ЖИТТЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

У роки післявоєнного соціалістичного будівництва, особливо у двадцяті, радянська
влада зважувала на існуючий в регіоні мусульманський фактор, на кримських татар, які за
своєю кількістю, історичними правами як корінне населення викликали досить велике
занепокоєння. Адже ще живі були у пам’яті намагання кримських татар до створення в
Криму мусульманської незалежної держави, антирадянські виступи. Тому в багатьох їх
діях і надалі вбачали підступні прояви буржуазного націоналізму, сепаратизму,
антирадянщини.
18 жовтня 1921 р. В.Ленін підписав Декрет про утворення Кримської АСРР у
складі Російської Федерації. Цікаво, що кримські татари - єдиний малий народ минулої
Російської імперії, котрому автономія була надана за ініціативою більшовицького
прем’єра. Як зазначає А.Авторханов, ключову роль тут зіграла позиція його молодшого
брата Дмитра Ульянова, який на той час працював у керівництві Кримського обкому
партії.
За станом на 1920 р. в Криму проживало 186,6 тис. татар (дещо менше від їх
кількості на 1897 р.) - це становило частку у 26% від усього населення, в тому числі серед
міського - 11,6%. Тобто давалися взнаки тяжкі роки відбудови господарства, посуха і
голод, перегини класової і економічної політики, які призводили до погіршення життєвого
рівня населення, зменшення його кількості.
Тисячі селян-татар так і не дочекались від “народної” влади землі. Натомість були
організовані радгоспи, і степові татари назавжди втратили віковічні традиції життя та
праці. Результатом “кавалерійської атаки” на аграрний сектор було те, що весною 1921 р.
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Кримрадгоспу належало 25% усієї орної землі та біля 45% садів і виноградників. Останні
швидко прийшли в запустіння через відсутність належного догляду. Сотні наспіх
сформованих комун та радгоспів припинили існування. Схаменувшись, влада почала
проводити аграрну реформу, що орієнтувалася не тільки на залучення на бік радянської
влади кримських татар, але й мала викликати симпатії до неї з боку татарської діаспори.
Так під час Установчого з’їзду Рад були внесені доповнення у земельний Кодекс, згідно з
яким крім безземельних та малоземельних селян право на першочергове отримання
земельного наділу одержали татари-емігранти, які були виселені з Криму за царських
часів.
З великою недовірою зустріло татарське населення й суцільну колективізацію.
Темпи їх кількісного зростання в радгоспах були незначними: в 1931 р. частка кримських
татар складала в радгоспах 8,4%, в 1932 р. - 10,5. Для порівняння - кількість українців за
цей же час зросла з 28,5 до 51,8%.
Поштовх до розвитку татарського народу дала відома політика “коренізації” 1920-х
рр. За цей невеликий проміжок часу були зроблені значні кроки у галузі його духовного
відродження, почалося активне національно-культурне будівництво. Виходячи з
політичної доктрини, радянська влада розпочала процес по вихованню національних
кадрів і висуненню їх на керівні державні, господарські і партійні посади. Найбільш
помітними були успіхи у галузі національно-культурного будівництва. Так, за даними
1927 р. татарські діти забезпечувалися навчанням рідною мовою на 90,6%, на змішаних
мовах - 7,4, російською - 1,9. Ці якісні показники дуже високі і поступаються російським
учням лише на декілька відсотків. У 1926 р. татарські діти складали 32,7% загальної
кількості учнів республіки, 47% - російські, 8% - німецькі, 0,49% - українські. До кінця
1930-х рр. у Криму діяло 427 татарських шкіл, що складало третину від загальної їх
кількості.
Але не будемо відриватися від реалій 1920 - 30-х рр., ховатися за пишні офіційні
реляції про успіхи. Тим паче, що гучні звіти про перемогу культурної революції,
“коренізації”, на перевірку виявились у великій мірі перебільшеними. Це торкалося
культурно-освітньої галузі, а також і підготовки кадрів. Тому не дивно, що секретар
Судакського райкому партії в середині 1930-х рр. нараховував серед свого сільського
партійного і державного активу 50% неписьменних.
Зауважимо, що в цілому представники кримськотатарського народу не мали
вирішального впливу в апараті управління. Так, у 1927 р. в складі республіканського ЦВК
кримські татари та росіяни були представлені рівними частинами - по 34,7% (євреї - 8,
українці - 6,7). Проте, вже в 1935 р. питома вага кількості кримських татар в керівництві
наркоматів зменшилася до 24,7%, в апараті радгоспів та колгоспів - 21,5. В 1939 р.
представництво татар у керівних органах республіки знизилося до 15,2% (росіяни - 47,6).
Отже, процес “татаризації” проходив з відповідним російським акцентом.
Наприклад, у 1920 р. на сцені Севастопольського театру виступали 6 труп, в тому числі
одна татарська. Через двадцять років серед 8 театрів республіки був 1 татарський та 5
російських. У 1937 р. з 65 видань періодичної літератури у Криму видавалося лише 10
газет та 2 журнали кримськотатарською мовою.
Відомо, що характерною ознакою тоталітарної системи є руйнування репресивним
режимом підвалин традиційного буття - релігійний та національний світогляди, які, як
писав німецький філософ Е.Фромм, “рятують людину, якщо зв’язують її з іншими
людьми, від найстрашнішого - ізоляції”. Саме в боротьбі проти національного сталінізм
став дзеркальним відображенням нацизму. Ворогом народу був оголошений вже не
конкретний клас чи соціальний прошарок, а сам народ. Система досягла свого апогею.
Така доля спіткала і кримських татар, їх звинувачували у зраді радянському
народу, і, як писав Л.Берія в доповідній записці Сталіну - “виходячи із небажаності
проживання кримських татар по прикордонній смузі Радянського Союзу” 11 травня 1944
р. Державний Комітет Оборони прийняв постанову №5859 про виселення кримських татар
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спочатку до Узбецької РСР. До цієї республіки було переселено 35275 сімей кримських
татар (усього - 151604 чол.). Більшість “зрадників батьківщини” становили жінки і діти.
Депортовані були не тільки несправедливо звинувачені владою, але й пограбовані
нею. А на місцях нового поселення не вистачало житла, продуктів харчування. Та ще
страшнішими були моральні збитки. Сотні сімей були розкидані по різних підприємствах і
на довгі роки втратили зв’язок з рідними. 20 червня 1944 р. РНК СРСР видав
розпорядження №13287, за яким діти спецпоселенців не мали права вивчати шкільні
предмети рідною мовою.
21 травня 1944 р. ДКО прийняв постанову №5937 про додаткове переселення
кримських татар на територію Марійської АРСР та в ряд областей РРФСР. Всього до
розряду спецпоселенців віднесли понад 188 тис. кримських татар. Згідно “Інструкції для
комендантів спец-комендатур МВС по роботі серед виселенців-спецпоселенців” кримські
татари вважались виселенцями і згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26
листопада 1948 р. “ ... а) переведені на спецпоселення довічно, без права повернення їх на
попередні місця проживання; б) за самовільний виїзд (втечу) із місць обов’язкового
поселення цих виселенців чекала міра покарання... 20 років каторжних робіт”.
Перебуваючи на спецпоселенні, кримські татари продовжували сумлінно
працювати, не виявляючи схильності до протестів, виявляючи свою традиційну лояльність
до режиму. Ілюстрацією до того театру абсурду, яким була радянська імперська система, є
те, що депортовані зберігали своє членство в ВКП(б) та ВЛКСМ, відповідно 742 та 1225
чол.
Після жорстокої висилки з Криму в травні-червні 1944 р. понад 270 тис.
представників корінних національностей (з них 188 тис. кримських татар) тоталітарна
система зробила все, щоб витравити і історичну пам’ять про ці народи. Буквально
тисячами були змінені назви населених пунктів, в основному з татарської та турецької мов
на російську, абсолютно не пов’язані ні історично, ні географічне з цим регіоном.
Виселення татар з Криму призвело до тривалої економічної кризи. Відновити
регіональний господарський комплекс вдалося лише у 1950-х рр. Ще під час війни сюди
ешелонами завезли тисячі сімей з Росії та України. Але більшість з них не змогли
пристосуватися до місцевих умов і повтікали назад. Були зафіксовані і такі пропозиції
переселенців до властей: “Хоча би виписали на колгосп по одному татарину, щоб він сам
розповів, що де садить і звідки воду брати”.
Після смерті Й.Сталіна режим дещо послабився. Відповідно Указу Президії
Верховної Ради від 28 квітня 1956 р. “Про зняття обмежень по спецпоселенню з
кримських татар, балкарців, турків - громадян СРСР; курдів, хемшилів і членів їх сімей,
виселених в період Великої Вітчизняної війни”, кримські татари були зняті з обліку
спецпоселень. Але фактично цей указ мало змінив реальне становище, його текст носив
відкрито цинічний характер, у ньому зазначалося, що “обмеження в правовому становищі
кримських татар... в подальшому не викликається необхідністю”. При цьому особливим
пунктом наголошувалось, що “зняття обмежень по спецпоселенню... не несе за собою
повернення їм майна, конфіскованого при виселенні, і що вони не мають права
повертатись в місця, звідки були виселені”. Для більшої впевненості з переселенців
бралися підписки про те, що вони не мають претензій щодо відібраного у них майна і що
не збираються повертатись на історичну батьківщину.
Наступним етапом у вирішенні долі кримськотатарського народу стали Указ та
Постанова Президії Верховної Ради СРСР, видані у вересні 1967 р., які офіційно визнали
безпідставними звинувачення на адресу кримських татар. Але фактично лише одиниці
тих, хто встиг за кілька перших тижнів переїхати та оформити прописку, дістали
можливість оселитися в Криму. Над проблемою переселення кримських татар знову
опустилася завіса мовчання. Формально вони мали право повернутись на півострів, але
дістати прописку можна було лише при наявності постійної роботи, чого без прописки
марно було сподіватися.
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За першим повоєнним Всесоюзним переписом населення, що проводився в 1959 р.,
у Криму було зафіксовано лише 1,8 тис. кримських татар (0,1% усіх жителів), які,
порівнюючи з попереднім переписом 1939 р., з другого місця по чисельності відступили
на восьме, перетворившись у невеличку національну меншину. Про кримських татар в
офіційній та періодичній літературі по суті ніхто не згадував. За останні десятиріччя
кількість татарського народу на терені України значно збільшилась. Але перед тим, як
давати аналіз цьому явищу, підкреслимо, що, як уже неодноразово нагадували науковці,
його офіційна статистична база дуже слабка.
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