-варварському було спалено багато давніх рукописів, зруйновано чимало 

архітектурних пам’яток. Саме тоді розпочалося перше заселення Криму росіянами, 

чужоземними колоністами, міцніла брутальна русифікаторська політика.  

 1945 року Кримську Автономну Радянську Соціалістичну республіку понизили в 

статусі до Кримської області. До 1948 року перейменували приблизно 90% 

кримськотатарських топонімів. 1954 року Кримську область передали зі складу РРФСР до 

складу УРСР. 

 Після переведення Криму до складу УРСР (1954) у 1956 році було видано указ 

(неопублікований) про реабілітацію кримських татар, але практично без права повернення на 

батьківщину до Криму. До 1956 року вцілілі вважалися засланими навічно й не мали права 

залишати місце проживання під загрозою 20 ̶ річної каторги. 1967 року звинувачення в 

масовому колабораціонізмі з кримських татар зняли, але повернутися на півострів їм не 

дозволили. Масова репатріація почалася лише 1989 року. 

 Здавалося, що нарешті, попри побутові труднощі, настав мир і можна спокійно і вільно 

жити на рідній землі, але знову кримська земля стала об’єктом зазіхань росії, а кримські татари 

піддалися (і піддаються) нечуваним з часів Сталіна репресіям.  

 Враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного 

режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ знову постав перед загрозою 

дискримінації на рідній землі, а також з метою підтримки боротьби громадян України – 

кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу Указом 

Президента від 16 травня 2014 року, і був встановлений День боротьби за права 

кримськотатарського народу та День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  

 Нижче наведена інфографіка від Радио Свобода: 
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День спротиву російській окупації Криму 

 В Україні встановлений День кримського спротиву російській окупації  ̶  26 лютого 

(також називається «День спротиву російській окупації Криму») . Це пам’ятна дата на річницю 

проведення мітингу кримських татар та українців у Симферополі на підтримку територіальної 

цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Учасниками 

мітінгу були представники кримськотатарської громади, активісти руху «Євромайдан Крим», 

члени ГО «Армія спасіння», представники Конгресу українських націоналістів, ультрас ФК 

«Таврія». 

 26 лютого 2014 р, під стінами кримського парламенту в Симферополі пройшов 

масштабний мітінг, який увійшов в історію як початок спротиву кримчан російській окупації. 

З 2016 року 26 лютого внесено в календар офіційних дат України як «День спротиву Криму 

російській окупації».  

 У наведеній нижче фотогалереї згадаймо, як 9 років тому проходив масштабний мітинг 

спротиву російській окупації в Симферополі. Фото з архіву сайту Радіо Свобода: 

   

 

 
 
 
 
 
Логотип Дня спротиву окупації Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, розроблений 
2021 року кримськотатарським художником 
Рустемом Скібіним на замовлення Представництва 
Президента України в АР Крим 
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26 лютого 2014 року об 11 ранку Меджліс 

кримськотатарського народу скликав жителів 

півострова на мітинг проти сепаратизму під стінами 

кримського парламенту в Сімферополі 

Акція проводилася під гаслом «Збереження 

територіальної цілісності України і недопущення 

ухвалення Верховною Радою АРК рішень, 

спрямованих на дестабілізацію ситуації в автономії» 

  
Тоді біля Верховної Ради Криму зібралися, за різними оцінками, від 5 до 10 тисяч кримських татар і кримчан 

інших національностей, які виступили проти сепаратизму 

  
Позачергова сесія кримського парламенту мала 

відбутися о 15:00. На порядку денному два питання: 

«Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та 

АРК» і «Про звіт Ради міністрів АРК» 

Прапор «Правого сектора» на мітингу 

  
До середини дня 26 лютого на мітингу біля стін 

парламенту налічувалося від 10 до 20 тисяч 

проукраїнськи налаштованих жителів Криму і від 2 до 

4 тисяч представників проросійських сил. Їх розділяв 

кордон міліції 

Один із проросійськи налаштованих учасників 

мітингу 
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Учасник події з кримськотатарським прапором Голова Меджлісу Рефат Чубаров вимагав від спікера 

кримського парламенту Володимира Константинова 

перенести або скасувати позачергову сесію, щоб 

уникнути протистояння і подальшого загострення 

ситуації в Криму 

  

  

  
Сесія парламенту Криму мала початися о 15:00, але її відкриття відкладали через відсутність кворуму. Коли 

почалися зіткнення, депутати стали залишати парламент 
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По закінченні акції, на площі, де були проросійські 

активісти, виявили балончики зі сльозогінним газом 

Сесія кримського парламенту цього дня так і не 

відбулася 

 Фото з архіву Радио Свобода. 

 Докладніше про ці події: 25 лютого 2014 р. під будівлею кримської Верховної Ради 

відбувся проросійський мітинг, організований організацією «Кримський фронт» та 

«козацькими» організаціями. Учасники акції вигукували проросійські гасла та вимагали 

відокремлення від України шляхом проведення референдуму. Перед мітингувальниками 

виступив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, який оголосив про 

проведення 26 лютого позачергової сесії. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що на сесію може 

бути винесено питання про вихід Криму зі складу України. 

 26 лютого під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися 2 акції: 

проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, рухом 

«Євромайдан Крим» та іншими проукраїнськими організаціями, котрий зібрав до 10 тисяч 

учасників, та проросійський чисельністю, за одними даними  ̶  від 700 осіб, за іншими  ̶  від 2 

до 4 тис. Ініціатором якого стала партія «Руська єдність». Через незадовільні заходи безпеки, 

вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів 

сталися сутички, у результаті чого загинули 2 людини. Проросійський мітинг був відтіснений 

до внутрішнього двору кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія парламенту 

була скасована. 

 На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлі Верховної 

Ради АРК та Ради міністрів АРК у м. Сімферополі. 

 26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу 

про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати 

   Доля об’єктів культурної спадщини після анексії Криму 
 Коли у 2013 році організація ООН з 

питань освіти, науки та культури 

(ЮНЕСКО) після тривалої підготовчої 

роботи, яку вели адміністрація 

Національного заповідника «Херсонес 

Таврійський» та міністерство культури 

України, внесла заповідник до списку 

світової культурної спадщини, це було 

сприйнято як велика перемога, привід для 

гордості. Тодішній директор заповідника 

Леонід Жунько, не приховуючи радості, 

говорив, що визнання високого статусу 

має забезпечити заповіднику належне 

фінансування, а також захистити зони 

пам'яток археології від забудови. 

 На хвилі ентузіазму, що піднялася після цього рішення, кримські вчені та музейні 

працівники сподівалися, що ЮНЕСКО вже в найближчому майбутньому внесе до списку 

Херсонес Таврійський 
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світової культурної спадщини ще цілу низку об'єктів на території півострова: Ханський палац, 

середньовічні пам'ятники на околицях Бахчисараю, Судакську фортецю, печерні міста 

Мангуп-Кале та Ескі-Кермен. Сьогодні ці надії розтанули, як дим.  

 «Думаю, допоки не будуть послаблені санкції, доки зберігатиметься нинішня 

політична ситуація, мало шансів, що тут буде якийсь прогрес», - цитує сайт «Новини Криму» 

слова археолога Олександра Герцена, який вже багато років займається розкопками на 

Мангупі. 

 Втім, як показують події останніх років, міжнародні інститути не спроможні 

забезпечити не лише охорону, а й моніторинг ситуації навколо кримських пам'яток культури. 

ЮНЕСКО, будучи структурою ООН, відповідно до резолюції Генеральної асамблеї від 27 

березня 2014 року визнає територіальну цілісність України, декларуючи український статус 

Криму та Севастополя. 

 «У всіх своїх діях ЮНЕСКО керується резолюцією Генеральної Асамблеї від 27 березня 

2014 року «Про територіальну цілісність України», яка «підтверджує відданість 

суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України у 

міжнародно визнаних кордонах», - це однозначна позиція виконавчої ради організації. 

 Однак, керуючись цим принципом, представники ЮНЕСКО не можуть відвідувати 

Крим, оскільки фактично півострів знаходиться під контролем російської влади. У зв'язку з 

цим оцінки ситуації даються виключно дистанційно, внаслідок чого документи, що 

приймаються ЮНЕСКО, нагадують знайомі будь-якому громадянину чиновницькі відписки. 

Зокрема, там констатують, що зараз не можуть «підтвердити або спростувати інформацію» 

про несанкціоновані археологічні розкопки в Криму, а також «про незаконний експорт 

археологічних пам'яток до російської федерації». 

 У резолюції, присвяченій Херсонесу та його хорі від 10 червня 2016 року (40 COM 

7B.62), йдеться про «віддалені методи зондування» та висловлюється надія, що представники 

ЮНЕСКО відвідають заповідник та перевірять його стан «як тільки буде можливо». У 

мінкульті України, аналізуючи корисний вихід від цих декларацій, вважають, що ЮНЕСКО 

під приводом деполітизації питання фактично самоусунулися від кримської проблеми. 

 Дехто покладав надію на можливий приїзд до Криму міжнародної моніторингової 

комісії ЮНЕСКО, але їх відвідування Криму та Севастополя в поточній ситуації можливе 

лише за погодженням України та росії, що, самі розумієте   ̶ навряд чи можливо. 

 Але навіть якщо уявити, що моніторингова група колись дістанеться півострова, то 

ситуація тут може ще більше ускладнитися:  за підсумками поїздки комісії доведеться дати 

правову оцінку археологічним розкопкам, які ведуть російські наукові організації на території 

Криму. 

 Зараз у Криму та Севастополі на регулярній основі працюють сім російських 

археологічних експедицій. Зокрема на Керченському півострові розкопки веде Боспорсько-

Пантікапейська експедиція ДМІІ ім. А. С. Пушкіна. На території фортеці Чембало (Балаклава, 

Севастополь), у Судакській фортеці, Старому Криму та Херсонесі працюють фахівці з 

Ермітажу. І хоча у більшості цих місць російські вчені працювали ще до 2014 року, тоді вони 

діяли відповідно до українського законодавства, зараз же отримують дозвільні документи у 

москві. 

 Якщо в ЮНЕСКО вважають, що Крим є частиною України, то членам моніторингової 
групи доведеться визнати, що всі ці роботи порушують міжнародні рекомендації, що 

визначають принципи археологічних розкопок і їм уже не вдасться послатися на відсутність 

достовірних даних, як це робиться зараз. Зрозуміло, що росія не зацікавлена в такому розвитку 

подій, та й обережні міжнародні чиновники скоріше воліють не відвідувати Крим, ніж робити 

такі різкі заяви. 

 До речі, зазначений документ не лише рекомендує країнам – членам ЮНЕСКО 

утримуватись від розкопок на зайнятих ними територіях інших держав, а також після 

закінчення конфлікту повернути всі випадково зроблені знахідки країні, звідки вони походять. 

 Наразі росіяни заявляють, що всі артефакти, знайдені під час розкопок, залишаються у 

Криму. Проте відсутність міжнародного моніторингу заважає переконатися у правдивості цих 

заяв. Тим більше, що кадрова політика російської влади викликає цілком зрозумілі 
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побоювання не лише за нові знахідки, а й долю музейних колекцій та загальний стан пам'яток 

архітектури. Та що говорити, коли у сьогоднішньому стані війни росіяни грабують музеї та 

вивозять цінності до росії з окупованих українських територій. 

 За даними Держкомстату України на 1 січня 2014 року в Автономній республіці Крим 

та місті Севастополі діяло 40 музейних закладів, у яких зберігалося 1 250 583 музейні предмети 

державної частини музейного фонду України. 

 Генуезька фортеця в Судаку, побудована в 14-15 

століттях, протягом багатьох років була одним із 

головних претендентів на внесення до списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До 2014 року цей 

архітектурно-археологічний комплекс був філією 

Національного заповідника «Софія Київська». За 

російської влади він отримав статус Державної 

бюджетної установи Республіки Крим, а його 

директором стала Раїса Новицька. Про рівень 

наукової компетентності цієї дами можна судити з 

підготовленого нею відеозапису «Судак: Екскурс в 

історію Криму», що викликало справжній шок навіть 

у кримських провінціалів. 

 За тей час, що Новицька керувала музеєм-заповідником, його постійно трясли 

скандали. То обвалилася одна з веж, то бізнесмени розпочали масштабне будівництво на 

території археологічної пам'ятки. У 2017 році Новицькій, яку звинувачували в отриманні 

хабара у великому розмірі, перевищенні посадових повноважень, присвоєнні заробітних плат 

фіктивних працівників, використанні службового становища, укладанні фіктивного договору 

на охорону, використанні праці співробітників на 

території власного будинку,  судом винесено вирок. 

Про подальшу її долю поки що нічого невідомо. 

  Бахчисарайський історико-культурний та 

археологічний музей-заповідник – найбільший 

музей Криму. Він включає 117 пам'яток історії та 

архітектури, а його фондові колекції налічують 140 

тисяч музейних експонатів. До музею відноситься 

Ханський палац у Бахчисараї, печерні міста Мангуп, 

Ескі-кермен та Чуфут-кале, які претендують на 

внесення до списку світової культурної спадщини 

ЮНЕСКО. 

 Вже у квітні 2014 року кримська влада 

замінила колишнього директора Валерія Науменка, який керував музеєм протягом трьох років, 

на Ельміру Аблялімову, яку представив співробітникам особисто Сергій Аксьонов.  

 Історична справка №1: «Сергій Аксьонов  ̶  російський політик, український 

колабораціоніст із росією, самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської 

окупаційної влади в Автономній республіці Крим з 27 лютого 2014. «Голова» т. зв. Республіки 

Крим з 9 жовтня 2014, з 17 березня 2014 — голова Ради міністрів «Республіки Крим» у складі 
тимчасово окупованого суб'єкта рф. 

Депутат Верховної Ради Автономної 

Респубілки Крим (з 31 жовтня 2008 по 17 

березня 2014). Член вищої ради партії 

«Єдина росія». Колишній лідер проросійської 

партії в Криму "руська єдність" (2008—

2014). У кримінальних колах відомий як 

«Гоблін». Фігурант санкційних списків 

Євросоюзу.» 

 Історична справка №2: «Ельміра 

Наріманівна Аблялімова  ̶  український 

політик, заслужений економіст АРК (2012), 

Раїса Новіцька 

Ельміра Аблялімова 

Ханський палац 

https://www.youtube.com/watch?v=5tLCaQHvm4c&ab_channel=hochu-v-krim
https://www.youtube.com/watch?v=5tLCaQHvm4c&ab_channel=hochu-v-krim
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депутат Бахчисарайської міської ради (2002 ̶ 2006), депутат Бахчисарайської райради (2006 ̶ 

2014). У 2014 році короткий час  ̶  генеральний директор Бахчисарайського державного 

історико ̶ культурного заповідника. У грудні 2014 звільнена з посади. З 2017 разом з чоловіком, 

Ахтемом Чийгозом мешкають у Києві. Виступала проти реконструкції Ханського палацу (за 

російської влади) як такої, що не відповідає вимогам збереження пам’ятки. У 2018 році 

Аблялімова подала позовну заяву до Коптевського райсуду москви на відповідача ТОВ 

«Корпорація АТТА Груп»  ̶  підрядника всіх робіт у заповіднику. З 2020 року входить до складу 

Експертної ради Представництва президента України в АРК» 

 Аблялімова до березня 2014 року була чиновницею – заступником голови 

Бахчисарайської районної державної адміністрації (РМДА). Трудовий колектив її не прийняв. 

Під час скандальних розбірок у місцевих ЗМІ фігурували листи наукової громадськості з 

протестами проти призначення нового директора, спроби розіграти міжнаціональну карту, 

чутки про розкрадання музейних цінностей та викриття корупційних схем щодо надання в 

оренду площ для точок громадського харчування в охоронній зоні пам'яток історії. 

 У підсумку Аблялімова протрималася лише до грудня 2014 року, а їй на зміну прийшов 

Вадим Мартинюк, колишній співробітник прокуратури, який раніше займався в музеї 

Бахчисараю економічними питаннями. У справі музейної та наукової роботи Мартинок 

відомий, хіба що скандалом із освоєнням 170 000 рублів на створення «Віртуального туру» 

заповідником, який так і не пред'явили громадськості. 

 Пані Аблялімова, навіть проживаючи вже в Києві, не полишає спроб протистояти 

«відновленню» Ханського палацу російськими «спеціалистами».  

 Перед війною, в лютому 2022 року Українська сторона планувала звертатись до 

ЮНЕСКо через явні руйнування, що проявилися на Ханському палаці після його «реставрації» 

росіянами. Про це заявляла перший заступник міністра закордонних справ України  ̶  Єміне 

Джапарова. Ці тріщини з’явились на одному з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї після 

так званих «реставраційних робіт» на території пам’ятки кримськотатарської культури та 

палацової архітектури.  

 Представник окупаційної влади Ілля Алимчев з  місцевої «Дирекції з централізованого 

обслуговування та розвитку закладів сфери культури» стверджував, що тріщини з’явились 

через помилки у «реставрації». За його словами «в цьому немає нічого страшного, це все 

можна усунути, серйозної шкоди не заподіяно». Але кримські активісти публікують в 

інтернеті світлини корпусу, що руйнується.  

  
Тріщини на стінах Ханського палацу, фото Дилявер Кайданов, Facebook 

 А починалось все з того, що в 2017 році російська влада вирішила розпочати так звану 

«реконструкцію» історичної пам’ятки, але робила це, фактично знищуючи її. Стародавні 

частини єдиного у світі кримськотатарського палацового комплексу замінили на металеві 

конструкції на кшталт тих, з яких збирають музичні сцени нашвидкоруч для концертів. Цього 

не можна було робити, бо це руйнує історико ̶ культурну цінність пам’ятки.  

 Також було розібрано дах Золотого Кабінету у настарішому корпусі комплексу. 

Стародавню покрівлю замінили металевими конструкціями, було демонтовано унікальні 

кольорові вітражі, про що також повідомляла Еміне Джапарова.  
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 Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики України писав: «Вони 

демонтують дах та ансамбль кольорових вітражів Золотого Кабінету, замінюють 

старовинну покрівлю на сучасні будівельні матеріали. Тобто стирають національну пам’ять 

новобудом». 

 Він закликав звернути ЮНЕСКО увагу на дії росії: «Це цілком вписується в концепцію 

окупантів  ̶  знищити в Криму будь ̶ яку ідентичність, крім російської. Окупаційні чиновники 

намагаються зробити усе можливе, аби в Криму залишилось лише те, що нагадує чи 

стверджує росію. Закликаємо окупантів негайно зупинити знищення пам’ятки історії» 

 І це все не загравання зі свідомістю масс, не тільки 

українські спеціалісти у галузі культури пишуть про 

це та закликають громадськість звернути на це увагу. 

Кримський історик Гульнара Бекірова наводить 

невтішні спостереження анонімного фахівця з 

Криму, який встиг оцінити перебіг ремонтних робіт 

у Ханському палаці.  

   ̶  Ситуація з Хан Сараєм якщо не трагічна, то 

точно досить драматична. І це вже не моя 

приватна думка, про це з болем пишуть люди з 

Криму. Зовсім нещодавно людина, яка спостерігає за так званими реставраційними 

роботами, причому фахівець, надіслав мені листа. З метою безпеки я не можу називати його 

Гульнара Бекірова 



47 

 

ім'я. Так ось, він пише про те, що так звані реставраційні роботи в Ханському палаці навіть 

не належать до розряду ремонтних. Йому відомо, що підрядником цих робіт виступає 

будівельна компанія «Атта-груп», якою опікується батько російського голови Республіки 

Крим, а робітнича бригада являє собою гастарбайтерів і людей, які не володіють методикою 

ремонту. Про науковий підхід не йдеться. Унікальні розписи 1740 року, стверджує ця людина, 

вже зруйновані. За його словами, після такого ремонту мінарет може впасти, стеля в залі 

Дивану 16-го століття валиться й тече, а роботи відбійним молотком викликали тріщини в 

усіх будівлях палацу. Мені здається, що йде банальна крадіжка бюджетних коштів на цій 

непрофесійній реставрації. 

 Інформацію підтвердив активіст, колишній 

голова Республіканського комітету АРК у справах 

міжнаціональних відносин і депортованих громадян 

Едем Дудаков, який побував на місці проведення робіт:  

  ̶  Балки знищені, їх вивезли звідси, частину 

розпиляли, частину відвезли. Тобто балки ми вже не 

відновимо, хоча вони самі є об'єктом культурної 

спадщини, їх потрібно було зберегти. І за даними 

«УкрНДІреставраціі», потрібно було замінити лише 

чотири балки, а вони (реставратори) замінили 100 

відсотків. Це вже непоправно. Ми більше ніколи не 

побачимо Ханський палац таким, яким ви поки ще його спостерігаєте. 

 Проект реставрації підготувала фірма «Кірамет» із Сімферополя, генпідрядник – 

московська Atta-group. Обидві фірми не мають досвіду в сфері реставрації. Сам проект 

засекречений, українським експертам не вдалося з’ясувати, де документ проходив обов’язкову 

експертизу. 

 «Проводиться робота за якимсь проектом, який не оприлюднюється. Досить увійти в 

комп’ютер і подивитися склад тієї проектної групи, що працює над цим об’єктом, – немає 

там фахівців з реставрації», – зазначає колишній голова комітету реставрації Департаменту 

охорони культурної спадщини України Яків Діхтяр. 

 Самі фірми-виконавці інформацію кримських активістів не коментували. При цьому за 

роботами в Криму спостерігає Духовне управління мусульман Криму, зауважень тут також не 

озвучують. 

 Виконавчий директор Українського національного 

комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і 

визначних місць Олена Сердюк наполягає, що стан 

Ханського палацу мають вивчити міжнародні експерти. 

 ‒ Перш за все Бахчисарайський заповідник ‒ це не 

просто пам'ятка, а один із символів 

кримськотатарського народу з особливим статусом. 

Він занесений до попереднього списку всесвітньої 

спадщини, і в Крим однозначно має бути спрямована 

міжнародна моніторингова місія, особливо після таких 

новин. росія, на жаль, завжди глуха, коли йдеться про кримські пам'ятки. Це стосується всієї 
архітектури та археології, але Ханський палац, звичайно, особливий об'єкт в цьому сенсі. Так 

поводитися з ним ‒ пряме порушення. Ще в 2013 році будівля не була в аварійному стані, 

проте будь-яка пам'ятка час від часу потребує реставрації. Так чи інакше для правильного 

судження об'єкт необхідно бачити. 

 Директор підконтрольного російській владі Криму музею історії та культури 

кримських татар на базі Ханського палацу Мер'єм Сейтумерова запевняла ще в 2016 році, що 

російська сторона проводить складну реконструкцію, яку не можна переривати:  

  ̶  Якщо ЮНЕСКО хоче прислати своїх експертів, нехай надсилає ‒ побачать самі, що 

відбувається в палаці. Україна, очевидно, хоче отримати якісь політичні дивіденди від своїх 

заяв, але нашому палацу від цього не легше. Зараз єдина держава, яка турбується про 

збереження палацу, ‒ це росія. Це все одно що посеред складної хірургічної операції її 

Олена Сердюк 

Едем Дудаков 
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перервати, і людина помре. Так і в нашому випадку: якщо припинити протиаварійні роботи, 

то ці об'єкти просто зруйнуються. І кому від цього буде добре? 

  Але Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров сподівається, що ЮНЕСКО відреагує на 

українські виступи про ситуацію з Ханським палацом. 

 ‒ Днями в Парижі відкрилася 39-а сесія Генеральної 

конференції ЮНЕСКО (прим. ред.- 2017 рік), де виступили 

голови національних делегацій країн-членів організації. 

Заступник міністра закордонних справ України Сергій 

Кислиця розповів про сумну ситуацію зі збереженням 

Ханського палацу в Бахчисараї, про варварські руйнування 

історичних курганів у Криму при будівництві доріг. На 

жаль, на цій сесії ЮНЕСКО не ухвалила рішення щодо 

Криму, але я не сумніваюся, що виступ Сергія Кислиці вплине на рішення виконавчого 

комітету організації. росія продовжує політику знищення слідів кримськотатарського 

народу на півострові та його витіснення за межі Криму, щоб вся пам'ять про кримських 

татар була стерта. 

  Археолог, кандидат історичних наук, 

співробітник національного заповідника «Софія 

Київська» Тимур Бобровський робить висновок, що 

пошкодження Ханського палацу навряд чи є 

незворотними. 

 ‒ Наскільки я знаю, роботи там ведуться 

фірмою без реставраційного досвіду. Вони себе в 

минулому році вже показали при ремонті мечеті хана 

Узбека в Старому Криму, де використовували 

абсолютно неприйнятні матеріали на зразок бетону. 

Тому очікувати чогось хорошого для Ханського палацу не 

варто. Щоправда, я не думаю, що росіяни повністю угроблять пам'ятник архітектури, але 

істотної шкоди йому завдати можуть. Відновлення буде завданням професійних 

реставраторів. Аварійним стан Ханського палацу став саме в останні три роки. Те ж саме 

й з Генуезькою фортецею в Судаку, де завалилася одна вежа. Мабуть, зміна місцевої влади 

привела до того, що в реставрацію пам'яток ці кілька років взагалі не вкладали ніяких коштів. 

 У 2021 році ЮНЕСКО опублікувала доповідь, в якій зазначалося, що російська 

реставрація Бахчисарайського палацу кримських ханів є спотворювальною. 

  У Херсонеського заповідника своя проблема – взаємини із громадою московського 

патріархату, яка міцно прописалася біля городища. Приблизно 20 років тому до відновлення 

Володимирського Собору громада отримала у тимчасове користування приміщення 

музейного лапідарію, в якому до 1924 року містився храм Семи священномучеників. Коли 

2000 року Собор відновили, віруючі відмовилися залишати музейне приміщення. З роками 

апетити духовенства зростали, і зараз воно вимагає на підставі російського законодавства 

віддати патріархії усі будівлі музею, де колись був Херсонеський чоловічий монастир. 

 Освоюючи Херсонес, російські чиновники 
зробили ставку на кадри з материка. Керувати 

заповідником прибула з міста Володимир Світлана 

Мельникова, яка раніше протягом кількох років була 

директором Володимирсько-Суздальського музею. 

Про свою місію вона висловилася наступним чином: 

«Треба якось Крим з корінням (російським – авт) ось 

так от з'єднувати, з'єднувати, з'єднувати. Це дуже 

важливо». 

 Разом з Мельниковою з Володимира прибула її 

права рука - заступник директора заповідника з 

розвитку: Олександр Капусткін - у недавньому 

Рефат Чубаров 

Тимур Бобровський 

Володимирський собор 
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минулому чиновник володимирської адміністрації, який захистив дисертацію на тему 

"Символіка муніципальних утворень рф". 

 Тож не дивно, що з такою командою Херсонес поступово перетворюється на центр 

патріотичної пропаганди, чого не було навіть за СРСР, коли він залишався єдиним вільним від 

ідеології острівцем у місті. За час окупації тут відкрилася виставка «Фотоапарат 

Калашнікова», приурочена одночасно до дня радянської армії та сотих роковин революції 1917 

року, на якій демонструються фотографії радянської епохи. 

 Патріотичне виховання відповідно до «лінії партії» – важлива частина функціонування 

російської музейної системи. Навіть у тих кримських музеях, які за своїм профілем ніяк не 

пов'язані з подіями 20 століття, регулярно проводяться заходи на тему «подвигу радянського 

народу», «інтернаціонального обов'язку» російських солдатів на території інших держав та 

інші. І це, мабуть, найсумніше. 

 Заповідник «Херсонес Таврійський» входить у список українських об’єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. Після незаконної анексії Криму росією в 2014 році організація більше 

не проводить моніторинг збереження цінностей музею-заповідника. І, хоч у  серпні 2015 року 

російський президент путін розпорядився внести "Херсонес Таврійський" до переліку цінних 

об'єктів культурної спадщини росії, ЮНЕСКО не визнає Херсонеський музей російським. 

Більшість країн-членів ООН визнали Крим і Севастополь анексованою територією України. 

 У 2021 році у місті Старий Крим під час будівельних робіт біля міського стадіону ківш 

екскаватора вирив мусульманські могильні плити, за попередніми оцінками  ̶  13 століття. 

Роботи велись без узгодження з Комітетом з охорони культурної спадщини.  

 «Скільки історичних цінностей знищено під ковшем екскаватора, ще потрібно 

визначити фахівцям. Але головне зараз — дати можливість фахівцям археологам 

попрацювати й вивчити дане поховання!» — пише у своєму фейсбуці кримський активіст 

Февзі Айсерезлі. 

 Кримський історик Мемедулла Усеінов зазначає під цим дописом: «Вважаючи на 

дату, що збереглася на камені — 684 рік за гіджрою (1285 р.), — це найдавніші мусульманські 

пам’ятки, що збереглися у Криму, а місце — найдавніше відоме на сьогодні мусульманське 

кладовище». 

 У 2022 році російська влада оголосила про намір створити зону відпочинку на території 

Саусканського мусульманського кладовища в місті Бахчисарай, яке розташоване біля 

Ханського палацу і вважається одним із найстаріших мусульманських кладовищ у місті. Таке 

рішення викликало обурення представників кримськотатарської громади та становить загрозу 

для збереження історико-культурної спадщини кримськотатарського народу на території 

Кримського півострова.  

 На території стародавнього мусульманського цвинтаря Саускан, який ще називають 

Ханським, з'явилася будівельна техніка. Як виявилося, місцеві чиновники мають намір саме 

тут, нехтуючи почуттями вірних, створити зону відпочинку. При цьому окупаційна 

адміністрація Бахчисарая заявляє, що рішення про впорядкування саме цієї території ухвалене 

після «відповідного рейтингового голосування» ще минулої весни. 

 Інтернет ̶ видання «Крим.Реалії» вказувало, що першими будівельну техніку на 

території старовинного цвинтаря виявили старі люди й відразу звернулися до голови місцевої 

мусульманської громади. Той і розповів, що на цій ділянці планують зробити сквер, і що 
завадити цьому нібито вже неможливо, бо погоджено проєкт та отримано держкошти.  

 Мусульмани обурені: будівництво на місці поховань вони називають «парком на 

кістках». Один з місцевих активістів розповів, що про «голосування» серед місцевих жителів 

не було відомо. Але наголошує, що місцева влада знала про старе кладовище на цій території: 

 - Це всупереч логіці: влаштовувати на кістках парк відпочинку. У голові не 

вкладається, як це можна зробити! 

 Прокоментував те, що відбувається, й заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Ільмі Умеров, що очолював Бахчисарайську РДА у 2005–2014 

роках: 
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  ̶  Для Бахчисарая цінність і привабливість мають ось ці „пустирі“, а краще — 

відновлені старі, історично значущі ханські цвинтарі. Закатати їх під сучасні парки та 

сквери — злочин. Хто не має минулого, той не має ні сьогодення, ні майбутнього. 

 Умеров озвучив, що на нинішньому пустирі треба не будувати сквер, а відновити 

кладовище. За його словами, серед надгробків, що збереглися на території Хан-Сарая, є й 

каміння з цього кладовища:  

  ̶  Їх можна повернути на місце. Відновивши хоча б кілька могил, позначити, що це місце 

під охороною держави, перетворивши пустир на археологічну пам’ятку. 

 Кримські татари вирішили не опускати рук і написали листа, зібравши підписи понад 

50 людей. У ньому вони вимагають припинити земляні роботи й використання території 

кладовища з метою, що суперечить їхній релігії та традиціям. Один примірник листа надіслали 

окупаційній адміністрації Бахчисарая, другий — підконтрольному росії кримському 

держкомітету у справах міжнаціональних відносин. Активісти переконані, що старовинний 

цвинтар треба зберегти з кількох причин: 

   ̶  По-перше, це наше минуле. По-друге, це порушує наші як релігійні, так і національні 

традиції. Зрештою пригадаємо, що Ханський палац розглядали як об’єкт культурного 

значення, що може посісти гідне місце у списках ЮНЕСКО. Тож важливо, щоб Ханський 

палац зберіг навколо себе максимально те історичне середовище, що в ньому він створювався. 

А це кладовище і є один з елементів того історичного середовища, що існувало в цій частині 

міста». 

 Це не перший випадок у Криму за останні роки, коли під час будівельних робіт через 

неузгодженість і відверту безвідповідальність зазнають шкоди історичні пам’ятки.  

 На мусульманському цвинтарі в селі Кам’янське (Ак-Монай) Ленінського району 

Криму під час прокладання газопроводу високого тиску потривожили поховання на старому 

мусульманському кладовищі. 

 2017 року, окупанти зруйнували мусульманське кладовище «Гурзуф-Азіз» біля пляжу 

«Гурівські камені» заради будівництва нового корпусу дитячого табору «Артек». 

 2018 року під час будівництва траси «Таврида» розкопали могили старовинного 

мусульманського кладовища Кирк-Азизлер біля Бахчисарая. На місці старовинних поховань 

працювала важка техніка. 

 Того ж року в Сімферополі під час зведення огорожі на вул. Червоноармійській, 116 

екскаватор зруйнував поховання старого мусульманського кладовища, вивернувши на 

поверхню людські останки. 

   
 

Кримськотатарське розстріляне Відродження: трагедія 1938 року 

 18 травня щорічно вшановують пам’ять жертв радянського злочину з депортації 

кримських татар. За наказом з москви бійці НКВД у цей день 1944 року зігнали до залізничних 

вагонів майже все кримськотатарське населення та відправили в бік Узбекистану. Але за шість 

років до цієї події відбувся інший акт знищення цієї нації, який деякі історики прирівнюють 

за кількістю жертв до масових депортацій.  
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 Так, у кримськотатарського 

народу є своє  ̶  Розстріляне 

Відродження. 17 квітня 1938 року 

розстріляли найвизначніших 

представників кримськотатарського 

народу— письменників, істориків, 

громадських діячів, художників, 

викладачів.  

 У 1921 році у Кримській АРСР 

проголошувалися принципи 

розвитку національних груп 

півострова, особливо 

кримськотатарської. У цей період 

почалося активне вивчення історії, етнографії та культури кримських татар, були відкриті 

національні школи, кримськотатарський театр, виходили газети і журнали 

кримськотатарською мовою. Існувало Постійне Представництво Кримської АРСР у москві  ̶  і 

цю посаду завжди займав кримський татарин.  

 Все відбувалось також, як і в Україні  ̶  запроваджувалась політика коренізації. 

Резолюцією московського 12го з’їзду РКП(б) було започатковано цю політику на тих 

контрольованих більшовиками територіях, де більшість або значна частина населення 

становили неросіяни. Здійснення коренізації було покликане зміцнити більшовицьку владу, 

створити умови для здійснення модернізації та зменьшити напруженість між національними 

республіками й центром. Досягти завдань планувалось шляхом широкого залучення місцевих 

кадрів до управлінських структур освітньої, адміністративної та агітаційно  ̶ 

пропагандистської роботи.  

 Політика коренізації впроваджувалася на усіх контрольованих більшовиками 

територіях. В  першу чергу це стосувалося національних республік — як тоді ще «незалежних» 

(з утворенням СРСР 6 липня 1923 року — «союзних»), так і автономних. Політика коренізації, 

як правило у конкретних своїх виявах набувала «місцевої» назви: «українізація», 

«білорусизація», «татаризація» тощо.  

 Враховуючи стратегічну мету комунізму в національному питанні — «єдина мова, 

єдина культура, все централізовано, уніфіковано і стандартизовано», — про відмову від якої 

ніколи не йшлося, можна зробити висновок, що, за задумом компартійної верхівки, ключовим 

ідеологічним завданням політики коренізації в республіках було впровадження в місцевий 

інформаційний простір висловленої місцевою мовою ідеї про необхідність знищення 

національних та мовних відмінностей. 

 Проте вже з другої половини 1920-х йшли перманентні репресії під гаслом боротьби з 

місцевим «націоналізмом». У травні 1928 року вперше в історії радянських національних 

республік був засуджений і розстріляний голова Кримської АРСР Велі Ібраїмов. Після цього 

репресії щодо кримськотатарських партійних керівників стали нормою. В період 

колективізації близько 30 тисяч кримських татар – голів і членів «куркульських» родин були 

знищені або вислані з території півострова. 

 У 1930-х роках сталінський курс на практиці рішуче дрейфував до відродження 
великодержавності. Через десять років після розстрілу Велі Ібраїмова в історії кримських 

татар трапилася нова трагедія – але вже з великою кількістю жертв... Невинних жертв. 

 У 1930-х роках почали кампанію приниження та дискримінації корінного населення 

Криму. Історики віднайшли десятки доказів щодо цілеспрямованих репресій, катувань і 

фактичного знищення тисяч кримських татар. 

 17 квітня 1938 року у Сімферополі розстріляли плеяду кримськотатарської інтелігенції 

за особистим розпорядженням Сталіна. У так званих  «Сталінських списках» були переліки 

людей, засуджених за особистим наказом «вождя» до розстрілу або інших терористичних 

покарань. 

 Наказ щодо знищення кримськотатарської інтелігенції був підписаний 5 березня 1938 

року. Серед жертв — художник, науковець і засновник Бахчисарайського палацу-музею Усеїн 

Кримськотатарські діячі культури Осман Акчокракли і Усеін 

Боданінський 
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Бонадинський, дослідник кримськотатарської культури Осман Акчокракли, поет Абдулла 

Лятіф-заде. Окрім відомих особистостей, було розстріляно тисячі маловідомих діячів 

кримськотатарського руху. 

 За офіційними документами, жертв звинуватили в контрреволюційній буржуазно-

націоналістичній діяльності у партії «Міллі Фірка». Фактично, у той день убили практично 

всю інтелігенцію півострову, точна кількість яких досі не відома. 

 Треба трохи відкотити історичні події назад щоб розуміти ситуацію. 

 Коли у 1928 ̶ му у політичному житті Криму відбувалися великі зміни: був розстріляний 

Голова ЦВК КрАРСР Велі Ібраїмов, органи державної влади піддавалися чисткам, з них 

масово виганяли тих, кого влада звинувачувала у «велі ібраїмщині». Але насправді суть 

зводилась до цілеспрямованого знищення тих кримськотатарських політичних діячів, які 

брали активну участь у подіях 1917-1920 років і належали до «безпартійних» (колишні члени 

Міллі Фірка) та «правих комуністів». Були заарештовані Амет Озенбашли, Амді Гірайбай, 

Усеїн Баліч, Абібула Одабаш та багато інших. Вони поповнили кількість в'язнів радянських 

в'язниць і таборів, сумнозвісного Соловецького табору особливого призначення. Втім, попри 

розмах репресій, покоління 1917 року ще не було знищено остаточно. Одних, як колишнього 

голову Курултаю Сабрі Айвазова, ще не встигли заарештувати, другі, як Бекір Чобан-заде, 

залишали Крим та їхали працювати до інших регіонів СРСР. 

 Ті, хто залишився на волі, звільнялися з роботи і піддавалися остракізму. Радянський 

друк розв'язав брудну наклепницьку кампанію проти поетів Б.Чобан-заде та А.Лятиф-заде. Як 

зазначає професор Дмитро Урсу, особливо в цьому старався партійний публіцист Якуб 

Мусаніф. 

 У той же час, знищення одних лідерів супроводжувалося піднесенням інших. На місце 

старої інтелігенції, що гинула, приходила когорта нових діячів, вихованців комсомолу, в чий 

лояльності режим міг бути більш впевнений. Деякі з них брали активну участь у репресіях. 

Так, молодий партійний діяч Біля Чагар виступив як громадський обвинувач на процесі над 

Велі Ібраїмовим. 

 Подальше політичне життя Криму у 1930-ті роки було тісно пов'язане з діяльністю 

таких осіб, як брати Мусаніфи, Б.Чагар, Ільяс Тархан, Абдураїм Самєдінов. Здавалося, що вже 

в їхньому блискучому майбутньому можна не сумніватися. Але в політичному житті Країни 

Рад назрівали великі зміни. 

 Диктатор Сталін почав готуватися до масового чищення партії та країни від усіх 

можливих опозиціонерів. Зручна нагода трапилася після вбивства 1 грудня 1934 року Сергія 

Кірова. Цього ж дня ЦВК і РНК СРСР ухвалили постанову «Про внесення змін до чинних 

кримінально-процесуальних кодексів союзних республік», згідно з якою слідство у справах 

про терористичні організації та теракти мало вестись у прискореному порядку (не більше 10 

днів), а судові слухання за ними мали здійснюватися без захисту, звинувачення та виклику 

свідків. При цьому оскарження вироку або подання помилування не допускалося, а смертні 

вироки повинні були виконуватися негайно. 

 Використовуючи цей нормативний акт, Сталін у середині 1930-х почав розкручувати 

нову хвилю репресій, що досягла піку у 1937-1938 роках. Головним виконавцем став новий 

нарком НКВС Єжов. Влада провела низку відкритих процесів за сфабрикованими 

звинуваченнями над найбільш відомими та високопоставленими жертвами — Бухаріним, 
Зінов'євим, Риковим та ін. 

 Прості смертні засуджувалися без жодної гласності "трійками", до складу яких входили 

керівники місцевого відділення НКВС, партійної організації та прокурор. Особливу категорію 

становили особи, котрі засуджувалися з особистої санкції Сталіна та його найближчих 

соратників. Як правило, територіальні управління НКВС складали списки найбільш значущих 

арештантів, які потім передавалися на розгляд до центрального апарату відомства. 

 Тих, хто потрапляв до першої категорії, НКВС пропонував розстріляти, а особи, які 

йшли у другій категорії, мали отримувати великі тюремні терміни. Сталін розглядав списки у 

вузькому колі особливо наближених осіб. По суті, це вони були останньою інстанцією, яка ще 

могла вплинути на долю заарештованих та змінити вирок як у бік посилення, так і в бік 
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пом'якшення. Після того, як керівництво країни підписувало список, він повертався до НКВС. 

Тепер справа була лише за виконанням вироку. 

 Справи осіб, які потрапили до розстрільних списків Політбюро, як правило, формально 

розглядалися військовою колегією Верховного суду СРСР, яка час від часу проводила виїзні 

сесії у різних регіонах Союзу. Розгляд справ відбувався у повній відповідності до постанови 

від 1 грудня 1934-го, тобто без участі захисту та виклику до суду свідків. Саме засідання 

найчастіше тривало не більше 20 хвилин, а вирок виносився у повній відповідності до 

заздалегідь визначеного рішення Сталіна та його наближених. Розстріли засуджених 

здійснювалися того ж дня. 

 Розгортання політичних репресій у Криму відбувалося одночасно з аналогічними 

процесами в решті країни. До знищення кримськотатарської еліти чекісти готувалися 

ретельно. Арешти розпочалися ще 1936 року. 20 жовтня був схоплений письменник Джафер 

Гафаров, наступного дня в чекістських катівнях опинився й сам публіцист Якуб Мусаніф. 

Обидва перебували в опалі і були виключені з партії. 

 У січні 1937 року на Кавказі заарештували Бекіра Чобан-заде. Під тортурами його 

змушують називати ні в чому не винних людей. На основі цих свідчень у Криму 

розпочинається нова хвиля арештів. 5 квітня заарештовується Айвазов, 7 числа - Осман 

Акчокракли, 19-го - поет Абдулла Лятіф-заде, 28-го - Абдуль-Керім Джемаледінов. 26 травня 

в Акмесджіді (Сімферополі) схоплений Мамут Недім, який приїхав з москви. Каральні органи 

на цьому не зупиняються. За межами Криму заарештовують і етапують в Акмесджид 

мовознавця Якуба Азізова, колишнього завідувача Ханського палацу-музею Усеїна 

Боданинського, музейного працівника Ібрагіма Ісмаїлова і Сеїт-Джеліла Хаттатова, який 

щойно достроково звільнився з табору. 

 Усіх їх звинувачують в участі у підпільній пантюркістській антирадянській 

міліфірківській організації на чолі з Б.Чобан-заде, а також у роботі на іноземні розвідки. 

 Восени 1937 року настає черга чинного кримськотатарського радпартактиву. 

Знімаються зі своїх постів та заарештовуються Голова ЦВК Ільяс Тархан та Голова 

Раднаркому КрАРСР Абдураїм Самєдінов, колишній нарком освіти республіки Білял Чагар. 

23 листопада чорна вирва уносить 29-річного 2-го секретаря обкому партії Сервера Трупчу. 

Чекісти повідомляють у москву про розкриття другої підпільної антирадянської організації на 

чолі із Самодіновим. При цьому всі звинувачення будувалися виключно на свідченнях 

обвинувачених, які вибивались під тортурами. 

 5 березня 1938 року доля заарештованої кримськотатарської еліти була вирішена. У 

підписаному Сталіним, Молотовим, Ворошиловим та Ждановим списку із 60 осіб 41 були 
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кримськими татарами. 36 із них були приречені на розстріл, а ще п'ятеро мали отримати 

тривалі тюремні терміни. 

 Виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР пройшла в Акмесджіді 17-18 

квітня. 17 квітня було винесено вироки кримськотатарським діячам, а наступного дня суд 

відправив на страту групу офіцерів Чорноморського флоту, які звинувачувалися у «військово-

фашистській змові».  

 Таким чином, 17 квітня одночасно обірвалося життя понад 30 представників 

кримськотатарського народу. Серед них були делегати першого Курултаю, члени Міллі Фірка 

- Асан Сабрі Айвазов, Сеїт-Джеліл Хаттатов, Осман Акчокракли, Абдулла Лятіф-заде. Були 

знищені й ті кримськотатарські діячі, які в переломні 1918-1920-і проявили себе як політики 

лівих поглядів — Сулейман Ідрісов (нарком землеробства Кримської радянської республіки в 

1919 році), Селім Меметов (входив до Раднаркому разом з Ідрисовим, Усеїн Боданинський 

(відсидів, згідно з дослідженнями Д. Урсу, в 1919 кілька місяців у білій контррозвідці в 

очікуванні розстрілу, його брат Алі загинув у громадянську війну). 

 Також було розстріляно партійних лідерів кінця 1920-х — середини 1930-х — Тархан, 

Самєдінов, Чагар, брати Мусаніфи. По 15 років таборів отримали директор татарського театру 

Абібулла Баккал та вчитель, колишній делегат Курултаю Якуб Керменчеклі. На 12 років 

позбавлення волі засуджено драматурга Помера Іпчі. Зрештою, тільки Керменчеклі судилося 

вийти живим з ГУЛАГу. 

 Знищення кримськотатарської інтелігенції на цьому не припинилося, воно тривало весь 

1938 рік. Однак наприкінці року терор у СРСР пішов на спад. У Кремлі вважали, що поставлені 

завдання виконані, і вирішили позбутися спільників. Тепер уже новий нарком внутрішніх 

справ Лаврентій Берія зайнявся ліквідацією Єжова та його наближених. 

 Внаслідок терору 1937-1938 років кримськотатарська інтелектуальна еліта зазнала 

непоправних втрат. Багато з розстріляних були високоосвіченими людьми, які здобули освіту 

в Туреччині, а деякі, як Айвазов і Акчокракли, особисто знали Ісмаїла Гаспринського і були 

співробітниками газети «Терджіман». Було знищено носіїв унікальних знань з історії та мови 

кримських татар, порушено наступність поколінь. У сувору епоху 1941-1944 років народ 

вступав насправді обезголовленим, позбавленим майже всіх моральних авторитетів. 

Сеїтджеліль Хаттатов 

 Сеїтджеліль Усеїнович Хаттатов (крим. Seitcelil Üsein oğlu Hattat) 

 ̶  кримськотатарський педагог, політик і просвітитель, відомий 

активною участю в суспільно-політичному житті Криму.  

 Майбутній педагог народився в 1873 році (за іншими даними, в 

1874 році, а відповідно до книги «Реабілітовані історією. Автономна 

Республіка Крим» у 1887 році) в родині службовців у Бахчисараї. В 

1894 році закінчив Сімферопольську татарську вчительську школу. 

 Вітав Першу російську революцію. У період після революції 

активно бере участь в русі младотатар. Лідером був видатний 

громадсько-політичний діяч, депутат державної думи росії другого 

скликання Абдурешит Медієв. Політичним центром младотатар 

було місто Карасубазар. Друкованим органом руху виступала газета 

«Ветан хадімі» («Слуга Батьківщини»). 

Хаттатов стає гласним Бахчисарайської міської думи, займаючись водночас педагогічною 

діяльністю. В 1913 році подає на розгляд членів думи проект відкриття повноцінного інституту 

для мусульман у Криму. В своєму зверненні до членів думи 20 лютого 1913 року він також 

зазначив, що тодішнє становище мектебів (мусульманських шкіл) в Криму «більш ніж 

жалюгідне» як в навчальному, так і у виховному плані, а відкриття нового навчального закладу 

дозволило б здійснювати значно більш якісну підготовку педагогічних кадрів спеціально для 

кримськотатарських шкіл. 

 У результаті агітаційної та організаційної діяльності 25 березня 1917 року під 

головуванням Хаттатова відбувся з'їзд мусульман Криму, визнаний тимчасовим урядом росії. 
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 На ньому Сеїтджеліль Хаттатов був обраний членом Тимчасового Кримського 

Мусульманського Виконавчого Комітету (ТКМВК), делегатом всеросійського 

мусульманського з'їзду. ТКМВК прийняв «Політичну програму татарської демократії», де 

поряд із загальнодемократичними вимогами йшлося про створення «федеративної 

демократичної республіки в єднанні з іншими народами, що населяють Крим».  

 

 
Делегати Курултаю, листопад 1917 року, ханський палац. Хаттатов сидить у другому ряду, між імамом 

Озенбашлі і Асаном Сабрі Айвазовим 

 У цей період Хаттатов — одна з найбільш значущих фігур, нарівні з Номаном 

Челебіджіханом і Джафером Сейдаметом - у національному русі кримських татар. За його 

активної участі готувався перший Курултай кримськотатарського народу. 

 У Директорії Кримської Демократичної Республіки в грудні 1917 року Хаттатов 

обійняв пост директора (з повноваженнями міністра) фінансів і вакфів.  

 У січні 1918 року Кримська Демократична республіка та її сили були розігнані силами 

Севастопольської ради, утворилася Радянська Соціалістична Республіка Тавриди, яку в свою 

чергу розігнали в квітні 1918 року німецькі війська. Під їх владою в Криму до листопада 1918 

року діяв Перший кримський крайовий уряд, де кримські татари отримали частину керівних 

посад. 

 Восени 1919 року, коли ліве крило Міллі-Фірка на чолі з Алі Боданінським уже 

співпрацювало з більшовиками, денікінською контррозвідкою були ненадовго заарештовані 

Сеїтджеліль Хаттатов, Аблякім Ільмій, молодший брат Алі  ̶  Усеїн Боданінський, Мустафа 

Бадраклі, Халіль Чапчакчи, Сейдамет Кезлевлі та дружина Алі Боданінського  ̶  Аніфе. 

 Після остаточного захоплення Криму більшовиками в листопаді 1920 року багато 

активістів Міллі-Фірка стали учасниками «радянського державного будівництва». У 1921 році 

в Сімферополі на I Всекримському установчому з'їзді Рад Сеїтджеліль Хаттатов був обраний 

кандидатом в члени КримЦВК. 

 У 1928 році після незаконного розстрілу Велі Ібраїмова (реабілітований у СРСР у 1990 

році та в Україні в 1993 році) було розпочато справу № 64513 «про контрреволюційну 

організацію „Міллі Фірка“», зокрема в ній говорилося: 

 «Після ліквідації найбільш сильної та авторитетної опори кримінально-політичного 

бандитизму в Криму — веліібраїмовської групи — відкрилася можливість проведення 

подальшої поглибленої розробки з остаточної ліквідації бандитизму та його коріння серед 
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кримських татар. У результаті цієї розробки виявилося існування в Криму організованого 

ядра, цілком оформленої політичної контрреволюційної партії «Міллі-Фірка», яка зберегла 

свій основний кістяк із моменту свого зародження в 1917—1918 роках.» 

 У цій справі були арештовані 63 людини, серед них 27 червня 1928 року був і 

Сеїтджеліль Хаттатов. У звинуваченні про нього було сказано так: 

 «Активний діяч Курултаю в Криму та нацдіректорії в 1917—1918 рр., за завданнями 

якої їздив до Туреччини для отримання підтримки в боротьбі з більшовиками, й один з 

організаторів «М-Ф».» 

  Спочатку Хаттатов був засуджений до 

вищої міри покарання, однак згодом 

вирок було замінено на 10 років 

таборів. Покарання Сеїтджеліль 

Усеїнович відбував на Біломорканалі, 

потім на Соловках. Звільнився 

достроково восени 1936 року. З 

міркувань безпеки прийняв рішення не 

повертатися до Криму й тому оселився 

спочатку в Мелітополі, а потім на 

станції Сокологірне, де влаштувався на 

роботу в залізничному буфеті.  

 Однак незабаром, у червні 1937 року, 

він був заарештований у Сокологірному та відправлений до Сімферопольської тюрми. 

Хаттатова звинувачували за статтею 58-6, 8, 11 КК РРФСР — як керівника контрреволюційної 

пантюркістської шпигунської організації — партії Міллі Фірка. Йому засудили до вищої міри 

покарання — розстрілу, який відбувся 17 квітня 1938 року. 

 Постановою Кримського обласного суду 18 червня 1957 року Сеїтджеліль Хаттатов був 

реабілітований. Політик був повторно реабілітований на початку 1990-х років, відповідно до 

Закону Української РСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 

квітня 1991 року, «в зв'язку з відсутністю сукупності доказів, що підтверджують 

обґрунтованість притягнення його до кримінальної відповідальності». 

 Місто та рік смерті не визначені. Є свідчення про 17 квітня 1938 року, і є дані про 1941 

рік, Каннські табори Красноярського краю на станції Решоти. 

  

Книга «Реабілітовані історією» (27 томів) 
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Мемет Савдіяр 

  Мемет Севдіяр (справжнє прізвище — Муєдінов (Муєдін); 

крим. Memet Sevdiyar (Muedin); — кримськотатарський 

письменник, журналіст, головний редактор газети «Azat Kirim».  

  Народився 15 січня 1913 року у Сімферополі в родині 

Османа Муєдіна та Аніфе Ебубекір, що проживали в старій частині 

Акмесджита по вулиці Мінаретній прямо навпроти мечеті Сеїт 

Халіла Челебі.  Брат — письменник Рустем Муєдін (1919—2012). 

  Мемет із дитинства був свідком розмов про долю Криму та 

кримських татар. І їх будинку часто були гостями материн брат 

Осман Акчокарли, Асан Сабрі Айвазов та інші відомі громадські 

діячі того часу. Бесіди, полеміка цих людей вплинули на 

формування світогляду юнака. З ранніх років Мемет проявляв 

інтерес до історії та літератури. 

  Закінчив Сімферопольську школу-рушдіє, навчався у 13-й 

кримськотатарській школі. Серед цого однокласників були відомий композитор Ільяс 

Бахшиш, комісар Східного об’єднання партизан Криму рефат Мустафаєв. 

 На радянську владу в Криму, Мемет, як і більшість молодих людей, покладав великі 

надії, приймав участь у громадському житті півострова. Але коли ця влада оголосила 

«ворогами народу» представників передової інтелігенції, навішавши на них ярлики 

«шпигунів», «націоналістів» і поспішно провела судилища, він зазнав гіркого розчарування. 

Тяжким ударом для нього була страта першого голови КримЦВКу Велі Ібраїмова, з сім'єю 

якого він дружив з дитинства. 

 Закінчивши успішно школу, Мемет отримує направлення до Казані. Вперше 

опинившись далеко від рідних місць, він пише свій перший вірш «Туга». Потім тема туги за 

Батьківщиною, любові до неї пройде червоною ниткою крізь всю творчість Мемета Севдіяра. 

Цим почуттям особливо пронизані його вірші, написані після депортації кримських татар, 

перших років їхнього життя на висилці – «Хоч далеко від тебе…», «Вийшов Указ», 

«Прощавай, Батьківщино!», «Віддаляється Батьківщина», «Не плач, соловей», «Душа ридає», 

«День національної жалоби», «Незабутні сльози». 

 Навчання в Казані було нетривалим, матеріальні труднощі в сім'ї змусили Мемета 

повернутися до Криму. Тут він вступає на вечірнє відділення факультету кримськотатарської 

мови та літератури Сімферопольського педінституту.  

 У 1935-37 р.р. Мемет Муєдінов проходить службу у лавах Червоної Армії. Після 

повернення його було призначено завідувачем відділу літератури та культури до Державного 

радіокомітету. На той час його однокласник Ільяс Бахшиш керував музичним відділом на 

радіо. 

 Коли почалася Друга світова війна, Мемет Муєдінов, незважаючи на те, що у нього 

була броня, йде добровольцем на фронт. У перші місяці проти озброєних до зубів фашистів 

радянські солдати в Криму воювали в кращому разі з гвинтівками або саперними лопатами. 

Тисячі солдатів потрапили в полон, їх зосередили у концтаборі під Ак'Меджітом. Втікши з 

табору, Мемет Муєдінов довгий час переховувався вдома, оскільки Сталін оголосив втікачів   ̶ 

зрадниками. 

 Восени 1942 року окупанти відкрили школи в Криму, а з початку року почали 

видаватися газети російською та німецькою мовами. З'явилася і газета кримськотатарською – 

«Азат К'рим» («Вільний Крим»). Вимушена публікувати профашистські, ідеологічні статті, 

тим не менш, газета свої внутрішні колонки повністю присвячує репресованим і забороненим 

радянською владою діячам – просвітителю Ісмаїлу Гаспринському, громадському та 

державному діячеві Номану Челебіджіхану, вченому-східнознавцю Бекіру Чобан ̶ заде та 

багатьом іншим. Свої статті та вірші у газеті Мемет Муєдінов публікує під псевдонімом Мемет 

Решат. З 1943 він стає редактором цієї газети. 

 Деякі псевдоісторики, виправдовуючи депортацію кримських татар, наводять доказ про 

співпрацю з фашистами і згадують, зокрема, діяльність газети «Азат К'рим», тоді як 
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документи, що є в Державному архіві Криму, підтверджують факт зв'язку редактора та 

співробітників газети з підпільниками. 

 У квітні 1944 року Крим звільнено від фашистів. Мемет Муєдінов, знаючи, що влада 

комуністів забуде про його співпрацю з підпільниками і не пробачить його роботи в газеті, їде 

до Румунії, звідки пізніше перебирається до Італії. Там він деякий час ховається у монастирі. 

Потім у 1945-48 рр. на стипендію, отриману від польського уряду в Лондоні, Мемет Муєдінов 

навчався в Інституті сходознавства у Ватикані. Після закінчення навчання він переїжджає до 

Туреччини, де знову вступає до університету  ̶  вивчає історію та літературу. У Туреччині 

знайомиться з активними діячами національного руху кримських татар Джафером 

Сейдаметом, Мустеджипом Улькусалом, Шевки Бекторе, Ісмаїлом Отаром. З цього часу він 

називає себе Севдіяром. 

 З метою допомоги кримським татарам у справі їхнього повернення до Криму та 

відновлення їхніх прав у 1957 році група активістів у Туреччині заснувала товариство дружби 

та взаємодопомоги кримських татар. Тоді ж почали видавати журнал «Кирим», у якому Мемет 

Севдіяр веде рубрики «Народні епоси» та «Забуті портрети». У них він публікує твори усної 

народної творчості та статті про видатних особистостей кримськотатарського народу. 

 У 1961 році Севдіяр їде в 

Америку, де також стає одним 

із засновників Товариства 

кримських татар. У 70-ті роки 

товариство виступає з вимогою 

повернути народ до Криму та 

відновити його права, 

звертається до міжнародних 

організацій та до президентів 

провідних європейських країн. 

Під час руху створюється фонд 

«Крим», коштом якого Мемет 

Севдіяр підготував до видання 

такі книжки як «Життя Номана Челебі Джихана» (1972 р.), «Ташкентський процес» (1976), «А 

коли ми повернемося» (1977), « Шість днів» (1980), «У підпіллі можна зустріти лише щурів…» 

(1981), «Вірші Номана Челебі-Джіхана» (1984), «Живий смолоскип» (1986). 

 Все своє життя, сили та натхнення Мемет Севдіяр присвятив кримськотатарській 

літературі, своєму народу, до останніх днів боровся за відновлення справедливості щодо 

кримських татар. Комітет по боротьбі за повернення в Крим депортованих і підданих геноциду 

кримських татар, який працював під його керівництвом, надав величезну допомогу в 

поверненні та облаштуванні співвітчизників на Батьківщині. 

 Мемет Севдіяр ніколи не переставав писати. Будучи вже в поважному віці, у 84 роки, 

він написав книгу про історію походження кримських татар «Етюди про етногенез кримських 

татар» і видав її російською мовою. До раритетів також можна віднести його збірку віршів 

«Гурбет йолларинда» («Дорогами чужини»).  

 Помер Мемет Севдіяр 9 липня 1999 року. На чужині він прокидався з думкою про Крим 

і засинав з тугою про нього, не забуваючи Батьківщину ні на мить.  

  У 2016 році «Земляцтво кримських татар» у Києві нагородило Севдіяра знаком «За 

заслуги перед кримськотатарським народом». 

Праці: 

 Амерікадан мектюп // Йилдиз. — 2000. — № 1. — С.130-135. 

 Kirim tatar milletinin davasi ne olmali ?: [ «Hakikatlere goz yummayalim!» makalesinin 

kisaltilmis parcasi] / M. Sevdiyar // BIRLIK: Oirim tatar milliy merkezinin siyasiy, ictimayi ve 

edebiy nesiridir. — New York: Oirim Fondu, 2006. — 2006, Sayi: 18. — С. 119—122. 

 Qirim: Nemse Isgali Devri / М. Sevdiyar // Birlik. — 2001. — № 4. — С. 15-27. 

 Поява сарматів (Амазонки в Криму) // Кирим. — 1998. — Березень 14. 

 Ельвіда, ватан!; Арзуларим; Кутур, деніз; Сагинув; Аглама, бульбуль; Киримга ялиниз 

татарнин акки бар! Йирла кедай; Ватан — Киримга ачик мектюп; Унутилмаз козьяшлар; 

Міллій матем; Юрек аглай: шіірлер; Аджджи такдір: дестан // Киримтатар іджрет 
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едебіяти. Окув кулланмаси / тертіп еткенлер: Е. Е. Куртумеров, Т. Б. Усеінов, А. М. 

Харахади. — Сімферополь: Кирим девлет окув-педагогіка нешріяти, 2002. — С. 122—

150. 

Література: 

 Абдуллаєв І. Щоб знали і пам'ятали це ім'я // Голос Криму. — 2000. — 16 червня. — С. 2. 

: фото. 

 Алтан М. Б. Не ічюн курештім, не ічюн курешем: Урьметлі Ідріс Асанінге мектюп: 

[міллій арекет іштіракчілері ве міллій арекет аккинда] // Яни дюнья. — 2007. — квіт. 14. 

— С. 3. 

 Асанін І. Ішгаальджілер аяги астинда міллій фаалієт, я так бір кисим міллетпервер 

айдинларимиз аккинда киска кайдлар: М.Севдіяр аккинда / І. Асанін // Яни дюнья. — 

2000. — червень 3. . 

 Мемет Севдіяр (1913—1999) // Киримтатар іджрет едебіяти: Окув кулланмаси / тертіп 

еткенлер: Е. Е. Куртумеров, Т. Б. Усеінов, А. М. Харахади. — Сімферополь, 2002. — С. 

122—150. 

 Юртер Ф. Тешеккюрімні більдірем!: Мемет Севдіярнин хатира акшами аккинда // Яни 

дюнья. — 2000. — Липень 15. — С. 8. 

Амет Озенбашли 

  Амет Озенбашли (крим. Amet Özenbaşlı, повне ім'я 

Амет Сеїт-Абдулла оглу Озенбашли крим. Amet Seid-

Abdulla oğlu Özenbaşlı) — кримськотатарський 

письменник, драматург, громадський та політичний діяч. 

 Народився в Бахчисараї 10 лютого 1893 року в сім'ї 

кримськотатарського письменника Сеїта Абдулли 

Озенбашли. Ще у восьмирічному віці він брав участь у 

постановці п'єси свого батька «Чому бути, того не 

минути». 

 Один з учнів Айвазова, Амет Озенбашли, 

захопившись театральним мистецтвом, 1917 року написав 

драму «Під руїнами» (крим. O yıqıntılar altında) та видав 

її окремою книгою в Бахчисараї. Драма сміливо 

відтворює картину придушення особистості та 

позбавлення волі жінки. Ідея розкріпачення кримської жінки стає головною в багатьох 

кримськотатарських творах початку 20 століття. 

 1926 року видав працю «Трагедія Криму під царською владою» (крим. Çarlıq 

akimiyetinde Qırım faciası), писав белетристику та статті на літературні теми. Псевдонім — 

Індемез (крим. İndemez), тобто Мовчун. 

 Деякий час працював у типографії Ісмаїла Гаспринського, виконуючи функції 

художника-оформлювача та каліграфа. 

 У 1915—1917 роках навчався на медичному факультеті Новоросійського університету 

в Одесі. 1917 року був членом Мусульманського виконавчого комітету, Ради народних 

представників, делегатом Курултаю. 

 Був прихильником соціалізму та ідеї створення суверенної кримськотатарської 

держави. Брав участь у київському З'їзді Народів 5—6 вересня 1917 року, де заявив таке: 

 «…Кримські татари… звикли жити вільним життям… і цілком достойні вільного й 

самостійного будівництва свого… життя на своїй же землі. Нехай знають усі, що 

кримські татари не дозволять нікому встановити якусь гегемонію на кримському 

півострові. (…) …Ми, вільні сини віднині вільного татарського народу простягаємо вам 

руку з гаслом демократичної федеративної республіки для щасливого, дружнього 

співжиття, аби кожна народність у своєрідних національних проявах могла вільно 

вносити свою краплю меду в стільники людського генія і поступу, аби із окремих 

національних культур отримати єдине гармонійне ціле» 
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 1918 року став членом Таврійського губернського комісаріату. В жовтні того ж року 

був учасником київських переговорів делегації Кримського крайового уряду Сулеймана 

Сулькевича з представниками Української держави. 

 Озенбашли переслідували «білі». Після того, як Червона армія зайняла Крим, 

співпрацював з більшовиками. 1920 року став одним із засновників сільськогосподарського 

кооперативу «Ширкет», що мав відгалуження в усіх районах Криму і об'єднував членів 

Національної партії. 

 З 1921 року був директором і викладачем психології татарського педагогічного 

технікуму в Тотайкої. 1922 року закінчив медичний факультет Кримського університету, 

здобувши диплом лікаря-невропатолога. 

 Був учасником організації «Коч ярдим» («Допомога переселенцям»), що мала за мету 

створення сприятливих умов для повернення кримських татар з Туреччини та Болгарського 

царства. 

 В 1924—1927 рр. обіймав посаду заступника народного комісара Кримської АСРР. 

 З 1927 року працював невропатологом 3-ї поліклініки Сімферополя. 

 У квітні 1928 Озенбаши заарештували у зв'язку з підготовкою процесу над членами 

Національної партії, а в грудні того ж року — засудили до розстрілу, проте вирок цей 

змінили на 10 років виправно-трудових таборів (Забайкалля). В 1931—1934 рр. працював 

лікарем на будівництві Біломорканалу. Достроково звільнено 1934 року. 

 Мешкав у Новосибірську та Павлограді, працював лікарем. 

 Під час Другої світової війни був прихильником співпраці з німцями для боротьби з 

більшовиками та утворення на півострові кримськотатарської держави під опікою Райху. З 

відступом німців опинився в Румунії, де його заарештували та відправили в Москву. У 

вересні 1947 року Озенбашли винесли вирок: 25 років позбавлення волі, втім 1955 року 

його звільнили. Після звільнення мешкав у Таджикистані. 

 Помер 4 грудня 1958 року в Ленінабаді. 1992 року його прах перезахоронили на 

території Зінджирли-медресе в Бахчисараї поряд із могилою Ісмаїла Гаспрінського 

Література: 
 Амет Озенбашли. Трагедія Криму в спогадах та документах / укр. та рос. мовами; пер. 

укр. Данило Кононенко. — Сімф. : видавництво «Доля», 2007. — 288 с.: фотоіл. — 

(Скарбниця кримськотатарської духовності). — ISBN 978-966-366-086-8. 

 А. С. Озенбашлы. Къырым фаджиасы. Сайлама эсерлер. (Трагедія Криму. Вибрані 

твори). З історії трагічної долі кримських татар. С. 3; Сеїтбекір Ельдар Еділь-оглу. 

«…Мі варті вільного та самостійного життя… ». 

Бекір Чобан ̶ заде 

 Бекір Чобан-заде (крим. Bekir Vaap oğlu Çoban-zade; — видатний 

кримськотатарський вчений-тюрколог України та Туреччини, поет та 

письменник. Зробив великий внесок у вивчення мови й літератури не 

лише свого народу, а й у розвиток мовознавства і літературознавства 

багатьох тюркських народів. 

 Його ім'ям названо нещодавно створений Навчально-науковий 

інститут сходознавства, що є структурним підрозділом 

розташованого з 2016 р. у Києві Державного закладу "Таврійський 

національний університет ім. В. І. Вернадського" (вул. Джона 

Маккейна, 33, м. Київ, Україна). 

 Народився 15 (27) травня 1893 р. у провінційному кримському 

містечку Карасубазар в сім'ї пастуха. У 1904–1908 роках навчався в 

Карасубазарській школі-рушдії. По закінченні її показав відмінні 

успіхи. Бекір на кошти місцевого мусульманського благодійного 

товариства був відправлений для продовження навчання в Стамбул. Там у 1909–1914 роках 

він навчався в престижному Галатасарайскому ліцеї на словесному відділенні. Паралельно з 
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цим він закінчив і трирічні вищі курси арабської та французької мов при Стамбульському 

університеті і отримав право викладання цих мов у середній школі і в ліцеях. Під час навчання 

в Стамбулі Бекір опублікував свої перші вірші, які були підписані псевдонімом Чобан-заде (у 

перекладі «син пастуха»). 

 У 1914 році Бекір повернувся додому, а потім переїхав до Одеси, а незабаром знову 

вирушив до Стамбула. З осені 1914 по осінь 1915 він на правах вільного слухача відвідував 

Стамбульський університет і в цей же період познайомився з угорським професором 

Масарошем. У грудні 1915 року Бекір отримав позитивне рішення щодо свого прохання про 

навчання в Будапешті і в січні 1916 року подався до Угорщини. Він вступив на історико-

філологічний факультет Будапештського університету. Тут він увійшов у світ науки, почав 

вивчати «Кодекс Куманікус» — знаменитий письмовий пам'ятник кипчакської мови. Молодий 

вчений до закінчення навчання завершив свою наукову роботу і в 1920 році захистив 

докторську дисертацію. Після закінчення навчання Бекір викладав у Будапештському та 

Лозаннському (Швейцарія) університетах і в 26 років став професором обох університетів. У 

1919 — один з діячів Угорської комуни. Наприкінці 20-х років молодий професор повернувся 

на батьківщину. У цей час в Криму відбувалися бурхливі політичні події. 

 У 1921 році була проголошена Кримська АРСР, і Чобан-заде був обраний членом 

Центрального виконавчого комітету Кримської АР, брав участь у процесі революційного 

оновлення суспільства. У 1922 році став професором Кримського університету (нині — 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського), а пізніше його ректором. 

 У 1924 році на запрошення керівництва Азербайджану 

приїхав в Баку і як професор Бакинського університету активно 

брав участь в переході від арабської писемності до латинської. 

  У 1928 році проти Бекіра Чобан-заде розгорнулася 

наклепницька кампанія у кримському і бакинському друці. 

Вченого звинувачували в пантюркізмі, «буржуазному 

націоналізмі». Незважаючи на цькування у пресі, Бекір Чобан-

заде зберіг високий авторитет у наукових колах. У 1930–1935 

роках він завідував кафедрою узбецької мови в Ферганському 

педінституті, викладав в Ташкентському університеті, 

Бухарскому педінституті, обраний дійсним членом 

Азербайджанського філіалу АН СРСР, в 1935 році обраний 

членом Паризького лінгвістичного товариства. 

 Бекіра Чобан-заде заарештували 28 січня 1937 року в 

Кисловодську. Звинувачений в участі в діяльності «Міллі Фірка», пантюркістських рухах в 

1920–1937 роках, участь у націоналістичних і пантюркістських організаціях. 12 вересня 1937 

ВК ВС СРСР засуджений до вищої міри покарання (ст. 60, 63, 70, 73 КК АЗССР). Був 

страчений 13 жовтня 1937 року. 

Найважливіші роботи Чобан-заде: 

 Попереднє повідомлення про кумицьку говірку, Баку, 1926; 

 Нотатки про мову і словесності кумиків (азербайджанською мовою), Баку, 1926; 

 Тюрко-татарська діалектологія, Баку, 1927; 

 зб. Фузулі, Баку, 1925; 

 зб. Неваї, Баку, 1926; 

 Введення в тюрко-татарське мовознавство (азербайджанською мовою), Баку, 1924; 

 Наукова граматика кримськотатарської мови (османською мовою), Сімферополь, 1925; 

 Методика викладання татарської мови та літератури, Баку, 1926; 

 Тюркська граматика, 1930 (азербайджанською мовою) 

Література про Чобан-заде: 

 Урсу Д. П. Бекір Чобан-заде. Життя, доля, епоха. Сімферополь. Кримучпедгіз. 2004. 

 Бабаєв А., Про літературні погляди проф. Б. В. Чобан-заде, в кн.: Матеріали наукової 

сесії … АГПІЯ за 1965 рік, Баку, 1966; 

 Ашнін Ф. Д., Бекір Вагаповіч Чобан-заде, «Народи Азії і Африки», 1967, № 1; 

 Мілібанд С. Д., Біобібліографічний словник радянських сходознавців, М., 1975. 
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Джафер Гафар 

 Джафер Абдул оглу Гафар (крим. Cafer Abdul oğlu Ğafar) — 

кримськотатарський письменник і журналіст. 

 Народився 1898 року в кримському селі Тав-Даїр (тепер 

Лісносілля), в учительській родині. Батько викладав 

теологію. Після закінчення початкової школи навчався в 

медресе свого села. Саме під час навчання в медресе почав 

літературну творчість. 

 До 1920 року працював сільським вчителем, потім — у 

газеті «Яш къувет» у Сімферополі, у журналі "Илери", 

редагував газету "Енъи дюнья". Працював завідувачем 

Карасубазарського районного відділу освіти. Вступив у 

комсомол.  

 1934 року став членом президії Спілки письменників 

Криму. 

 Талановитий кримськотатарський письменник, поет та публіцист потрапив під хвилю 

репресій. Не дивлячись на те, що ранні твори автора просякнуті революційними настроями, 

пізніше вийшло у світ його оповідання «В дорозі», за яке письменник був жорстко 

розкритикований з боку влади. Це й зрозуміло, в творі описувалась радянська дійсність, як 

вона є. Після цього твору Джафер Гафар був знятий зі всіх посад: 1935 року його було 

звільнено з роботи за «неприйняття заходів з очищення шкіл і культурного фронту від 

буржуазно ̶ націоналістичних елементів».   

 20 жовтня 1936 року заарештований за звинуваченням у буржуазно ̶ націоналістичній 

діяльності та шпигунстві. У пресі з'явилися статті з пропозицією заборонити публікацію його 

творів. Виїзна сесія Верховного Суду 17 квітня 1938 року засудила його до розстрілу. Того ж 

дня вирок було здійснено. 

 У доробку Джафера Гафара: поезія, оповідання, повісті, публіцистика, театральні 

рецензії.  

 У кримськотатарській літературі дебютував через пресу 1921 року з віршами 

«Дуйгъуларым» («Мої почуття») та «Інтернаціонал грають». Вірші Гафара були пройняті 

революційними настроями й закликом до боротьби з міщанством та старим дореволюційним 

устроєм життя. Автор також займався перекладами з російської. 

 Джафер Гафар  ̶  автор поетичної збірки «Инкъилябий шиирлер» («Революційні вірші», 

1926). 

 У 1927 видається його перша книга «Омюрден орьнеклер яхут кучук ікяєлер» 

(«Візерунки життя, або маленькі оповідання»).  

 У 1932 поема "К'атти адимле" ("Твердою ходою") виходить окремою книгою. Також 

цього року видається  «Партизан Муратчыкъ» («Партизан Муратик») 

 У 1933 - збірка "Ікяєлер ве шиірлер" ("Оповідання і вірші").  

 В 1934 - "Г'орт-г'орт тутулди" ("Горт-горт спійманий"). Усе виходило в Симферополі. 

 У 1971 у Ташкенті посмертно видається збірка оповідань та повістей Дж. Гафара 

"Омюр орнеклері" ("Візерунки життя") . У 1988 році в журналі «Йилдиз» («Зірка») вперше 

після Великої Вітчизняної війни було опубліковано оповідання Дж. Гафара «Йолджулик'та» 

(«У дорозі»), написане в 1930 році. 
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Джеміль Сейдамет 

 Джеміль Сейдамет (крим. Cemil Seydamet) — 

кримськотатарський поет і письменник.  

 Народився 21 травня 1903 року в місті Карасубазарі, 

Таврійська губернія, російська імперія, тепер АРК, Україна.  

 Освіту отримав у середній школі. Замолоду був робітником, 

садівником. 

 У 1922 році навчався у партійній школі в Сімферополі. У 

1924-28 роках навчався в московському університеті трудящих 

Сходу. Повернувшись до Криму, працював у часописі Илери, в 

газеті Янъы Дюнья. 

 Літературний дебют Джеміля Сейдамета відбувся у 1923 

році з публікацією вірша Шаркъ («Схід»). Однак основне місце 

у його творчості займала проза.  

 Джеміль Сейдамет — автор віршів, низки романів, повістей і оповідань, зокрема 

Къанлы кольмек («Кривава сорочка», 1926), Къуртлагъан кокюс («Гнила рана», 1927), Къую 

тюбюнде («На дні криниці», 1928), Амам аралыгъы («Лазневий провулок», 1928) Уфукъкъа 

догъру («До обрію», 1930). 

 1939 року Джеміль Сейдамет видав книгу «Германска та австрийска розвідка в 

царскій росії». Після цього був висланий до Магадану, де кілька років пропрацював в газеті 

«Радянська Колима». 

 Помер Джеміль Сейдамет у 1977 році в місті Москві. Після його смерті були 

опубліковані написані раніше літературні портрети «Їіргат К’адир» (1978) та «Абдула 

Дерменджи» (1981). 

 Вибрана бібліографія 

 Ватан къызы : [Алиме Абденнанова акъкъында] / Сейдамет Дж. Асанов С. // Октябрь 
ёлунен : шиирлер, поэмалар, икяелер, очерклер. – Ташкент : Гъафур Гъулям адына бедиий 

эдебият нешрияты, 1968. – С. 366-378. 

 Къуртлагъан кокюс : икяе // Йылдыз. – 1987. – №4. – С.82-90. 

 Уфукъкъа догъру : роман. – Ташкент : Эдебият ве санъат нешр., 1973. – 164 б. 

 Халкъ къараманы : [Аметхан Султан] // Эшкъ олсун сизге : очерклер / тертип эткен Ш. 
Алядин. – УзССР девлет нефис эдебият нешр., 1963. – С. 80-86. 

 Ыргъат Къадыр : эдебий портрет. – Ташкент : Эдебият ве санъат нешр., 1978. – 88 б. 

Джеваріє Меджитова 

 Джеваріє Меджитова  ̶  кримськотатарська поетка і педагог.  

 Народилась 7 жовтня 1913 року у селі Чалтемір на 

Керченському півострові. Хоч рослинність у цій місцевості 

небагата, але люди жили досить добре  ̶  займалися скотарством 

(у степу було багато пасовиськ), вирощували баштанні. 

 Батько, Абдульмеджит – був м’ясником; мати, Ресімхан   ̶ 

домогосподарка. Всього в родині підростало п’ятеро діточок. В 

родині добре зналися на кримськотатарському фольклорі  ̶  

прислів'я, приказки, народні вислови. Абдульмеджит, балагур і 

веселун, чудово танцював, співав, віртуозно складав ч'инлар - 

частівки. 

 З раннього дитинства Джеваріє звикла до читання, хоча 

літератури тоді було не так вже й багато. У сільській школі вона 

була найдбайливішою і працьовитою ученицею. Дівчина 
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вступила до Ялтинського педагогічного технікуму – і тут також блискуче навчалася; тоді ж 

відбулися перші – поки що боязкі – проби пера...  

 Після закінчення педтехнікуму Джеваріє направлена на роботу до початкової 

татарської школи при металургійному комбінаті імені Войкова в Керчі.  Під час педагогічної 

практики Джеваріє вже писала вірші, які згодом публікувалися у молодіжній газеті «Яш 

къувет» (Молода сила». Але… їй дуже хотілося продовжити навчання і 1935 року дівчина 

вступає до Сімферопольського державного педагогічного інституту імені Фрунзе на 

факультет кримськотатарської мови та літератури. Навчалася разом з Аметом Мефаєвим, 

Юнусом Теміркаєм, Різою Халідом, які згодом також стали письменниками.  

 Під час навчання Джеваріє захопилась фольклором. У 1938 р. написала вірш, 

присвячений безпосадковому перельоту москва ̶ Далекий Схід, який був опублікований у 

газеті «Къызыл Къырым», а потім, у перекладі на російську,   ̶ у газеті «Червоний Крим».  

 Її студентські роки 

пройшли в Аксмеджиті - 

Сімферополі, в якому вона знала 

кожну вулицю, кожен камінь. 

Вона завжди пам'ятала і з 

ніжністю розповідала про своїх 

педагогів – Абдуллу Лятіф-заде, 

Умера Аджі-Асана, Асана 

Фетіслямова, Райму Мулліну. 

Джеваріє була завсідником 

Кримського музично-

драматичного театру, не 

пропустивши жодної п'єси за 

участю Сари Байкіної, братів 

Парикових, Нуріє Джетере, Зоре 

Білялової, Майнур Шиниязової. 

 Закінчивши навчальний заклад в 1939 р., вступає до аспірантури і починає працювати 

в Науково ̶ дослідному інституті мови та літератури ім. О. С. Пушкіна. У якості молодшої 

наукової співробітниці працює над темою кандидатської дисертації «Образ жінки в фольклорі 

кримськотатарського народу». У цей період вона багато їздить селами, зустрічається з 

народними оповідачами  ̶  знавцями усної народної творчості, збирає та записує фольклор  ̶  

прислів'я, приказки, билини, перекази. Результати поїздок та наукових експедицій Джеваріє 

знаходять відображення у кандидатській дисертації, яку вона через кілька років практично 

завершує… 

 Але війна руйнує її плани і кардинально змінює подальше життя. Під час німецької 

окупації Криму – допоки не закрилися школи – Меджитова працює вчителькою в селі Так'ил 

неподалік Керчі.. 

 У 1944 р. була депортована до м. Орджонікідзе Ташкентської області, разом з іншими 

кримськими татарами. Завдяки вищій освіті отримала посаду економіста на заводі 

«Продмаш». Через брак вчителів їй дозволили працювати вчителькою  ̶  викладати російську 

у сільській школі. Потім працювала методистом в Орджонікідзевському районі, однак 
звільнена звідти і протягом наступних п’яти років працювала бібліотекарем. 

 Часи були дуже важкі – як і багато депортованих кримських татар, Джеваріє насилу 

переносила незвичний клімат, не раз хворіла на малярію – цю воістину прокляту для 

кримськотатарських спецпереселенців хворобу… Але й у ці важкі роки вона продовжувала 

писати. Публікуватися, щоправда, було неможливо – в Узбекистані до кінця 1950-х не було 

жодного друкованого органу кримськотатарською мовою. 

 Після зняття режиму спецпоселень Меджитова працювала завучкою, директоркою 

узбецьких і казахських шкіл. У 1965 р. переїхала до міста Чирчик й снов стала вчителювати, 

віддавши педагогічній діяльності 35 років свого життя. 

  Була постійною авторкою газети «Ленин байрагъы» (Ленінський стяг), а також 

друкувалася в журналі «Йылдыз». 

Джеваріє з подругами у студентскі роки 
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 Випустила збірки віршів «Незабутні сторінки» (1970), «Серед зеленого листя» (1972),  

«Моя дороговказна ліра» (1980), «Квіти мого життя» (1987), «Нев’янучі квіти» (1989). У 1980 

році опублікувала книгу «Сад мого життя». 

 Сьогодні можна впевнено говорити, що в умовах жорстокої дискримінаційної політики 

влади щодо кримськотатарської мови, завдяки таким людям, як Джеваріє Меджитова, та її 

однодумцям, кримськотатарська мова жива й сьогодні… 

 Після виходу в газеті «Ленін байраг'и» її статті «Образ жінки в усній народній творчості 

кримських татар» знаменитий кримськотатарський письменник Ешреф Шем'ї-заде надіслав їй 

листа, висловивши своє захоплення глибиною, ґрунтовністю та змістовністю роботи. 

 Померла у Ташкенті 4 вересня 1992 року. 4 жовтня 2013 року, до 100 ̶ річчя з дня 

народження Джеваріє Меджитової, у Симферополі відбувся вечір її пам’яті. 

 Перебуваючи в Узбекістані, Джеваріє вийшла заміж. 

Є дочка, Сейяре Меджитова (нар. 1950 р.)  ̶  

журналістка та публіцист. 

 Для цього покоління кримських татар особливою 

раною, вічним болем була розлука з батьківщиною – 

Кримом. 

 «Якби у мене були крила, полетіла б я на 

батьківщину в Крим»…  

 Дочка Джеваріє, поетеса та журналіст Сейяре 

Меджитова порівнює свою маму з героєм Лермонтова 

– Мцирі – «грозою відірваний листок»: «Вона, справді 

вирвана з коренем, була листком -вигнанцем, а гроза - 

страшна війна, що поламала долі тисяч людей і 

мамина - одна з них. Мама рідко сміялася, нечасто 

посміхалася, я ніколи не чула, щоб вона реготала від 

душі. Адже життя до війни було іншим». 

 Коханій мамі присвятила Сейяре Меджитова вірш 

кримськотатарською мовою, в якій є такі рядки: 

 Промені сонця раптом висвітлили поля, 

 Чому старий дуб схилив свої гілки, 

 І вітри звідусіль віють з тугою, 

 Серце матері ниє від смутку та смутку. 

Література 
 Кокієва А. Кусьмедим, акъикъат, йырладым сени (Не падала духом, оспівуючи правду) // 

Йылдыз (Зірка). 1998. № 4; 

 Усейнова Г. Джеваіре — перлина сучасної кримськотатарської культури // Голос Криму. 

2003 17 жовтня .; 

 Діячі кримськотатарської культури; Къуртнезир. 

Мустафа Джемілєв 

 Мустафа Джемілєв (крим. Mustafa Abdülcemil oğlu Cemilev, Мустафа Абдульджемиль 

огълу Джемилев) — політичний та громадський діяч України кримськотатарського 

походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, 

учасник дисидентського руху, політичний в'язень. З 20 серпня 2014 року до 18 травня 2019 

року Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу. 

 Один з засновників та член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР.  

 За свої політичні погляди Джемілєв був виключений з ВНЗ та сім разів був судимий. 

Всього він провів п'ятнадцять років у місцях позбавлення волі: був ув'язненим у 1966—1967, 

1969—1972, 1974—1975, 1975—1976, 1983—1986 роках та у 1979—1982 роках був у засланні 

в Якутії.  

Джеваріє та Сейяре Меджитови 
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 Після проголошення незалежності України Джемілєв став політиком. З 1998 року до 

нині Народний депутат України впродовж шести скликань від фракції партії Європейська 

Солідарність.   

 Автор і співавтор кількох десятків законопроєктів, колишній голова Меджлісу 

кримськотатарського народу (1991—2013), був членом комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 1998 року), 

головою підкомітету з питань депортованих народів, національних меншин та жертв 

політичних репресій (2 вересня 2003 — 15 червня 2007), головою підкомітету з питань 

етнополітики, прав корінних народів та національних меншин України, жертв політичних 

репресій (з грудня 2012 року).  

 Під час анексії Криму Джемілєв займав позицію недоторканності кордонів України й 

не визнав референдум. 

 Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, ордена «За інтелектуальну 

відвагу» та ордена Турецької Республіки, лауреат почесних грамот Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України. 

 Лауреат премій: імені Фрітьофа Нансена 

управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 

імені Пилипа Орлика «За демократизацію українського 

суспільства», «Світло справедливості» та «Солідарності», 

володар «Хреста Солідарності Боротьби».  

 Почесний доктор права Сельджуцького 

університету та Вищого технологічного інституту, 

почесний доктор у галузі міжнародних відносин 

Чанаккаленського університету імені Вісімнадцятого 

березня (Туреччина), почесний громадянин турецьких 

міст Кастамону та Кириккале. 

  Народився Мустафа Джемілєв 13 листопада 1943 

року у селі Ай-Серез поблизу міста Судак, що знаходиться 

на Кримському півострові, у сім'ї Абдульджеміля та 

Махфуре Мустафаєвих. На той час Крим перебував під 

окупацією Третього Рейху. Після приходу радянських 

військ, 18 травня 1944 року, разом з усім 

кримськотатарським народом Мустафа та його сім'я були 

депортовані радянською владою до Узбекистану.  

 Йому було лише півроку, коли разом із сім'єю та його народом малюка Мустафу 

вигнали з Криму. Він не запам'ятав той страшний день 18 травня 1944 року та перші роки 

життя в Узбекистані. Але розповіді про це і про прекрасну, далеку батьківщину були 

духовною атмосферою, в якій хлопчик ріс і дорослішав. 

 У кримських татар у місцях депортації було прийнято ходити один до одного у гості 

вечорами. Під час цих вечірніх візитів гостей майже завжди були досить відверті розмови, 

зокрема й на політичні теми. Будинок батьків Мустафи Абдулджеміля та Махфуре також 

завжди був відкритий для гостей. Щоправда, міра сміливості та відвертості розмов залежала 

від особистості гостя. Якщо батько вів розмови тільки на побутові теми і всіляко уникав 
політичних питань – було зрозуміло: він цьому гостю не дуже довіряє. 

 Так у колі великої кримськотатарської сім'ї – без впливу фальші та брехні офіційної 

радянської пропаганди – формувався світогляд дітей. Хоча Абдулджеміль не мав навіть 

середньої освіти, але він дуже багато читав, а ось Махфуре практично напам'ять знала Коран. 

Коли настав час вступати до комсомолу, батько сказав Мустафі: «Ми не можемо примушувати 

чи наказувати, але якщо тобі вдасться не вступити до комсомолу – ми будемо дуже раді». 

 Великий вплив на світогляд Мустафи надавав і брат Анафі, який був старший за нього 

на два роки. Анафі багато читав і вчив Мустафу вибирати зерна правильної інформації з 

величезного масиву офіційної друкованої продукції. Коли в дітей часом накопичувалися 

невеликі гроші, вони купували досить серйозні для їхнього віку книжки. 

Батьки Мустафи Джемілєва 
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 Дещо подорослішавши, Мустафа став відвідувати Ташкентську публічну бібліотеку. У 

її фондах він виявив підшивки легендарної кримськотатарської дореволюційної газети 

«Терджиман», яку видавав видатний просвітитель тюркського світу Ісмаїл Гаспринський, ім'я 

та діяльність якого на той час вже були заборонені в СРСР. Коли Мустафа розповів про це 

батькові, у того від хвилювання навіть сльози з'явилися на очах. Батько розповідав, якою була 

велика і свята людина, як вони свого часу зберігали номери цієї газети поряд з Кораном. 

 Оскільки «Терджиман» з 1883 по 1905 рік видавався паралельно і російською мовою, 

то Мустафа швидко перечитав усі випуски. Далі було складніше, оскільки пізніше, аж до 

смерті Ісмаїла Гаспринського в 1914 році і далі під редакцією його сина Рефата та Асан Сабрі 

Айвазова, до приходу більшовиків, газета виходила тільки кримськотатарською арабським 

шрифтом. За допомогою батька Мустафа почав інтенсивно вчитися читати та писати 

арабською графікою. Навчався він цьому ще й для того, щоб прочитати не лише решту номерів 

«Терджимана», а й інші кримськотатарські видання з арабською графікою – «Янь Чолпан», 

«Ілері», «Ок'ув ішлері». 

 Як розповідає сам Мустафа Джемілєв, «вивчати кримськотатарську мову за 

підручниками було неможливо – їх в Узбекистані не було, – але батьки розмовляли вдома 

лише кримськотатарською мовою». В умовах культурного геноциду, який влада планомірно 

здійснювала щодо кримськотатарської мови та культури репресованого народу, це був єдиний 

спосіб вивчити рідну мову. 

 До дванадцяти років Мустафа разом зі своєю сім'єю проживав під адміністративним 

наглядом в Андижанській області. У 1955 році вони переїхали до міста Андижана, а вже 

наступного року — до Мірзачуль (нині Ґулістан).  

 Коли Мустафі не було ще й двадцяти  ̶  сенс і головна мета 

життя були вже для нього визначені: відтепер усі його 

думки були пов'язані з мрією про повернення до Криму 

його народу. 

 Ще наприкінці 1950-х, коли Мустафа навчався в десятому 

класі, йому до рук потрапив лист, який починався словами: 

«Дорогий Микито Сергійович…». Це було звернення до 

першої особи держави від групи кримських татар, в якій 

йшлося про необхідність повернення народу до Криму. 

Хоча тональність петиції була Мустафі не за духом, але те, 

що в ній говорилося, Мустафу надихнуло, він навіть 

написав маленький вірш на цю тему. Юнак наполегливо 

розпитував старшу сестру Васфіє, яка давала йому почитати 

ту петицію, як би познайомитися з тими, від кого ці петиції 

походять, але вона категорично відмовилася повідомити, у 

кого взяла екземпляр петиції, оскільки їй це дали «під 

великим секретом». 

 У 1959 році Мустафа закінчив середню школу й намагався 

вступити на східний факультет (за іншими даними, факультет арабської мови та літератури) 

Середньоазійського державного університету, проте через заборону приймати до університету 

кримських татар йому це не вдалося.  

 У віці 16 років Джемілєв, працюючи токарем на Ташкентському авіаційному заводі, 

брав участь у нелегальній молодіжно-студентській організації «Спілка кримськотатарської 

молоді», куди входили кримськотатарські студенти та робітники. Збори молоді проходили у 

домі одного із членів організації Ахмеда Асанова. У Спілці Мустафа очолив «Історичний 

відділ» й виступав перед публікою з історичними доповідями про свій народ. Проте вже за 

кілька місяців діяльність організації перервалася. 8 квітня 1962 року спілку розігнали, а 

керівників, Ахмета Асанова, Марата Омерова та Сеїт-Амзи Умерова, заарештували. 

Джемілєва звільнили з роботи, за ним почався нагляд КДБ.  

 Згодом він працював слюсарем та електрослюсарем на Мірзачульському ремонтно-

механічному заводі у Ташкентській області. 1962 року Мустафа поступив на 

гідромеліоративний факультет Ташкентського інституту інженерів іригації та механізації 

сільського господарства.  

Школяр Мустафа, червень 1959 р. 
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 З 1960-х років Джемілєв брав активну участь у кримськотатарському національному 

русі. Так 27 серпня 1965 року Мустафа був серед числа кількох протестувальників, які 

намагалися зустрітися з першим секретарем ЦК КП Узбекистану Шарафом Рашидовим. 11 

вересня юнака разом з іншими активістами було заарештовано за «порушення громадського 

порядку та хуліганство». У тому ж році хлопець був відрахований з четвертого курсу інституту 

за поширення серед студентів свого історичного рукопису «Короткий історичний нарис 

тюркської культури у Криму у 13—18 ст.», зміст якого було розцінено КДБ як 

«націоналістичний та антирадянський».  

 У травні 1966 року Мустафу засуджено на півтора 

року позбавлення волі через його відмову служити у 

Радянській армії з політичних мотивів, після чого його 

відправили у табір під Ташкентом. Під час відбування 

терміну покарання його помістили у штрафний ізолятор «за 

проведення антирадянської пропаганди серед ув'язнених», 

після чого колишній студент оголосив голодування. У 

листопаді 1967 року Мустафа був звільнений з ув'язнення.  

  Після звільнення у 1967 році Мустафа Джемілєв 

встановив тісні контакти з правозахисниками москви та 

інших регіонів СРСР, організував інформування світової 

громадськості про стан кримськотатарського народу та 

його боротьбу за відновлення своїх прав. Він послідовно 

виступав на захист інших народів СРСР; відкрито виступив 

проти окупації радянськими військами Чехословаччини у 

1968 році.  

 У 1969 році (за іншими даними, 1968 року) Мустафа 

став одним із засновників Ініціативної групи із захисту прав 

людини в СРСР; серед інших засновників цієї громадської 

організації були Петро Якір та Віктор Красін, а також 

московські правозахисники — Тетяна Великанова, Наталя 

Горбаневська, Сергій Ковальов, Олександр Лавут, Анатолій Левітін, Юрій Мальцев, Григорій 

Под'япольський, Тетяна Ходорович та Анатолій Якобсон, ленінградець — Володимир 

Борисов, а також українці — Генріх Алтунян та Леонід Плющ. Майже усі члени цієї 

ініціативної групи були репресовані — 11 з 15 членів були арештовані та засуджені, а сім були 

вимушені виїхати закордон.  

  У вересні 1969 року Джемілєв був знову заарештований та звинувачений у «поширенні 

завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський державний та суспільний лад». 

Окрім Джемілєва за цією справою також було заарештовано генерал-майора Петра Григоренка 

та поета Іллю Габая. Григоренка у ході процесу було відправлено до психіатричної 

спецлікарні, а Габай разом із Мустафою вимагав від суду перевірки фактів, заперечуючи 

брехливість документів. І якщо Габая захищала відома радянська адвокатка Діна Камінська, 

то Мустафа захищався сам. Ташкентський міський суд виніс вирок кримськотатарському 

борцю за права людини — три роки позбавлення волі, у зв'язку з чим Мустафа провів 30-денне 

політичне голодування у Ташкентському слідчому ізоляторі на знак протесту проти грубого 
порушення прав людини в СРСР. Згодом його відправили до Москви, у Лефортовську 

в'язницю. Після 4-х місяців слідства справу було припинено, а Джемілєв залишився відбувати 

термін ув'язнення у таборах Узбекистану.  

 «Яким би я не піддавався репресіям та переслідуванням, я твердо можу сказати, що 

ніхто, ніколи і ні за яких обставин не зможе мене змусити відмовитися від виконання 

обов'язків, що накладаються честю, національною гідністю та громадянським обов'язком.»  

Із заключної частини промови Джемілєва на процесі 1969 року 

Мустафа Джемілєв, 1968 рік 
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  Після відбуття покарання у 

1972 році правозахисник 

проживав під гласним 

адміністративним наглядом у 

Ґулістані, працюючи інженером у 

радгоспі. 13 травня 1974 року, за 

кілька днів до річниці депортації 

кримських татар, Мустафу 

намагалися спровокувати на 

бійку. Такий захід був 

традиційним для органів 

держбезпеки напередодні 

важливих для кримських татар дат 

і мав на меті нейтралізацію одного 

з основних учасників визвольного 

руху. Попри виявлену хлопцем 

стриманість у спровокованій 

ситуації, підтверджену чотирма письмовими показаннями свідків, він був засуджений «за 

хуліганство» на 15 діб. У відповідь Джемілєв знов оголосив голодування, і на дев'яту добу 

його у важкому стані випустили.  

 Через місяць, коли Мустафа ще не цілком одужав, його викликали на військові збори. 

При огляді у медкомісії його визнали здоровим й не дозволили пройти повторний огляд в 

Ташкенті та пред'явити довідки з місцевої поліклініки, де Джемілєв лікувався. Йому наказали 

з'явитися з речами через дві години, однак, той не виконав наказу і 22 червня був 

заарештований за «ухилення від військових зборів».  

 Мустафа знову почав голодування. Насправді причиною арешту була інформація, що 

надійшла у КДБ, про нібито намір Джемілєва виїхати до москви для передачі президентові 

США Річарду Ніксону петиції про проблеми кримських татар.  

 19 липня 1974 року вироком народного суду міста Ґулістана Джемілєв був визнаний 

винним за статтею 199-1 Кримінального кодексу УзРСР і засуджений до одного року 

позбавлення волі з утриманням у виправно-трудовій колонії суворого режиму. З 19 вересня 

1974 року Мустафа відбував покарання у ВТК-3 біля міста Омськ.  

 У травні 1975 року в ув'язненого при огляді особистих речей було вилучено кілька 

особистих листів, паперів і зошитів із записами англійською і німецькою мовами та кілька 

рукописів російською мовою, тексти яких не містили забороненої табірними правилами 

інформації. У заяві на ім'я начальника табору та голови КДБ Юрія Андропова Мустафа 

вимагав повернути йому вилучені папери:  

 «Мені, звичайно, зрозумілі цілі частих візитів у колонію співробітників КДБ, а також 

мета проведених ними незаконних допитів ув'язнених і працівників колонії, з якими мені 

доводиться спілкуватися про мої політичні погляди. Це є додатковим підтвердженням 

зробленої мною раніше заяви про те, що звинувачення у порушенні ст.199—1 КК УзРСР, за 

якою мене було позбавлено волі, є свідомо помилковим і сфабрикованим з санкції 

співробітників КДБ у порядку чергової розправи за мою участь у національному русі свого 
народу за повернення на Батьківщину і за мої політичні погляди.» 

Із заяви, зробленої Джемілєвим під час відбування 

 свого третього строку у 1974—1975 роках 

 Четвертий судовий процес проти Мустафи Джемілєва відбувся у західносибірському 

місті Омськ. Громадськість могла мати лише загальне уявлення з повідомлень західних 

радіостанцій: процес був закритий, і до зали суду впускали за спеціальними перепустками 

лише працівників КДБ, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури та чиновників тюремної 

адміністрації. Увагу світової громадськості набагато більше зацікавили обставини, пов'язані з 

цим процесом. По-перше, найтриваліше політичне голодування обвинуваченого, що тривало 

303 дні з моменту пред'явлення йому перед закінченням табірного строку нового звинувачення 

у «наклепі на радянський державний лад» до самого судового процесу. Протягом усього цього 

періоду західні радіостанції день у день передавали відомості про стан Мустафи, протести та 

Джемілєв у місцях позбавлення волі (другий зверху) 
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звернення його співвітчизників, друзів і близьких, відомих дисидентів і помітних 

представників громадськості.  

 4 червня 1975 року, за кілька днів до закінчення терміну ув'язнення, проти Джемілєва 

було порушено нову кримінальну справу за статтею 190-1 Кримінального кодексу РРФСР, 

після чого дисидент розпочав своє найтриваліше голодування. 5 вересня Мустафа Джемілєв 

написав листа другу: 

 «…Справи у мене, загалом, без особливих змін. 18 серпня оглянули лікарі, дані були такі: 

пульс — 57, температура — 35,5 °C, тиск 90/60, вага 45 кг… 

 …Кажуть, що тут «вмирати не дають». Це схоже на правду, тому що в той же день 

18 серпня мене перевели в тюремну лікарню, де, крім щоденних вливань, робили ще ін'єкції 

глюкози та B1. 26 серпня знову перевели у свою камеру, у підвал, але 1 вересня змушені були 

знову забрати у санчастину, бо дуже недобре стало зі шлунком. Протримали там 4 дні, і ось 

сьогодні, 5 вересня, я знову у підвалі. 

 Слідчі органи не турбують. 

 І ще ось що: 12 серпня стався такий інцидент. У той ранок, десь о 3-4 годині ночі, у 

камеру ввійшов начальник в'язниці підполковник Суров. Він запитав, коли я збираюся 

закінчувати голодування, і, почувши, що я не збираюся, накинувся з образами. Казав, що він 

дізнався, який я негідник і антирадянщик, і що наївно думати, ніби голодування допоможе 

мені вийти на свободу. На закінчення він оглянув камеру і, помітивши на стінах якісь записи, 

розпорядився, щоб мені видали щітку з вапном і щоб я замазав ці записи, хоча він прекрасно 

бачив за характером записів, що я не маю до них жодного стосунку, і бачив також, що я 

насилу тримаюся на ногах. 

 «Якщо не підкориться — покарайте!» — Сказав він черговому наглядачеві. А покарання 

могло бути в тому, що у мене б відібрали ліжко і зачинили відкидні нари, щоб довелося 

лежати на мокрій цементній підлозі. 

 Коли черговий натякнув йому вже в коридорі, що подібне свавілля може викликати з 

мого боку реакцію відчаю, начальник сказав: «Нехай вішається, це навіть краще!» — З цього 

я усвідомив, що моє самогубство розцінювалося в деяких колах як найбажаніший 

результат…» 

З листа від Джемілєва до його друга, датований 5 вересня 1975 року 

 27 червня 1975 року російський академік Андрій Сахаров звернувся з відкритим листом 

до Генерального секретаря ООН Курта Вальдгайма, організації «Amnesty International», 

лідерів мусульманських народів, міжнародної громадськості з проханням об'єднати зусилля у 

боротьбі «за звільнення з ув'язнення відомого діяча кримськотатарського національного руху 

Мустафи Джемілєва». Генерал Петро Григоренко просив адвоката Швейського передати 

Мустафі прохання всіх його друзів припинити голодування, однак той відповів, що він і сам, 

у принципі, проти самокатування, але для нього голодування не тільки форма протесту, але й 

захист від можливих нових лжесвідків — сусідів по камері. Поки він голодував, його тримали 

в одиночній камері.  

 4 листопада 1975 року Григоренко звернувся з заявою до Прокурора РРФСР про те, що 

Джемілєва тримають у сирій камері, він продовжує голодування «на знак протесту проти 

необґрунтованого обвинувачення і з метою протидії підсаджуванню до нього лжесвідків». 

Він просив змінити Джемілєву запобіжний захід, замінити на будь-який інший, не пов'язаний 
з позбавленням волі, і висловив готовність поручитися за Джемілєва сам або знайти інших 

поручителів. Серед тих, хто підтримував Джемілєва, було багато відомих правозахисників, 

зокрема, французькі — Реймон Арон та П'єр Еммануель, російські — Лев Копелев, Анатолій 

Левітін, Олександр Некрич, академік Андрій Сахаров, Лідія Чуковська, іранський поет Реза 

Барагені, американські вчені — лауреати Нобелівської премії Сальвадор Лурія та Джордж 

Уолд, директор міжнародного трибуналу над військовими злочинцями ім. Бертрана Расселла 

пуерторіканець Мартін Состра, турецький сенатор Ахмед Демір Юдже, пакистанський 

політичний діяч Ікбал Ахмад, редактор журналу «Вільна Палестина» Абдіен Жабара, 

генеральний секретар уряду в еміграції китайського Східного Туркестану Іса Юсуф тощо. У 

кількох країнах, у тому числі у США, Туреччині, Італії, Франції, Швеції були організовані 
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комітети за звільнення Джемілєва, куди входило багато громадських діячів, вчених, 

письменники та журналісти.  

 6 листопада 1975 року учасники міжнародного та радянського правозахисного руху 

Карл Амері, лауреат Нобелівської премії Генріх Белль, Вадим Білоцерковський, поет-пісняр 

Олександр Галич, генерал Петро Григоренко, Карел Єздінський, Габріель Лауб, Анатолій 

Левітін, Павло Литвинов, відомі діячі «Празької весни» Антоні Лім та Іржі Пелікан, Павел 

Тігрід, Ота Філіп, В. Франк звернулися через газету «русская Мысль» на захист Джемілєва.  

 24 листопада з Омської прокуратури прийшла відмова на прохання Григоренка. Сестра 

Джемілєва Васфіє Хаірова закликала прокуратуру РРФСР відпустити брата, однак відповідь 

була та ж сама.  

 3 грудня 1975 року батьки, чотири сестри та два брати Мустафи звернулися до 

Міжнародного Червоного Хреста, організації «Міжнародна амністія» та до керівників КПРС 

із закликом врятувати Мустафу. Того ж дня сестра Мустафи, Решат Джемілєв, Григоренко та 

Сахаров направили в ООН листа, що містив вимогу провести гласне розслідування справи 

кримськотатарського дисидента спеціальною комісією.  

 31 грудня 1975 року вийшов новий випуск правозахисного журналу «Хроника текущих 

событий», де між іншим повідомлялося про долю Джемілєва: 

 «Суд над Джемілєвим Мустафою був призначений на 17 грудня 1975 року у місті 

Омську. Адвокат Швейський, свідки захисту і родичі прибули до суду вранці 16 грудня. Голова 

облсуду Аносов Ю. І., він же голова суду у справі Джемілєва М., відсутній на роботі і з'явився 

тільки під кінець робочого дня. Прохання адвоката побачити підзахисного для роботи не 

задовольнив, мотивуючи пізнім часом. Гарантував це побачення 17-го вранці. 17-го вранці 

секретарем суду було оголошено про хворобу Аносова, доставленого швидкою допомогою з 

дому до лікарні. Суд відкладається на невизначений час. Адвокату у побаченні з підзахисним 

відмовлено. Мустафа продовжує голодування. Сестри бачили його під час посадки в 

«воронок». Мустафа схожий на скелет, обтягнутий плівкою. Він став ніби меншим на зріст. 

Ледве ходить. Секретар суду іронічно запитав сестру Мустафи: «Ви бачили свого Мустафу, 

маленького, худенького?» Нам вдалося встановити, що Аносов вранці був у суді. У лікарню 

доставлений не був. При повторному запиті телефоном секретар відповіла: «Аносов 

терміново захворів». Ми твердо переконані, що перенесення засідання суду було навмисним, 

заздалегідь підготовленим бюрократичним трюком для того, щоб позбавити Мустафу 

кваліфікованого захисту і присутності свідків захисту. Поїздка на суд для родичів пов'язана 

з великими матеріальними витратами. Розрахунок один: закритим судом без свідків 

приховати незаконне, сфабриковане звинувачення від його народу і світової громадськості.» 

 «Сообщение о Мустафе Джемилеве», підписане Джемілєвим Решатом,  

Хаїровою Васфіє, Джемілєвою Гульзар, Сеферовим Енвером,  

Кудряшовим Анатолієм тощо 

 На початку 1976 року в закордонній пресі навіть з'явилася непідтверджена інформація 

про смерть Мустафи у результаті голодування, однак її було спростовано. 16 лютого 1976 року 

Андрій Сахаров скерував листа на адресу XXV з'їзду КПРС, у якому закликав вплинути на суд 

своїм авторитетом та відпустити Мустафу. Згодом з'явилася інформація, що судовий процес 

призначений на 6 квітня. У цей день до омського суду приїхало одинадцять родичів та друзів 

активіста з усіх куточків країни: Краснодарського краю, москви, Середньої Азії. Проте в той 
день слухання було перенесено на 14 квітня через приїзд до міста академіка Сахарова, за яким 

на той час слідкувала іноземна преса. Розрахунки були на те, що Сахаров не приїде через вісім 

днів і тому такого ажіотажу навколо справи Джемілєва не буде. Однак у призначений день в 

Омськ приїхало 16 осіб, включаючи науковця та його дружину Олену Боннер. Для того, щоб 

не пустити до зали суду публіку, зокрема студентів, за кілька кварталів від приміщення суду 

було організовано оточення міліції, ДАІ, а також людей у цивільному, які нікого не 

пропускали. Однак, пробравшись через ці кордони, Сахаров та його дружина все одно не 

змогли пройти у приміщення, оскільки в залі не було місця. Виняток було зроблено тільки для 

матері, двох братів та сестри Джемілєва.  

 Підсудному інкримінували «викладання завідомо неправдивих вигадок, що порочать 

радянський державний та суспільний лад, а також виготовлення та розповсюдження 
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документів такого змісту»; на думку слідчих, Мустафа у період з осені 1974 року до липня 

1975 року викладав усі ці «вигадки» іншому ув'язненому В. Дворянському. Окрім того, його 

також звинувачували у поширенні або підготовці наклепницьких документів, зокрема листа 

Ільмі Аметова з критикою журнальної статті про кримських татар, проєкт «Декларації 

принципів національного руху кримськотатарського руху», отриманих Джемілєвим у таборі 

листів та поштівок, в яких сторона обвинувачення побачила «націоналістичний дух».  

 У перший же день головний свідок справи Дворянський, на свідченнях якого 

будувалося звинувачення, відмовився від них, заявивши, що на нього тиснули працівники 

КДБ. У ході засідання суд засудив Джемілєва на два з половиною роки позбавлення волі у 

ВТК суворого режиму «Приморський» на Далекому Сході. Тільки після завершення засідання 

суду Джемілєв погодився завершити своє 303-денне голодування на прохання академіка 

Андрія Сахарова, яке передав йому брат Асан. 

 У листопаді наступного, 1977 року табірна адміністрація намагалася висунути ще одну 

справу проти Мустафи, на знак протесту проти чого він провів ще одне 15-денне голодування. 

Вже у грудні того ж року його було звільнено в Ташкенті під гласним адміністративним 

наглядом МВС. Джемілєв наполягав на поверненні в Крим. Однак йому неодноразово 

відмовляли. 30 грудня 1977 року Джемілєв підпав під адміністративний нагляд 1-го, 15-го та 

22-го числа кожного місяця.  

 Після того, як Джемілєва 

випустили з ув'язнення, він перебував 

під адміністративним наглядом. В цей 

час його було звинувачено у трьох 

порушеннях, що дало змогу відкрити 

нову кримінальну справу. У зв'язку з 

цим кримськотатарський 

правозахисник направив листа у 

Президію Верховної Ради СРСР та 

голові Жовтневого РВВС Ташкенту з 

відмовою від громадянства СРСР та 

проханням на дозвіл покинути межі 

країни. Зокрема, у 1975 та 1978 роках 

його родич, що жив у США, відправляв так звані «виклики» з-за кордону. Джемілєв також 

зазначив у листі, що готовий відмовитися від слів про анулювання громадянства, якщо 

кримським татарам буде дозволено проживати у Криму.  

  8 січня 1979 року дисидента було викликано у міліцію й там заарештовано за «злісне 

порушення правил гласного адміністративного нагляду». На закритому судовому процесі 6 

березня 1979 року Джемілєва засудили на півтора року обмеження свободи із заміною на 

чотирирічне заслання в Усть-Майський улус Якутської АРСР. Але 31 травня його було 

перевезено на Колиму у селище Зирянка Верхньоколимського улусу 

  Саме тоді в Якутію до Джемілєва 

приїхала його майбутня дружина Сафінар. 

У тому ж селищі на засланні жив інший 

правозахисник Олександр Подрабінек 
разом із дружиною Аллою. Подрабінеки 

та Джемілєви дружили сім'ями. 14 серпня 

1981 року у сім'ї Мустафи та Сафінар 

народився син Хайсер. Мустафа працював 

у той час на кисневій станції. За словами 

його дружини, серед місцевого населення 

до політичних в'язнів було особливе 

ставлення, люди знали, за що боровся 

Джемілєв, і поважали його. На засланні 

дисидент неодноразово спілкувався з 

українцем В'ячеславом Чорноволом, який 

на той час також відбував покарання в Якутії.  

Джемілєв, 1979 р. 

Мустафа та Сафінар у Якутії, 1980 
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 У лютому 1983 року Мустафа був звільнений і разом з дружиною та дитиною після 

майже 39-ти років заслання переїхав до Криму, й поселився у знайомих, що жили у місті Саки. 

Через три дні їх було видворено з півострова. Джемілєвих перевозили з міста до міста — 

спочатку у Тамань, потім Кримськ та Абінськ. Коли сім'ю привезли до останнього міста, 

кримські татари, що там жили, дізналися про приїзд Мустафи, після чого влаштували пікет з 

вимогою відпустити сім'ю. Згодом Джемілєвих випустили, й вони повернулися до 

Узбекистану у місто Янгіюль під наглядом МВС. Там Джемілєв працював слюсарем та 

різноробочим. Навесні того ж року почався випуск нелегального «Інформаційного Бюлетеня 

Ініціативної групи кримських татар імені Муси Мамута», редактором якого став 

всесвітньовідомий політв'язень.  

 Останній, шостий арешт відбувся в листопаді 1983 року. Кілька місяців активіст був 

під слідством із підпискою про невиїзд. У лютому 1984 року Ташкентський обласний суд 

засудив Мустафу Джемілєва до трьох років позбавлення волі у таборах суворого режиму за 

статтею 191-4 КК УзРСР. Йому інкримінували «створення і поширення документів, що 

паплюжать радянський державний лад та його політичну систему», зокрема поштівок, які він 

надсилав друзям у Нью-Йорк; «організацію масових заворушень» під час спроби 5 червня 

перебратися на паромній переправі «Крим—Кавказ» та поховати свого батька в Криму; а 

також «запис на магнітофон передач закордонних радіостанцій», зокрема лист японської 

радіомовної корпорації NHK зі схваленням позиції Японії у територіальній суперечці з СРСР.  

 Після звільнення з ув'язнення у таборі «Уптар» (Магаданська область) у 1986 році 

проти Мустафи було порушено нову кримінальну справу за статтею 188-1 КК РРФСР («Злісна 

непокора законним вимогам адміністрації місць позбавлення волі») й переведено у тюрму 

Магадана.  

 У грудні 1986 року Джемілєва було засуджено до трьох років умовно з п'ятирічним 

випробувальним терміном та звільнено із зали суду. За словами дружини Мустафи, його 

випустили через те, що Андрій Сахаров передав список ув'язнених дисидентів генеральному 

секретареві ЦК КПРС Михайлу Горбачову (за іншими даними, Мустафу відпустили через 

домовленість між президентом США, Рональдом Рейганом, та генсеком ЦК КПРС, Михайлом 

Горбачовим, досягнуту під час їхньої другої зустрічі, що відбулася 12 і 13 жовтня 1986 року в 

ісландському місті Рейк'явік з метою обговорення, насамперед, Стратегічної оборонної 

ініціативи).  

  Після звільнення Мустафа та Сафінар приїхали у москву й зупинилися у Лариси 

Богораз. Там Джемілєв вперше зустрівся з академіком Сахаровим. І хоч вони листувалися не 

один рік, Сахаров і Джемілєв жодного разу не бачилися.  

 Після повернення в Узбекистан 

правозахисник відновив політичну 

діяльність. У квітні 1987 року на 

«Першій Всесоюзній нараді 

представників ініціативних груп» 

Мустафу обрали членом «Центральної 

ініціативної групи Національного руху 

кримських татар». Координація 

ініціативних груп у 1987—1988 роках 
дала змогу організовувати масові акції 

протесту кримських татар у багатьох 

регіонах держави, де вони мешкали. 

Передусім, це потужна багатоденна 

демонстрація кримських татар на 

красній площі у москві влітку 1987 року. 

Головною вимогою кримських татар 

було повернення на Батьківщину і 

відновлення автономії Криму на основі 

права кримськотатарського народу на 

самовизначення. Тоді ж почався випуск 

напівлегального місячника «Вісник Національного руху кримських татар».  

Джемілєв та Сахаров 
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 У травні 1989 року було засновано Організацію кримськотатарського національного 

руху, а Мустафу Джемілєва було обрано головою цієї структури.  

 Того ж року Джемілєв повернувся з родиною до Криму в Бахчисарай. 6 червня 1991 

року на скликаному вперше після 1917 року національному з'їзді кримськотатарського народу 

— Курултаї — Мустафа Джемілєв був обраний головою Меджлісу кримськотатарського 

народу. Після обрання Головою Меджлісу М. Джемілєв склав повноваження голови ОКНР. 

 8 листопада 1995 року Джемілєву була присуджена щорічна міжнародна премія у галузі 

прав людини, заснована турецьким містом Ізмір. Його ім'ям названі парк та вулиця в Анкарі, 

парк у м. Ялова, парк у м. Бурса, вулиця у селі Сунгурлу та у деяких інших турецьких містах, 

лекційний зал у Сельджуцькому університеті та бібліотека Університету Кириккале.  

 З березня 1998 року Мустафа Джемілєв почав працювати народним депутатом 

Верховної Ради України. У 1998–2002 рр. Джемілєв був обраний як позапартійний депутат у 

багатомандатному загальнодержавному окрузі за номером 9. Однак потім приєднався до 

фракції «Народного Руху України», будучи № 29 у списку. Він і Рефат Чубаров стали першими 

представниками свого народу в українському парламенті. Під час першої каденції у 

парламенті пан Джемілєв приєднався до комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин, де пропрацював до закінчення повноважень третього 

скликання.  

 На парламентських виборах 2002 р. років Мустафу обрали за списками «Нашої 

України», № 28 у списку. Однак, хоча кримськотатарський політик входив до «Нашої 

України», 7 вересня 2005 року він перейшов до депутатської фракції «Народний Рух України». 

Під час другого депутатського терміну він з 2 вересня 2003 року до 25 травня 2006 р. головував 

у підкомітеті з питань депортованих народів, національних меншин та жертв політичних 

репресій Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. Свій перший законопроєкт № 4098 Мустафа Джемілєв 

зареєстрував 3 вересня 2003 року. Це був проєкт закону України «Про статус 

кримськотатарського народу». Серед інших ініціаторів законопроєкту були Роман 

Безсмертний, Віктор Таран-Терен та Рефат Чубаров. У цьому ж скликанні Джемілєв став 

одним з ініціаторів проєкту закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною 

ознакою», разом із Рефатом Чубаровим. Також Джемілєв виконував обов'язки заступника 

члена Постійної делегації в міжпарламентській організації «Постійна делегація у 

Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі», а також був 

членом групи з міжпарламентських зв'язків з Саудівською Аравією, США, Туреччиною, 

Узбекистаном. 

 Через чотири роки, на парламентських виборах 2006, Джемілєва також було обрано від 

«Нашої України», № 45 у списку. 15 червня 2007 року він склав повноваження народного 

депутата України. Після переобрання Джемілєв повернувся до посад голови підкомітету з 

питань депортованих народів, національних меншин та жертв політичних репресій Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин, а також із 22 лютого до 15 червня 2007 був членом Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань вивчення причин вибіркового відшкодування податку на 

додану вартість, порушення посадовими особами Державної податкової адміністрації України 

та Державного казначейства України законодавства у сфері оподаткування. 

 У 2007 році на позачергових парламентських виборах знову обраний народним 

депутатом від блоку «Наша Україна — Народна самооборона» (№ 27 у списку). З грудня того 

ж року Мустафа був членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин, а з січня 2008 року — головою підкомітету з питань корінних 

народів, національних меншин, етнічних груп та депортованих народів. 

 У листопаді 2011 року Мустафа Джемілєв заявив, що хоче піти у відставку з посади 

Голови Меджлісу кримськотатарського народу, але оскільки такої процедури немає в 

статутних документах, то єдиним рішенням було не балотуватися до Курултаю 

кримськотатарського народу. Під час Курултаю у липні 2012 року Джемілєв попрохав внести 

до порядку денного питання про обрання нового голови Меджлісу, однак це питання не 

розглядалось взагалі. На тому ж засіданні Курултай висунув кандидатуру Джемілєва до 

включення у прохідну частину партійного списку на парламентських виборах 2012 року, 
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доручивши організацію цього питання Меджлісу. Пізніше було уточнено, що партією, за 

списками якої піде Мустафа-бей, стала «Батьківщина». Мустафа Джемілєв спочатку був 

включений до списку за № 12, але після виключення з виборчого списку ув'язнених Юлії 

Тимошенко та Юрія Луценка він фактично увійшов у першу десятку. 

 Вже восени 2012 року на виборах до Верховної Ради України його було обрано 

народним депутатом. У грудні того ж року Джемілєв став членом Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, у складі якого очолив підкомітет 

з питань етнополітики, прав корінних народів та національних меншин України, жертв 

політичних репресій. 

 
Інавгурація нового складу Меджлісу кримськотатарського народу. Бахчисарай. 1 листопада 2013 року. 

  У травні 2013 року Мустафа Джемілєв заявив, що піде з посади голови Меджлісу 

кримськотатарського народу у червні того ж року, коли буде обрано новий склад Курултаю, і 

не балотуватиметься на цю посаду. Восени та влітку 2013 року Джемілєв приєднався ще до 

кількох новостворених депутатських груп та об'єднань. А саме: до тимчасової спеціальної 

комісії Верховної Ради України з питань Автономної Республіки Крим, постійної делегації у 

Парламентській асамблеї Ради Європи, а також депутатських груп з міжпарламентських 

зв'язків з такими країнами, як Ізраїль, Польща, США, Туреччина, Франція та Японія. 26 жовтня 

2013 року Мустафа Джемілєв склав повноваження голови Меджлісу кримськотатарського 

народу. Його наступником було обрано Рефата Чубарова.  

 Після подій Революції гідності Мустафа Джемілєв був одним з основних 

проукраїнських політичних діячів Крима під час Кримської кризи. Разом із головою Меджлісу 

Рефатом Чубаровим Джемілєв як один із представників кримськотатарського народу брав 

участь у мітингах і домагався деескалації ситуації у Криму. Однак, за його ж словами, деякі 

представники кримських татар не поділяли думки Меджлісу й обговорювали ідею джихаду. 

Також за участі Мустафи було засновано загони самооборони з кримських татар. 6 березня 

2014 року Джемілєв приєднався до тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з 

підготовки проєкту закону про розвиток і застосування мов в Україні. А вже 20 березня 

Джемілєв був залучений до роботи над проєктом Постанови про Заяву Верховної Ради 

України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі України; ініціатором цього 

законопроєкту став Петро Порошенко. Законопроєкт був прийнятий 283 голосами «За». 

 «Шановні народні депутати! Наш колега народний депутат Петро Порошенко 

запропонував Верховній Раді для розгляду вкрай актуальний і корисний документ. Усі пункти 

заяви Верховної Ради є важливими, такими, що окреслюють шлях подальшого процесу 

відновлення прав кримськотатарського народу і в цілому демократизації України як сучасної 

держави, що будує своє майбутнє для людей, своїх громадян усіх національностей. 
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 Кримські татари разом з Україною переживають часи випробування на стійкість та 

відданість принципам цивілізованого світу під надзвичайним тиском орди, що окупувала Крим 

і намагається підірвати мирне життя й інших регіонів України. Забезпечення прав корінного 

кримськотатарського народу, Батьківщиною якого є Крим, за міжнародним правом, крім 

іншого, дасть нашій державі додаткові правові важелі впливу на агресора на міжнародній 

арені. Імплементуючи крок за кроком усі пункти цієї заяви, Україна буде створювати нову 

реальність, яка розкриє всі можливості сили права та справедливості. 

 І наостанок хочу сказати дещо, не пов'язане напряму з питанням, що розглядається. 

Сьогодні стало відомо, що деякі наші колеги, які обирались від Криму, складають мандати 

народних представників вищого законодавчого органу України. В такій ситуації я закликаю 

весь склад парламенту, кожного народного депутата України стати персональними 

народними представниками сіл, селищ, міст, містечок та районів Криму. Ми всі маємо 

звернути свою щоденну увагу на потреби та біль громадян України, що залишаються в 

окупаційних… … шукати шляхи надання кваліфікованої допомоги як безпосередньо у Криму, 

так і тут в столиці, беручи участь у розробці рішень та заходів, що наближують час 

звільнення нашого Криму. Хай це завдання стане для кожного з нас щоденною працею спільно 

з органами державної влади, громадськими організаціями самодопомоги та міжнародними 

структурами. Дякую за увагу і слава Україні.» 

 Виступ Мустафи Джемілєва перед прийняттям  

законопроєкту щодо гарантії прав кримськотатарського  

народу у складі Української Держави 

 22 квітня 2014 російська влада на 5 років заборонила Мустафі Джемілєву в'їзд до Росії 

та Криму. 18 травня того ж року, в річницю депортації кримських татар, Чанаккаленський 

університет імені Вісімнадцятого березня, що у Туреччині, надав Джемілєву звання почесного 

доктора у галузі міжнародних відносин. Таке рішення ухвалив сенат університету згідно зі 

статтею № 2547 кодексу 14/b-5 Турецької республіки. 15 липня колишній керівник Меджлісу 

кримськотатарського народу подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду 

з прав людини у зв'язку з порушенням прав і свобод кримських татар. 20 серпня президент 

України Петро Порошенко призначив Мустафу Джемілєва на посаду Уповноваженого 

Президента України у справах кримськотатарського народу. 18 травня 2019 року звільнений 

від виконання обов'язків. 

 На позачергових парламентських виборах 2014 року Мустафа-бей потрапив у 

парламент за списками партії «Блок Петра Порошенка». Джемілєв балотувався на 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, посідаючи п'яте місце у списку 

блоку. Перед кримськотатарським політичним діячем у списку опинилися лише соратники 

Порошенка: Віталій Кличко, Юрій Луценко та Володимир Гройсман, а також відома лікарка 

та громадська діячка Ольга Богомолець. Член фракції партії «Європейська солідарність». 

 Послідовно підтримував колишнього засудженого у росії українського режисера Олега 

Сенцова, виступаючи за його звільнення 

 Мустафа Джемілєв завжди закликав до мирної ненасильницької боротьби за 

повернення кримськотатарського народу на Батьківщину і солідарності з правами інших 

поневолених народів і захисту прав людини. Наприкінці 1980-х років минулого століття він 

очолив процес репатріації. 

 «Я не сумніваюся, що кримськотатарське питання буде все ж вирішене, як би цьому 

не опиралися наші вороги. Але вочевидь, для цього ще багатьом доведеться пройти через 

подібного роду процеси, де проти них будуть висуватися облудні звинувачення у наклепі на 

мудру ленінську політику КПРС й уряду, звинувачення у тому, що вони піднімають 

«неіснуюче» національне питання… 

 В обвинувальному висновку далі було сказано: «Не зважаючи на те, що обвинуваченому 

добре відомо, що татарський народ, який раніше проживав у Криму, є рівноправним з усіма 

народами нашої країни, він в іншому документі, так званій „Декларації принципів 

національного руху кримських татар“ закликає до „національного відродження“ цього 

народу, зводить наклеп на реальні права кожної радянської людини вибирати місце 

проживання на власний розсуд». 
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 Я вже говорив, чому документи, через які мене звинувачують, не можуть бути 

предметом судового розгляду. Крім того, ні у цій «Декларації», ні в інших долучених до справи 

записах нема мови про реальні права вибирати місце проживання у тому контексті, як це 

наведено в обвинувальному висновку. Залишу на совісті укладача обвинувального висновку і 

його знов-таки незграбну спробу ввести елемент умисності — мабуть, обійтися без цієї 

демагогії він не може. Але оскільки тут зачіпається одне з головних аспектів 

кримськотатарського національного питання, я не вважаю за можливе відмовитися від 

розгляду по цьому пункту звинувачення. Вважаю, що суд має провести судове слідство та 

допитати необхідну кількість свідків, запитавши себе: чи мають кримські татари рівні 

можливості прописатися та працевлаштуватися у Криму, або ж вони піддаються 

дискримінації за національною ознакою? Свідками, звичайно, можуть бути тільки люди, які 

стикалися з цією проблемою, тобто кримські татари, які намагалися прописатися та 

працевлаштуватися у Криму, у тому числі й ті, кому все ж таки вдалося прописатися… 

 Звичайно, згідно з відомою презумпцією, яку визнає й радянське кримінальне право, не 

обвинувачений повинен доводити свою невинуватість, а звинувачення — вину обвинуваченого. 

Тобто в цьому випадку обвинувачення повинно було б довести, що цитоване ним твердження 

обвинуваченого є наклепницьким. Але оскільки воно ухилилося від цього свого обов'язку, то я 

не заперечую, щоб у цьому питанні тягар доказування було покладено на мене. Адже якщо це 

справді судовий розгляд, а не щось інше, то обвинувачення має перевірятися. І якщо 

з'ясується, що в питанні прописки та працевлаштування кримських татар у Криму ніяких 

обмежень за національною ознакою не було та немає, то я готовий визнати себе винним у 

наклепі на радянський лад і покірливо понести найсуворіше покарання.» 

 Промова Мустафи Джемілєва під час Омського процесу, 

 Джемілєв виступає прихильником європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

утвердження в українському суспільстві засадничих принципів демократії, що є основою для 

відновлення прав кримськотатарського народу, який повертається на свою історичну 

територію — Крим— складову частину Української держави. Ще в інтерв'ю від 19 січня 2012 

року Джемілєв заявив, що ні він, ні його народ не будуть співпрацювати з комуністами й 

Комуністичною партією України.  

 8 лютого 2020 року заявив, що українська влада постачатиме воду до Криму лише після 

деокупації півострова: «Ми будемо постачати воду обов'язково, але тільки після звільнення 

Криму від окупантів. Розмови про те, що це завдає збитків мешканцям, інші сентименти — 

розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, 

чию територію ви окупували?» 

Мустафа Джемілєв намагається потрапити на територію Кримського півострова. 3 травня 2014 року 
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  Нардеп нагадав, що згідно із Женевською 

конвенцією 1949 року відповідальність за становище 

жителів окупованої території лягає на країну-

окупанта. І підкреслив, що говорити про гуманітарні 

речі не треба 

 У 2014 році росія заборонила в'їзд Джемілєву до 

тимчасово окупованого Криму строком на 5 років. 5 

березня 2019 року заборона була продовжена ще на 15 

років, у зв'язку з чим політик вирішив звернутися зі 

скаргою Європейського суду з прав людини. 

 2014 року у місті Конья відкрили парк Мустафи 

Абдулджеміля Киримоглу.  

29 листопада 2022 року у турецькому місті Кириккале 23 

листопада врочисто відкрили парк на честь Мустафи 

Джемілєва. Парк створений за ініціативою місцевої 

Спілки кримських татар.  

У місті Анкара існує вулиця Мустафи Абдулджеміля Киримоглу (тур. Mustafa Abdül Cemil 

Kırımoğlu Sk.) 

Нагороди та почесні звання: 

 Почесний громадянин міст Кастамону та Кириккале.  

 Почесний доктор наук Вищого технологічного інституту міста Гебзе (Туреччина);  

 Почесна грамота Верховної Ради України (Україна);  

 Почесний доктор політичних та соціальних наук Сельджуцького університету (1996, 

Туреччина); 

 Премія Нансена від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців «за визначні 

зусилля й прихильність до права повернення кримських татар на батьківщину» (1998); 

 Міжнародна премія імені Пилипа Орлика «За демократизацію українського суспільства» 

(2001, Україна); 

 Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня (2001, Україна); 

 Орден князя Ярослава Мудрого 4-го ступеня (2003, Україна); 

 Медаль «За особливий вагомий внесок в укріплення миру та міжнаціональної згоди» (2003, 

Україна); 

 Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2003, Україна); 

 Орден «За інтелектуальну відвагу» (2007, Україна); 

 Премія «Світло справедливості» (2011, Україна);  

 Орден «Хрест Солідарності Боротьби» (2013, Польща);  

 Орден Турецької Республіки (2014, Туреччина);  

 Премія «Солідарності імені Леха Валенси» (2014, Польща).  

 Почесний доктор міжнародних відносин Чанаккаленського університету імені 

Вісімнадцятого березня (2014, Туреччина).  

 Почесний доктор Університету Улудаґ (2014, Туреччина).  

 Лицарський хрест ордену «За заслуги перед Литвою» (2015, Литва).  

 Орден «Народний Герой України» (2015).  
 Медаль заслуги ім. Миколи Міхновського Ліги Українців Канади (2016)  

 Орден Свободи «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм» (23 серпня 2018)  

 «Премія Свободи» партії Європейських консерваторів і реформістів (2019)  

 Медаль «За заслуги у дипломатії» Міністерства закордонних справ Чехії — «за вагомий 

внесок впродовж життя у захист прав людини» (2020)  

 Двічі Мустафу Джемілєва висували, як кандидата на отримання Нобелівської премії 

миру. Так на початку 2011 року його кандидатуру висунули Асоціація захисту репресованих 

народів Німеччини, а також Народний депутат України Борис Тарасюк, депутат палати громад 

Канади Борис Вжесневський, депутат Європарламенту від Литви Юстас Вінкас Палецкіс та 17 

професорів різних вишів Польщі, США, росії, Румунії, Туреччини, Угорщини та України. У 
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2022 році Польща висунула кандидатуру Джемілєва на премію. Однак, жодного разу він її не 

отримав. 

Родина: 

 Абдульджеміль Мустафаєв (нар. 1899 — пом. 1983) — батько Мустафи Джемілєва.  

 Махпуре Мустафаєва — мати Мустафи Джемілєва. 

 Анафі Джемілєв — син Махфуре та Абдульджеміля Мустафаєвих, брат Мустафи. 

 Асан Джемілєв — син Махфуре та Абдульджеміля Мустафаєвих, брат Мустафи. 

 Шевкіє Асанова — донька Махфуре та Абдульджеміля Мустафаєвих, сестра Мустафи. 

 Васфіє Хаірова — донька Махфуре та Абдульджеміля Мустафаєвих, сестра Мустафи. 

 Гульзар Абдураманова — донька Махфуре та Абдульджеміля Мустафаєвих, сестра 

Мустафи. 

 Диляра Сеітвелієва — донька Махфуре та Абдульджеміля Мустафаєвих, сестра Мустафи.  

 Сафінар Мустафаївна Джемілєва — друга дружина Мустафи Джемілєва. Випускниця 

Ташкентського державного педагогічного інституту іноземних мов. Її перший чоловік 

помер після тяжкої хвороби, після чого Сафінар присвятила себе руху за повернення свого 

народу на Батьківщину. Вона працює головою Ліги кримськотатарських жінок. Вона стала 

головою Ліги ще на початку 1990-х років. Нині Ліга кримськотатарських жінок налічує 

близько 15-ти регіональних відділень по всьому Криму. У 2010 році «за великий особистий 

внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної, 

соціальної і правової держави з нагоди Дня Соборності України» Президент України 

Віктор Ющенко нагородив її орденом княгині Ольги 3-го ступеня.  

 Ельдар Сіммарович Ебубекіров (нар. 31 травня 1974) — прийомний син Мустафи 

Джемілєва. 

 Хайсер Джемілєв (нар. 14 серпня 1981) — молодший син Мустафи та Сафінар Джемілєвих. 

27 травня 2013 року молодший син Мустафи Джемілєва — Хайсер Джемілєв застрелив 

Февзі Емедова, друга сім'ї, що працював у будинку Джемілєвих у Бахчисараї. Київським 

районним судом міста Сімферополя Хайсерові було обрано запобіжний захід у вигляді 

двомісячного утримання під вартою у Кримській республіканській психіатричній лікарні 

№ 1 Сімферополя і визначено проведення низки експертиз. Мустафа Джемілєв висловив 

співчуття родині загиблого та підтвердив інформацію, що його син лікувався у 2008 році 

у психіатричній клініці Стамбула та перебуваючи в Таїланді, вживав марихуану і хотів 

покінчити з собою. 25 листопада 2016 року Хайсер вийшов з-під варти в росії, а 26 

листопада — повернувся до України. 

 Ельзара Абдулджелілова — донька Мустафи Джемілєва від першого шлюбу.  

 Джаніке Абдулджелілова (нар. 2002 — пом. 13 серпня 2012) — донька Ельзари. Вона 

померла у селі Щебетовка, Феодосійської міської ради у результаті нещасного випадку. 

Наступного дня її було поховано у тому ж селі. 

 

Сусанна Джамаладінова (Джамала) 

 Сусана Алімівна Джамаладінова 

(крим. Susana Alim qızı Camaladinova; 

більш відома як Джама́ла / Jamala) — 

українська співачка кримськотатарського 

походження, народна артистка України 

(2016), переможниця музичних конкурсів 

«Нова хвиля-2009» та «Євробачення-

2016». Виконує пісні в стилях джаз, соул, 

фанк, фолк, госпел, поп та електро, бере 

участь в оперних постановках і шоу. 

 Сусана народилася в Оші Киргизької 

РСР у родині кримського татарина Аліма 

Джамаладінова та вірменки Галини 

Тумасової. Незабаром родина переїхала до Мелітополя, а наприкінці 1980-х років — до села 

Малоріченське, що під Алуштою. Зростала вона в родині музикантів — мати працювала 

викладачем у музичній школі, а батько — диригент за освітою. 
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 Змалку Сусана брала участь у різноманітних дитячих конкурсах, як-от: «Зоряний дощ» 

(1992), «Живі джерела» (1993). У 1992—1998 роках навчалась у музичній школі № 1 міста 

Алушти за класом фортепіано, по закінченню якої вступила до Сімферопольського музичного 

училища, яке закінчила 2001 року, а відтак — до Національної музичної академії України, що 

в Києві, де здобула академічну освіту. На випускному екзамені вона виконала партію Віолетти 

з опери «Травіата» італійського композитора Джузеппе Верді та дістала найвищу оцінку, 

отримала диплом із відзнакою. Цікаво, що ще перед вступом до київського вишу джазовий 

корифей Ігор Бриль запропонував Сусані вступити до російської академії музики імені 

Гнесіних, але батько заборонив їй вступати до цього навчального закладу. 

 Під час навчання Сусана брала участь у різноманітних українських і закордонних 

фестивалях: «Голоса будущего» (2000, рф), «Кримська весна» (2001), «Do#Dж junior» (2001), 

«Il Concorso Europeo Amici della musica» (2004, Італія). Співала в жіночому акапельному 

квінтеті «Beauty Band» (2001—2007), у складі якого 2006 року взяла участь у «DO#Dж junior», 

де її помітила хореограф Олена Коляденко й запросила на сольну роль у власному мюзиклі 

«Па» (2008). Так Олена Коляденко стала першим продюсером Джамали. 

 Після отримання диплому Сусані 

довелось вибирати між класикою і 

джазом. Вона надсилала власні записи до 

Цюрихського оперного театру. У той 

період вона вже мала пропозицію пройти 

стажування в славетному оперному 

театрі «Ла Скала», що в Мілані, і вже 

була вирішила вибрати оперу, як 

неочікувано надійшла пропозиція взяти 

участь у 8-му міжнародному конкурсі 

«Нова хвиля». Сусана погодилась і 

виступила на конкурсі під псевдонімом 

Джамала (Jamala), що є першою 

частиною її прізвища. Протягом трьох 

конкурсних днів вона виконала пісню «History repeating» із репертуару британського дуету 

«Propellerheads», українську народну пісню «Ой верше мій, верше» та сольну пісню 

«Маменькин сынок». У підсумку вона та індонезійський конкурсант Санді Сондоро набрали 

по 358 балів, таким чином розділивши перемогу на двох 

Після конкурсу «Нова хвиля» Джамала продовжила співпрацю з Оленою Коляденко, але через 

творчі розбіжності пізніше її припинила. У 2010 році її новим продюсером став Ігор 

Тарнопольський, співпраця з ним тривала до травня 2021 року. 

 Невдовзі після перемоги на конкурсі вона отримала премію «Людина року» в номінації 

«Кумир українців», а журнал «Cosmopolitan» назвав її «відкриттям року».  

 У 2009—2010 роках брала участь у «Різдвяних зустрічах» з Аллою Пугачовою, грала в 

опері Моріса Равеля «Іспанська година» та в оперній постановці Василя Бархатова за 

мотивами «бондіани», і цей виступ відзначив знаменитий британський актор Джуд Лоу. 

 28 лютого 2010 року на телеканалі «Інтер» показано документальний фільм за участю 

співачки «Анатомія голосу. Джамала», у якому науковці спробували дослідити процеси в 
організмі людини, що співає. Навесні Джамала отримала премію «ELLE Style Award» у 

номінації «Співачка року», а влітку відвідала Лос-Анджелес, де на зустрічі з Волтером 

Афанасьєффом відхилила його пропозицію переїхати до США, бо побоювалась, що цей 

відомий американський продюсер і композитор обмежуватиме її творчість. 

 Восени 2010 року з піснею «Smile» Джамала взяла участь у національному відборі на 

56-й пісенний конкурс «Євробачення». Перемогла в першому півфіналі, а у фіналі за 

підсумками голосування посіла третє місце, поступившись Златі Огнєвіч та Міці Ньютон, яка 

й здобула перемогу. Підсумок відбору збурив суспільство через підозру в підробці результатів 

голосування. Головним приводом слугувало те, що за Міку Ньютон надіслано 29 тисяч 64 

повідомлення з 1996 телефонних номерів, у той час, коли за Джамалу — 10 тисяч 800 

повідомлень із 6365 телефонних номерів. Під підозру також підпали результати 

міжмережевого голосування. 28 лютого НТУ вирішила провести повторне голосування за 

Родина Джамали 
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трьох фіналістів національного відбору, але Джамала та Злата Огнєвіч відхилили пропозицію, 

бо не повірили в прозорість системи голосування. 

 12 квітня 2011 року в Жовтневому палаці відбувся перший сольний концерт Джамали, 

на якому вона презентувала свій перший альбом «For every heart», випущений під лейблом 

«Moon». Робота над альбомом тривала майже рік — запис перших пісень було розпочато ще 

навесні 2010 року. До нього ввійшло дванадцять основних та три бонусних пісні, які вона 

виконувала на конкурсі «Нова хвиля». Аранжувальником і музичним продюсером альбому 

став український музикант Євген Філатов, а автором слів — українська поетеса Тетяна 

Скубашевська. До альбому також увійшли кримськотатарська народна пісня «Pencereden», яку 

Джамала присвятила пам'яті бабусі Едіє, та дві пісні, створені ще під час навчання в 

консерваторії, — «Find me» і «Without you». 

 2011 року керівництво УЄФА запропонувало Джамалі написати спеціальну пісню для 

«Євро-2012». 2 грудня на церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату співачка 

презентувала пісню «Goal», автором слів якої стала Тетяна Скубашевська, а музичним 

продюсером — Євген Філатов. 

  2012 року Джамала взяла участь у 

вокальному шоу «Зірки в опері», що є адаптацією 

британського формату «Popstar to Operastar». Шоу 

знято та показано телеканалом «1+1». Вона 

виступала в парі з оперним співаком-студентом 

Владом Павлюком. Протягом семи ефірів вони 

співали від світових хітів та радянської класики до 

оперети та опери. В останньому, восьмому ефірі 

оголошено переможців шоу, якими стали Джамала 

і Влад Павлюк, а також Олександр Пономарьов і 

Ірина Кулик. Того ж року Джамала отримала 

модну премію «Best Fashion Awards» у спеціальній 

номінації «Натхнення» 

 19 березня 2013 року, одночасно на понад 60 

цифрових майданчиках, відбувся реліз другого 

альбому співачки «All or nothing». До роботи над альбомом було залучено Євгена Філатова та 

Милоша Єлича. У ньому Джамала вперше записала соул російською, автором якого стала 

російська письменниця українського походження Вікторія Платова. Слова більшості 

англомовних пісень Джамала написала в співавторстві з Оленою Чубуклієвою, колишньою 

солісткою гурту «Sirena». До альбому також увійшла кримськотатарська народна пісня 

«Unutmasan». Особисто Джамала презентувала альбом 26 квітня на сольному концерті в 

Жовтневому палаці. Тієї ж весни представлено альбом на грамплатівці, й отримано премію 

«ELLE Style Award» у номінації «Співачка року». 

 У другій половині 2013 року Джамала взяла участь у кампанії «MTV EXIT» із протидії 

торгівлі людьми. Як оповідач вона знялась у документальному фільмі «Життя на продаж», у 

якому розповіла історії трьох трудових мігрантів родом з України. 

 Протягом 2012—2014 років Джамала тричі взяла участь у джазовому фестивалі 

«Усадьба Jazz» — у Санкт-Петербурзі та москві. Була гедлайнером міжнародного джазового 
фестивалю «Alfa Jazz Fest» у Львові та міжнародного фестивалю опери, оперети і мюзиклу 

«O-Fest» у Києві. 

 Навесні 2014 року Джамала отримала премію «Red Apple Awards» у номінації «Art» за 

внесок у розвиток культури й зміцнення миру. Восени вийшла на екрани кінокартина 

«Поводир» українського режисера Олеся Саніна, у якій Джамала зіграла роль акторки та 

співачки драматичного театру в Харкові Ольги Левицької і виконала пісню «You're my thrill». 

Ще до виходу фільму в кінотеатрах співачка представила пісню «Чому?», яку присвятила 

пам'яті українських кобзарів та лірників, знищених у СРСР на початку 1930-х років. Того ж 

року Джамала знялась у телевізійному мюзиклі «Аліса в країні чудес» режисера Максима 

Паперника, зігравши роль Гусені. Мюзикл показано в передноворічну ніч на телеканалі 

«Україна». 

Джамала роздає автограф шанувальнику на 

червоній доріжці третього щорічного 

фестивалю Одеського кінофестивалю 13 липня 

2012 
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 1 жовтня 2014 року представлено третій, цього разу мініальбом співачки «Thank You», 

музичними продюсерами якого стали Євген Філатов і гітарист співачки Сергій Єременко 

(«Perfect Man»). До альбому ввійшла україномовна пісня «Заплуталась», яку співачка 

представила 25 вересня. Альбом має здебільшого електронне звучання та містить у собі шість 

пісень, авторами яких стали сама співачка, Maria Q, Арт Антонян («My Lover») і Вікторія 

Платова («Заплуталась», «Песня о дружбе»). 

 Тієї ж осені Андрій Хливнюк запросив Джамалу до співпраці. Утрьох, разом із 

Дмитром Шуровим, вони були записали пісню «Злива», яку представили напередодні річниці 

початку Революції гідності в Україні на тематичному форумі в Мистецькому Арсеналі, 

присвяченому доленосним подіям минулого року. Пісня стала музичною композицією до 

фільму «Зима, що нас змінила» та проєкту «ТСН» — «94 дні. Євромайдан очима ТСН». Також 

дует Джамали, Андрія Хливнюка та Дмитра Шурова і їхня пісня «Злива» здобули перемогу в 

номінаціях «Найкращий дует» і «Найкраща пісня» музичної премії «YUNA» у 2016 році. 

 12 жовтня 2015 року в ефірі «Радіо Аристократи» презентовано четвертий альбом 

співачки «Подих». Музичним продюсером альбому став Євген Філатов. Слова та музику 

пісень написано в співавторстві з Вікторією 

Платовою, Артом Антоняном, Романом 

Череновим, відомим як Morphom, та гуртом 

«The Erised». «Подих» також містить пісні 

на вірші української письменниці Ліни 

Костенко та російської поетеси Марини 

Цвєтаєвої. Альбом здобув перемогу в 

номінації «Найкращий альбом» музичної 

премії «YUNA» 2016 року, а пісня «Иные» 

стала саундтреком до однойменного 

телесеріалу російського режисера 

Олександра Якимчука 

  26 січня 2016 року Джамала 

повідомила про те, що візьме участь у 

національному відборі на 61-й пісенний 

конкурс «Євробачення», і, за результатами жеребкування, 6 лютого виступила в першому 

півфіналі національного відбору, виконавши авторську пісню «1944», присвячену трагічним 

подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. Згідно з результатами 

глядацького голосування та журі, Джамала вийшла до фіналу національного відбору, у якому 

здобула перемогу. 

 У квітні, разом з іншими музиками бере участь у записі альбому Усеїна Бекірова 

«Taterrium», у якому власним голосом виконала інструментальну партію в піснях «The song in 

the folk style» та «Boyna». 

 Під час перебування на пісенному конкурсі в Стокгольмі співачка отримала премію 

«Eurostory Awards 2016» за найкращий рядок у конкурсній пісні, а також премію «Marcel 

Bezençon Award» у номінації «Мистецький приз». Уже після другої репетиції співачки на сцені 

«Євробачення» російський музичний критик вірменського походження Артур Гаспарян назвав 

пісню, номер і вокал Джамали найкращими на цьогорічному конкурсі. 

  Уночі проти 15 травня у фіналі «Євробачення» Джамала здобула перемогу, набравши 

534 бали, а 16 травня Президент України Петро Порошенко присвоїв їй почесне звання 

«Народної артистки України». Під час перебування на пісенному конкурсі Джамала підписує 

контракт із «Universal Music Group», який 10 червня видає її альбом «1944» в Європі, а 10 

липня — у США. 

 20 липня на телеканалах «UA: Перший» та «Громадське телебачення» відбулася 

прем'єра телефільму «Дивись на себе!» журналіста Богдана Кутєпова про перемогу співачки 

на пісенному конкурсі «Євробачення». 

 Восени Джамала взяла участь у зйомках сьомого сезону вокального шоу «Голос 

країни», а також представила пісню «Заманили», яку записала разом з українським етногуртом 

«ДахаБраха». 8 грудня в широкий прокат вийшов фільм «Моя бабуся Фані Каплан» режисерки 

Виступ Джамали на пісенному конкурсі 

Євробачення 2016 



83 

 

Олени Дем'яненко, музичною композицією до 

якого стала пісня «Обещание» з альбому «Подих» 

 На початку 2017 року Джамала перемогла в 

номінаціях «Найкращий соло-артист», «Найкраща 

пісня» та «Найкращий дует» музичної премії 

«YUNA-2017», у номінації «Культура» 

всеукраїнської премії «Жінка України-2016», а 

також у номінації «Гордість країни» премії «Viva! 

Найкрасивіші-2017». Навесні, у рамках виставки 

«Flower Expo Ukraine» в Києві, отримала 

сертифікат від нідерландської компанії 

«StoKolex» про назву нового сорту тюльпану її 

іменем. 

  На початку квітня в прокат вийшла 

документальна стрічка «Jamala.UA» режисерки 

Анни Акулевич, а вже наприкінці цього місяця 

співачка вийшла заміж за громадського активіста 

Сеїт-Бекіра Сулейманова. 

 У травні Джамала взяла участь у 62-му пісенному конкурсі «Євробачення». У першому 

півфіналі вона презентувала симфонічну версію пісні «1944», що стала саундтреком до фільму 

«Чужа молитва» українського режисера й актора кримськотатарського походження Ахтема 

Сеїтаблаєва, та заспівала «Заманили», а у фіналі — пісню «I believe in U», яку присвятила 

Україні. 

 У червні почалися зйомки фільму «Небо» режисера Олексія Пантелєєва, де співачка 

грає одну з ролей, а в липні в Києві було презентовано документальний фільм «Боротьба 

Джамали» («Jamalas kamp») журналістки шведського телебачення Елін Єнссон, яку вже 

показували у Швеції на телеканалі «SVT1» 

 7 березня 2018 року в прокат вийшов український анімаційний фільм «Викрадена 

принцеса: Руслан і Людмила» режисера Олега Маламужа, до якого Джамала записала музичну 

композицію «Ти любов моя». Також Джамала взяла участь у дубляжі та записі пісні для 

американського анімаційного фільму «Ральф-руйнівник 2: 

Інтернетрі», у якому її голосом заговорить перегінниця 

Інжекта. Тієї ж весни Джамала отримала всеукраїнську 

премію «Жінка України-2017» у номінації «Шоу-бізнес» та 

премію «ELLE Digital Awards» у номінації «Персона з 

найбільшою кількістю інформприводів».  

 12 жовтня був представлений п'ятий альбом 

«Крила», до роботи над котрим долучились український 

джазовий піаніст, Юхим Чупахін та гітарист гурту «Океан 

Ельзи» Владімір Опсеніца. Платівка складається із 10 

пісень, 7 із яких написані українською мовою, та ще 3 — 

англійською. На підтримку альбому Джамала відправилася 

в тур вісьмома містами України, з листопада по грудень.  

 16 грудня під час фіналу казахського вокального шоу «I'm a singer», де Джамала була 

суддею, вона презентувала казахськомовну версію пісні «Крила» — «Самға». Того ж місяця 

вийшов документальний фільм «Crimea: russia's Dark Secret» про окупацію Криму росією та 

порушення прав людини на території півострова, в фільмі Джамала дала інтерв'ю режисеру 

Джеймі Дорану.  

 2018 року долучилася до благодійного фотопроєкту «Щирі. Свята», 

присвяченого українському народному костюму та його популяризації. Проєкт було 

реалізовано зусиллями ТЦ «Домосфера», комунікаційної агенції Gres Todorchuk та 

Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара». Увесь прибуток, отриманий 

від продажу виданих календарів, було передано на реконструкцію музею. Кожен місяць у 

календарі присвячено одному з традиційних українських свят, на яке вказують атрибути та 

елементи вбрання. 

Джамала на прес-конференції переможців 

одразу після перемоги на пісенному конкурсі 

Євробачення 2016  у Стокгольмі 

Джамала на марці України 2017 

року 
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 13 січня 2019 року на Щедрий вечір відбулася 

прем'єра хіп-хоп колядки «Добрий вечір», за участі 

Джамали. Автором ідеї був реп-виконавець Ярмак, 

котрий для створення колядки запросив Джамалу та ще 

п'ятьох виконавців, Аліну Паш, LAUD, Mr. Makoundi 

та учасників колективу «кАчевники» Den Da Funk й 

Fame. 1 лютого вона представила англомовний сингл 

«Solo», авторами якого стали Адіс Емінич, Ванесса 

Кампанья та саундпродюсер Браян Тодд. У квітні сингл 

увійшов у топ-10 двох британських чартів Upfront Club 

та Commercial Pop.  

 Навесні 2019 Джамала взяла участь у зйомках 

п'ятого сезону шоу «Голос. Діти», де вона стала 

тренером. 

 Джамала виступає на підтримку ЛГБТ-людей в 

Україні, зокрема вона зверталася із закликом 

забезпечити безпеку гей-прайду в Києві, а також 

висловлювалася за можливість одностатевих шлюбів в 

Україні. 

 У 2017 році підтримала гуманістичну 

ініціативу UAnimals, вийшла на Всеукраїнський марш за права тварин та виступила за заборону 

експлуатації тварин в цирках. 

 Сусана Джамаладінова, більш відома як співачка Джамала, щороку святкує День 

незалежності України, Курбан-байрам і Ораза-байрам. Якщо є можливість, вона постує під час 

Рамадану і підтримує традицію сімейних святкувань: 

 — Намагаємось завжди зустрічатись сім’єю і їсти якісь страви: плов, шурпу, манти. 

Це такі традиції, які мені дуже подобаються, що ми збираємось разом, даруємо один одному 

подарунки. Це на кшталт Нового року. Такий приємний день. 

 Раніше, за словами Джамали, кримські татари влаштовували святкування в ресторані, 

де зустрічались після Рамадану або на іфтар. Це така традиція, коли пригощають усіх, навіть 

не мусульман. На одній з таких вечірок Джамала зустріла свого майбутнього чоловіка: 

 — Це дійсно необхідно. Я цьому підтвердження. Коли молоді люди збираються, 

зустрічаються, знайомляться, розмовляють рідною мовою про проблеми які є, це дуже 

об’єднує і надихає. Мені здається, що дуже важливо, щоб кожна національність відчувала 

себе українцями, але і щоб зберігала своє коріння. 

 Під час свят світські та ортодоксальні кримці святкують на одному рівні. Наприклад, 

на весіллі, що є важливим показником. Тому що саме весілля було моментом, коли 

обмінювались культурою, коли не було ще інтернету і телебачення. Тоді одягали найкраще 

вбрання, прикраси, намагалися з’єднати роди, які знали. 

 Джамала розповідає, що саме на кримськотатарських весіллях вони творили музику, 

об’єднувались в гурти, знайомились. Не потрібно було зустрічатись десь в кафе, потрібно було 

піти на весілля. Тому, коли настає час весілля, то запрошують всіх: 

 — Коли ми робили весілля з Бекіром, то 
думали де робити, бо нема такого великого 

місця в Києві, куди можна запросити всіх 

родичів. Ми поєднали традиції 

кримськотатарського і українського весілля. В 

нас було і пшоно, були українською мовою вірші. 

Я була і в звичній білій весільній сукні, була і в 

кримськотатарській. Якраз на весіллі 

поєднується релігія і світське життя, бо є 

обряд, який відбувається в мечеті, і є просто 

момент, коли всі збираються і смачно їдять. 
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 — Крим — це Україна. І я вважаю, що для мене це Батьківщина. Це місце, де я народила 

першого сина свого, де я роблю свою музику авторську, натхненну українським мелосом, 

кримськотатарським мелосом, американським саундом, який я слухала в дитинстві. Це все 

перемішується і це абсолютно українська музика, яка зроблена українськими музикантами, 

має українське ДНК. 

 Коли Джамала представляла Україну на Євробаченні, то для неї важливо було бути 

репрезентаторкою України, але і невід’ємною частиною був кримськотатарський бекграунд. 

 — Так, в мені є історія, яку я розказала світу про 1944, і що це для мене означає, як це 

пов’язано з Україною. Ніколи не було такого, щоб я себе відокремлювала. 

 Для співачки близький американський підхід, коли всі національні спільноти 

американці, мексиканці та інші можуть об’єднатися, бо вони є громадянами однієї країни: 

 — Коли ми знаємо звідки ми походимо, нам якось легше йти цим світом. Дуже багато 

проблем зустрічаються кожного дня . Але коли ти точно знаєш, що ти кримська татарка з 

України і в тебе є така позиція, то ти більш зібраний, довершений. 

 — Були такі думки, на кшталт «А шо більшої українки ніж Джамала в нас не 

знайшлося?». Був такий шум, коли я тільки заспівала для відбору пісню 1944 і виграла. Були 

такі думки і вони мене дуже лякають. І вони образливі, тому що я обожнюю свою країну і 

постійно повертаюсь до неї з любов’ю. Я б не хотіла жити будь де, тільки тут. І хотіла, щоб 

ми рухалися вперед. Я так вихована. Я патріот своєї Батьківщини. 

 Джамала також наголошує на тому, наскільки важливо сьогодні підтримувати тих 

кримських татар, які залишилися жити в окупованому Криму з різних причин. Казати їм, що 

вони – частина спільноти. Співачка вірить, що нинішня ситуація тимчасова і колись вона 

матиме змогу приїхати додому: 

 — В мене є одна мрія, яка стосується всіх нас. Щоб Крим був Україною, щоб я могла 

поїхати додому зі своїм сином. 

 Джамала неодноразово засуджувала приєднання Криму до російської федерації і 

наполягала на тому, що Крим це Україна, підтримуючи суверенітет країни. Вона також 

фінансово допомагає громадській організації «КримЅOS». 28 березня 2015 року Джамала 

приєдналася до акції, спрямованої на порятунок кримськотатарського телеканалу «ATR».  

 4 березня 2022 року Джамала 

виступила у Німеччині на нацвідборі 

«Євробачення» з піснею «1944». Під 

час виступу Джамали громадяни 

Німеччини перерахували для 

України 3,3 млн. євро. Співачка 

заявила: «Я вдячна всім, хто 

підтримує нас у боротьбі за право 

жити вдома, будувати майбутнє під 

мирним небом. Слава Україні! 

Героям слава!». 

 Наприкінці 2022 року Джамалу 

запросили на престижну церемонію 

45th Annual Kennedy Center Honor 
(США), на якій нагороджували 

знаменитостей за їхній внесок у 

розвиток американської культури, там вона мала можливість поговорити з Джулією Робертс, 

Джорджем і Амаль Клуні, Ненсі Пелосі та Ентоні Блінкеном. Щодо президента Джо Байдена, 

співачка зазначила, що після їхньої розмови з'явилося розуміння, що ми переможемо. 

 Понад 520 мільйонів гривень на підтримку України зібрала Джамала разом із 

британськими зірками під час концерту в британському місті Бірмінгем. Мета концерту – збір 

коштів на підтримку українців під час війни. Окрім виручки від продажу квитків на 

гуманітарні цілі, Disasters Emergency Committee в Україні також були спрямовані спонсорські 

та рекламні доходи від трансляції події на британському телебаченні.  

 

Джамала з Джо Байденом та його дружиною, 2022 рік 
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За даними організаторів, сума зборів сягає 13,4 

мільйона фунтів стерлінгів (понад 520 мільйона грн). 

Завдяки збору коштів на концерті, організація DEC 

загалом зібрала 260 мільйонів фунтів стерлінгів. 

Двогодинний музичний концерт Concert For Ukraine 

відбувся за участю Еда Ширана, Каміли Кабелло, 

Грегорі Портера, Паломи Фейт та інших британських 

зірок. Спеціальною гостею концерту стала українська 

співачка Джамала, яка виконала пісню «1944», що 

здобула перемогу на «Євробаченні» 2016 року. 

Нагороди і відзнаки: 
 2009: 

 переможниця міжнародного конкурсу молодих 

виконавців «Нова хвиля».  

 «Відкриття року» за версією 

журналу «Cosmopolitan». 

 премія «Людина року-2009» у номінації «Кумир 

українців». 

 2010: 

 нагорода «Шоуманія-2009» у номінації «Відкриття року». 

 премія «ELLE Style Award-2009» у номінації «Співачка року». 

 2012: модна премія «Best Fashion Awards» у спеціальній номінації «Натхнення». 

 2013: премія «ELLE Style Award-2012» у номінації «Співачка року». 

 2014: премія «Red Apple Awards» у номінації «Art» за внесок у розвиток культури й 

зміцнення миру. 

 2016: 

 музична премія «YUNA-2016» у номінаціях «Найкращий соло-артист», «Найкращий 

альбом» («Подих»), «Найкраща пісня» («Злива»), «Найкращий дует» («Злива» Андрій 

Хливнюк, Джамала та Дмитро Шуров). 

 премія «Eurostory Awards 2016» за найкращий рядок у конкурсній пісні на пісенному 

конкурсі «Євробачення» — «You think you are gods, but everyone dies». 

 премія «Marcel Bezençon Award» у номінації «Мистецький приз» (Best artistic 

performance). 

 переможниця 61-го пісенного конкурсу «Євробачення». 

 почесне звання «Народний артист України». 

 звання «Почесний громадянин Києва». 

 премія «Cosmopolitan Awards» у спеціальній номінації «Натхнення року». 

 2017: 

 музична премія «YUNA-2017» у номінаціях «Найкращий соло-артист», «Найкраща 

пісня» («1944»), «Найкращий дует» («Заманили» Джамала та «ДахаБраха»). 

 всеукраїнська премія «Жінка України-2016» у номінації «Культура». 

 премія «Viva! Найкрасивіші-2017» у номінації «Гордість країни». 

 2018: 
 всеукраїнська премія «Жінка України-2017» у номінації «Шоу-бізнес».  

 премію «Digital Awards» від журналу «ELLE» у номінації «Персона з найбільшою 

кількістю інформприводів».  

 2019: 

 музична премія «YUNA-2019» у номінації «Найкраща виконавиця».  

 2021: 

 Джамала отримала персональну зірку на Алеї слави в Києві. 

  

 

 

Джамала та Ед Ширан після концерту 
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Посилання на відеоматеріали у вільному доступі 

1. Закон України «Про корінні народи України» 

2. 105 ̶ річчя Джеваріє Меджитової в бібліотеці ім. Гаспринського, інтерв’ю Сейяре 

Меджитової про матір (рос. мовою) 

3. Всупереч забуттю. Караїми. 

4. Галицький караїм Шимон Морткович 

5. Громадська організація «КримSOS» 

6. Депортація кримських татар – ще один геноцид, скоєний Москвою, Історія обману. 

7. «Дивись на себе! / Özüñe baq!». Фільм про Джамалу на Євробаченні 

8. Історія корінних народів Криму від Радіо Свобода 

9. Караїми України. Хто вони? 

10. «Корінний народ України   ̶ кримчаки», лекція В’ячеслава Ломброзо. 

11. Кримчаки України. Хто вони? 

12. Кримчаки. Документальний фільм від телеканалу ATR. 

13. Публічна лекція Максима Мартина «Кримські караїми: між міфом і трагедією» 

14. Реставраційний злочин в Криму 

15. Рубікон. Документальний фільм про Мустафу Джемілєва. 

16. Фільм «Корінні народи України» 2016 р. 

17. Що ви знаєте про корінний народ України – кримських татар? (Суспільне. Культура) 

18. Що ви знаєте про караїмів України? 

19. Ютьюб ̶ канал «Кримські татари» 

20. Ютьюб ̶ канал «Караїми України». 

Рекомендована література: 

1. Абібуллаєва, Е. Внесок І. Гаспринського у розвиток національної освіти і навчання 

кримськотатарського народу / Е. Абібуллаєва // Рід. шк. – 2003. – № 6. – С. 66–69. 

2. Аблямитова, Л. Символические аспекты национального крымскотатарского костюма 

в свадебном обряде / Л. Аблямитова // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 1. – С. 24–

31. 

3. Акчуріна-Муфтієва, Н. Витоки національних традицій декоративного мистецтва 

кримських татар (від найдавніших часів до завоювань Золотої Орди) [Електронний ресурс] / 

Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 

– 2008. – Вип. 1. – С. 93–101. 

4. Акчуріна-Муфтієва, Н. Етнографічні дослідження кримськотатарського житла / Н. 

Акчуріна-Муфтієва // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С. 92–96. 

5. Ачкуріна-Муфтієва, Н. Килимарство й виробництво з вовни у кримських татар / Н. 

Ачкуріна-Муфтієва // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 80–87. 

6. Акчуріна-Муфтієва, Н. М. Мистецтво візерункового ткацтва у кримських 

татар [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. – 2006. – № 3. – С. 110–

120. 

7. Акчуріна-Муфтієва, Н. Ювелірне мистецтво кримських татар / Н. Акчуріна-Муфтієва 

// Образотворче мистецтво. – 2013. – № 3. – С. 106–109. 

8. Алієв, Р. Д. Рееміґрація кримських татар у 1860-х рр. [Електронний ресурс] / Р. Д. Алієв 

// Укр. іст. журн. – 2014. – № 4. – С. 94–99. 

9. Аміт, Е. Депортація : автобіогр. повість / Е. Аміт // Вітчизна. – 1996. – № 11/12. – С. 16–

19. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text
https://www.youtube.com/watch?v=GdS03U9ReXA&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%98.%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=GdS03U9ReXA&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%98.%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=lVj_4iYJeVA&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=S7xTuqklwwU&ab_channel=RUKH
https://krymsos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v1H23s58uI8&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%BC24
https://www.youtube.com/watch?v=zFprh3cxIJ4&ab_channel=hromadske
https://www.radiosvoboda.org/a/video-krym-realiyi-istoriya-korinnykh-narodiv-krymu/31571196.html
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