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СТАНОВИЩЕ  КРИМСЬКИХ ТАТАР  В  РОСІЙСЬКІЙ  ІМПЕРІЇ 
В другій половині XVIII ст., коли ще в Причорномор’ї не встановились нормальні 

мирні стосунки, помітним стало нове проникнення татар на українські землі. Кримських 
купців традиційно можна було побачити на найбільших ярмарках України - в Києві, 
Ніжині, Харкові, Сумах тощо. Татарське населення поступово пускало тут коріння, до 
речі, в глибині континенту було набагато спокійніше і безпечніше, ніж у південному 
регіоні, де часто точились російсько-турецькі війни. 

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

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

Якщо до приєднання Криму населення його нараховувало до 300 тис. чол., де 
татари (степові, гірські, приморські) складали абсолютну більшість, то під час російсько-
турецьких воєн, наступного “мирного освоєння” краю кількість корінного татарського 
населення катастрофічно зменшилася. Історичні джерела стверджують, що за перші 
двадцять років (1774 - 1796 рр.) присутності російських військ в Криму, починаючи навіть 
ще до його офіційного приєднання, татари залишили на півострові 687 сіл, з них 315 
зовсім обезлюдніли. До 1790 р. корінне населення складало лише 140 тис. чол. 

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

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

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

Проте через деякий час чисельність татарського населення дещо відновилася. За 
даними 1879 р., а це майже за двадцять років перед першим Всезагальним переписом 
населення Російської імперії, всього татар в Криму та причорноморських степах (в т.ч. 
нагаїв) нараховувалося 276 тис. чол. Відносно Криму однозначно вказувалося, що ще в 
другій половині XIX ст. саме кримські татари перевершують за чисельністю всі інші 



 179

народи разом узяті і складають основне населення півострова. Але це ні якою мірою не 
заважало властям ставитися до татарського населення імперії вкрай зневажливо і надалі. 

Як унаочнення цього - лише декілька уривків з книжки “Народы России. Крымские 
татары”, яку було надруковано товариством “Общественная польза” в Петербурзі 1879 р. 
Без зайвих аргументів це автохтонне населення переносилося в ранг неповноцінної нації,  
яку наділяли такими рисами, як “лукавство, скрытность, лень, безпечность, робость и 
хвастливость”, що вже само по собі, на думку авторів, призвело до жалюгідного 
становища мусульманських жителів цієї “Російської Італії”. Автори книги пояснювали 
читачам, що ж стимулювало кримських татар до добросусідських відносин з росіянами-
переселенцями і спричиняло їх зближення. Це, виявляється, викликано швидше  
“неискренностью и страхом, объясняемым сознанием нашей силы и невольным к ней 
уважением”. 

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

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

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

Щоб конкретніше уявити, де жили і чим займалися татари на терені України, 
доцільно вивчити найбільш характерні матеріали, зокрема Київської губернії, де 
проживало 1954 осіб обох статей та членів їх сімей, які істотно різнилися між собою і по 
кількості, і по соціальному статусу. 

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

Якщо в материкових губерніях України становище татар було таким, що їм 
необхідно було напружувати свої сили, спільно вести нелегку боротьбу за місце під 
сонцем, відстоюючи свої соціально-економічні права, то становище в Таврійській 
губернії, особливо в Криму, було ще гіршим. Тут саме завершувався планомірний процес 
перетворення корінного кримськотатарського населення в одну з другорядних 
національних меншин, продовжувалися дії, спрямовані на політичне і економічне 
витіснення їх з активного суспільного життя. 
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За даними перепису 1897 р. в Таврійській губернії проживало 196,8 тис. татар 
(13,6% від усього населення), українців - 611,1 тис. чол. (42,2%), росіян - 404,5 тис. чол. 
(27,9%). Виходячи з політичних міркувань, націлених на переважаючу кількість саме 
російськомовного населення в регіоні, вільно оперуючи статистичними матеріалами (до 
речі, перепис 1897 р., незважаючи на свою цінність, був проведений досить недбало, про 
що повідомляли очевидці), по відношенню до татар закріпилася думка як до невеликого 
прошарку населення. Хоча в п’яти півострівних повітах, власне Крим, сільське татарське 
населення було переважаючим і доходило за своєю чисельністю навіть до 71% усієї 
людності. 

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

В період революційних подій 1917 р. татарське населення також виявляло 
політичну активність. В татарському середовищі, це торкається в першу чергу Криму, 
виявився весь спектр політичного руху від крайнього лівого, соціалістичного, до мо-
нархічного. Поряд з важливими питаннями політичного і соціально-економічного 
характеру татарські лідери переслідували основну мету – розв’язання національного 
питання для свого народу. 

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

Особлива роль належала мусульманському духовенству, яке виступало в ролі 
головного провідника ідеї панісламізму. Першого організаційного оформлення ця теорія 
набула після проголошення “Маніфесту 17 жовтня 1905 р.”, коли був зібраний 1-й 
Всеросійський з’їзд мусульманських народів, на якому була створена перша 
загальноросійська партія мусульман – “Іттіфак”. Знаменно, що на чолі неї став відомий 
кримськотатарський громадський і політичний діяч Ісмаїл Гаспринський. 

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

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

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

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

 


