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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Більшість сучасних досліджень, 

пов’язаних з питанням ідентичності, зазвичай зіштовхуються з цілим рядом 

труднощів, перш за все, пов’язаних з неоднозначністю інтерпретацій понять. 

Часто визначення і ознаки індивідуальної ідентичності переносяться на 

колективний (груповий) рівень, евристична цінність термінів розмивається 

внаслідок невиправданого і некритичного використання їх у публіцистичній 

літературі. Тим не менш, практика використання поняття ідентичності в 

етнології і цілому ряді інших наук (соціології, психології, історії, 

регіоналістиці, релігієзнавстві і т. д.) дозволяє виокремити колективну 

ідентичність як набір характеристик, що досить точно описують характер і 

результати процесів самоототожнення певної спільноти, перспективи її 

взаємодії з іншими подібними спільнотами. До кінця 1980-х років поняття 

колективної ідентичності використовувалось для досліджень соціальних 

рухів, тобто для спільнот, що не мають усталеної структури і механізмів 

підтвердження ідентичності, які є в національних чи релігійних спільнотах 

[227]. Сьогодні поняття колективної ідентичності успішно використовується 

для характеристики цілого ряду соціальних феноменів. 

Розглядаючи проблему ідентичності кримських татар, ми, опираючись 

на свою невключеність в цю спільноту, намагаємось окреслити зовнішній 

прояв її колективної ідентичності, який ретранслюється на інші 

етнонаціональні й соціальні групи. Для більш повної характеристики 

предмета дослідження є необхідність розглядати колективну ідентичність як 

ієрархічну структуру, в основі якої лежить національна ідентичність (через 

самовизначення кримських татар як нації), в яку, однак, «вбудовуються» 

елементи релігійної, регіональної, громадянсько-політичної та інших 

ідентичностей.  

Традиційно акценти в «кримському питанні» для України розставлялися 

у площині задоволення соціально-економічних потреб, але в сучасних умовах 

окупації Криму ми можемо констатувати, що подібний підхід себе не 
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виправдав. За весь період незалежності для кримчан не було запропоновано 

конструктивної форми позитивної лояльності до Української держави. 

Проукраїнською силою на півострові був і залишається Меджліс 

кримськотатарського народу і кримськотатарська спільнота загалом (така 

позиція завжди була радше реакцією на російський шовінізм), в сучасних 

умовах є необхідність створення передумов для її збереження і закріплення. 

Так само ми можемо спостерігати реактуалізацію ряду старих негативних 

стереотипів щодо кримських татар, які раніше мали тенденцію до нівеляції та 

зменшення їхньої актуальності. Таким чином, перед кримськотатарською 

спільнотою постає цілий ряд небезпек, які Україна як держава, що не 

відмовляється від права на Кримський півострів, повинна максимально 

знівелювати. Для України кримські татари можуть стати ключем до 

повернення Криму під свою фактичну юрисдикцію. Зважаючи на сучасну 

окупацію півострова, автор обмежує часові рамки дослідження в таких межах 

– друга половина ХV ст. (виникнення Кримського ханства) – травень 2014 

року (окупація Криму і перші її наслідки) 

Ступінь наукової розробки теми. Серед сучасних досліджень 

проблеми ідентичності варто виокремити роботи таких закордонних вчених: 

Е. Сміта, П. Рікера, Д. Тейлора А. Мелуччі, Р. Д. Ашмура, Р. Брубейкера і Ф. 

Купера, та багатьох інших. Серед українських і російських науковців – М. 

Губогло, В. Малахова, В. Тишкова, М. Обушного, Л. Нагорну, В. Лісового, О. 

Богомолова і М. Семиволоса, та ін. Загалом, спектр досліджень з 

використанням поняття ідентичності дуже широкий, тому автор використовує 

ті з них які безпосередньо стосуються завдань наукової роботи. 

Основною проблемою досліджень історії кримських татар є 

нерозробленість загальноприйнятної позиції, яка б сприймалася однаково 

всіма соціальними групами півострова. Радянські і російські видання часто 

спекулюють стереотипами про «зрадництво» кримських татар (особливо чітко 

це проявляється в контексті проблеми депортації [117, 164]), навіть в сучасних 

академічних джерелах присутні однобічні характеристики економічної і 
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соціальної структури відносин у Кримському ханстві, етногенезу 

кримськотатарської спільноти, права на автохтонність, кримсько-турецькі 

взаємини тощо [222, 167, 8, 205, 192]. Альтернативна література із вказаної 

проблематики починає виходити з кінця 1980-х років одразу у вигляді 

публіцистики, що поступово оформлюється в наукові праці. Причому деяких 

авторів (наприклад, В. Возгріна) критикують за позитивну заангажованість 

щодо кримських татар [42, 43]. З’являється докладна література з питань 

національно-визвольного руху, що базується на широкому документальному 

матеріалі, свідченнях очевидців [14, 103]. 

Українські дослідження Криму базуються на школі сходознавства 

1920-х років, соціально-економічні аспекти вивчаються Інститутом 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса [92], прикладними роботами 

аналітичних центрів. Власне дослідження проблем ідентичності та 

взаємовідносин етнічних і соціальних груп в Криму відбувається в контексті 

розгляду окремих проблемних питань, інтегративні роботи з питань 

взаємовідносин України і Криму, міфів та ідентичності, розробляються в 

межах українознавчих досліджень [173]. Дослідження, які стосуються, власне, 

проблеми національної ідентичності кримських татар, можна зафіксувати із 

середини 2000-х років [21, 63]. Таким чином, на основі вже наявного фактажу, 

є необхідність написання узагальнюючих наукових праць, які б могли бути 

використані для розробки стратегії державної політики щодо вказаних 

проблем. 

Джерельна база дослідження за необхідністю включає джерела по 

історії Криму (в першу чергу ті, що широко використовуються в контексті 

інтерпретації історії та ідентифікації спільнот), узагальнюючі роботи з питань 

етногенезу, етнографії, культури і релігії, публікації безпосередньо з питань 

ідентичності, аналітичні звіти й соціологічні дослідження, публіцистику.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах наукової теми № 11 БФ 041-02 «Українство в 

світовому цивілізаційному процесі: історичний досвід та перспективи», що 
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виконується Центром українознавства філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Об’єкт дослідження: кримськотатарська спільнота в українських 

державотворчих процесах. 

Предмет дослідження: прояви кримськотатарської колективної 

ідентичності в контексті державотворення та становлення української 

політичної нації. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб розкрити особливості концептуального осмислення процесів 

становлення й розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті 

українського державотворення. Реалізація поставленої мети потребує 

вирішення наступних дослідницьких завдань:  

1) визначити поняття «колективна ідентичність», його евристичний потенціал 

для дослідження етнонаціональних спільнот; узагальнити інформацію, що 

може бути інтерпретована в якості чинників ідентифікації кримських татар; 

2) здійснити інтерпретацію фактів етнічної історії кримських татар та 

міжетнічної взаємодії між українцями, росіянами і кримськими татарами, 

розглянути основні стереотипи, які сформовані внаслідок інтерпретації 

державотворчих процесів; охарактеризувати можливості їх використання на 

сучасному етапі; 

3) розглянути основні елементи етнічної, національно-культурної, релігійної, 

регіональної, громадянсько-політичної ідентичності кримських татар в її 

зовнішній ретрансляції на сучасному етапі; 

4) здійснити аналіз особливостей становлення й розвитку колективної 

ідентичності кримських татар в контексті розгортання суспільно-політичної 

динаміки українського державотворення, а також перспективи залучення 

кримських татар до цього процесу; 

5) проаналізувати виклики й перспективи, що постають перед 

кримськотатарською спільнотою в умовах окупації Криму, зважаючи на 

потенційну конфліктність ідентичності росіян і кримських татар, розглянути 
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основні можливості України відповісти на ці виклики. 

Методи дослідження. Проведення українознавчого дослідження 

процесу становлення й розвитку колективної ідентичності кримських татар 

потребує застосування комплексного підходу, який синтетично поєднує 

прийоми системно-структурного, історико-еволюційного і порівняльного 

аналізу та діалектичного, феноменологічного й герменевтичного методів. 

Комплексний підхід дозволяє поєднати методологічний потенціал 

українознавства, філософії історії (яка спрямована на цілісне пізнання єдності 

й багатовимірності історичного процесу, його об’єктивних закономірностей та 

духовно-світоглядних чинників) та філософії культури (яка розглядає 

культуру як системну цілісність). Це не тільки розширює дослідницькі 

горизонти сучасного українознавства і збагачує його 

теоретико-методологічний інструментарій, але й уможливлює цілісний, більш 

глибокий аналіз процесу становлення й розвитку колективної ідентичності 

кримських татар. Такий підхід дає можливість розглядати ідентифікаційні 

процеси і практики кримських татар в динаміці, з урахуванням різноманітних 

чинників, які їх активізували або гальмували. Дисертаційна робота 

побудована також на використанні таких загальнонаукових методів, як аналіз і 

синтез, диференціація і узагальнення, абстракція і конкретизація та інші. Саме 

комплексне використання вказаних методів забезпечує їхню високу 

ефективність. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації здійснено комплексний аналіз процесу становлення й розвитку 

колективної ідентичності кримських татар, розкрито особливості 

взаємозв’язку цієї колективної ідентичності з українськими державотворчими 

процесами.  

Результати дослідження, що резюмують наукову новизну, виносяться на 

захист: 

Уперше: 
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- запропоновано комплексний підхід до аналізу колективної 

ідентичності кримських татар в її зовнішній ретрансляції, оскільки саме 

комплексний підхід спрямований на виявлення багатоаспектності, 

багатофакторності й різнорідності складових полідетермінованих і 

складноструктурованих об’єктів; 

- узагальнено основні стереотипи росіян і українців щодо 

кримських татар та можливості їх подолання; на основі компаративного 

аналізу українського, російського і кримськотатарського історичних 

дискурсів виявлено основні історичні стереотипи, сформовані щодо 

кримських татар; серед таких виокремлюються: стереотипи з приводу 

етнічного походження, етногенезу кримців (як прийшлого золотоординського 

населення, «татар»); стереотипи з приводу зовнішньополітичного статусу, 

економічного й соціального розвитку Кримського ханства, його зовнішньої 

політики (негативна інтерпретація факту васалітету Кримського ханства, 

«пост-ординський» характер зовнішньої політики, недорозвиненість 

економічної системи через факт наявності васальних відносин, ідіома про 

«зрадництво» в російсько-турецьких війнах і «приєднання Криму» тощо); 

було з’ясовано, що ці стереотипи проектувались на загальне сприйняття 

кримських татар і в подальшому використовувались для підготовки 

ідеологічного підґрунтя для сталінського злочину депортації; 

-   запропоновано засоби створення позитивної лояльності до 

кримських татар у українців, які проживають за межами Криму, серед таких: 

а) механізми налагодження активної міжкультурної взаємодії між українцями 

і кримськими татарами;  б) інструменти оформлення позитивного образу 

«кримського татарина», в тому числі й через частковий перегляд ряду 

усталених історичних трактувань взаємодії України з Кримом; в) закріплення і 

довершення сучасного образу «кримського татарина» в публічному просторі; 

- виявлено державотворчий потенціал колективної ідентичності 

кримських татар та її консолідуючі функції (орієнтувальна, адаптивна, 

комунікативна, регулятивна, захисна, інтегративна, легітимаційна, виховна); 
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- запропоновано механізми різнопланового сприяння 

кримськотатарській спільноті в умовах окупації Криму.  

Уточнено: 

- визначення поняття «колективна ідентичність», пропонується 

авторське бачення структури колективної ідентичності через її 

горизонтальний і вертикальний виміри, горизонтальний – як мозаїчне 

накладання різних форм колективної ідентичності в межах однієї спільноти, 

вертикальний вимір – як система взаємин спільнота – індивід, до якої він себе 

відносить через процес самоідентифікації;  

- що колективна ідентичність кримських татар за своєю структурою 

є складним, багаторівневим утворенням, яке складається з кількох основних 

компонентів: етнічної, національно-культурної, релігійної, регіональної та 

громадянсько-політичної ідентичності. 

Набуло подальшого розвитку: 

- положення про те, що колективна ідентичність кримських татар є 

важливим підґрунтям для конструктивного включення кримськотатарської 

спільноти в українські державотворчі процеси, а також для реалізації 

громадяно-центричної моделі державотворення в Україні; при цьому у зв’язку 

з окупацією Криму Російською Федерацією умови й перспективи цього 

процесу значно змінюються і виходять за межі традиційного сприяння у 

вирішенні економічних чи соціальних проблем, політичного представництва; 

окреслено перспективи формування якісно нового підходу до інтеграції 

кримських татар в українську політичну націю, що може бути повноцінно 

реалізований після деокупації Криму. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що вони можуть бути використані для подальшого 

теоретико-емпіричного аналізу колективної ідентичності кримських татар як 

цілісного самодостатнього суб’єкта. Дисертаційні висновки можуть стати 

методологічною основою для розробки  культурологічних, соціологічних, 

політологічних, етнопсихологічних досліджень колективної ідентичності та 



 10 

процесів державотворення. Практичне значення одержаних результатів 

полягає також у можливості використання теоретичних положень і висновків 

дисертації як методологічної бази для подальших українознавчих досліджень. 

Результати дослідження можуть бути використані в системі гуманітарної  

освіти,  в  розробці навчальних курсів та спецкурсів із філософії, соціальної 

філософії, філософії та історії України, а також у викладанні таких навчальних 

дисциплін: «Українознавство», «Соціальна філософія», «Етнологія», 

«Етнодержавознавство», «Етнічна історія», «Етнопсихологія», 

«Етнополітологія», «Етносоціологія», «Етнонаціональна політика держави» 

та ін. Висновки дисертаційного дослідження можуть бути враховані при 

формуванні державної політики у сфері міжнаціональних відносин з метою 

оптимізації державотворчих та націєтворчих процесів в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни та ключові 

результати, які увійшли до дисертації і складають предмет захисту, були 

отримані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась на 

засіданнях Центру українознавства філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, на методологічних 

семінарах Центру. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження доповідалися автором на Міжнародних і Всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях: Міжнародна наукова 

конференція «Цивілізаційний потенціал українства: теоретичні засади 

осмислення», 27.10 2011, м. Київ; Міжнародна наукова конференція «Дні 

науки філософського факультету-2012», 18-19.04.2012, м. Київ; ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Міграція у контексті цивілізаційної 

трансформації України і світу», 27.08.2012, м. Київ; Міжнародна наукова 

конференція «Українство в європейському цивілізаційному просторі», 

25.10.2012, м. Київ; Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету-2013», 16-17.04.2013, м. Київ; Всеукраїнська 
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наукова конференція «Тарас Шевченко у формуванні національної 

ідентичності українців», 30.05.2013, Київська обл., м. Канів; Міжнародна 

наукова конференція «Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу 

українства», 24.10.2013, м. Київ; ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Ґенеза та історичні етапи українського державного та 

церковного будівництва», 12.12.2013, м. Київ; Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки філософського факультету-2014» 15-16.04.2014, м. 

Київ. 

Публікації. Основні висновки дисертації викладено у 9 наукових 

публікаціях, із яких 5 опубліковано у фахових виданнях, що входять до 

переліку ВАК України у галузі «філософські науки». 

Структура та обсяг дисертації обумовлені поставленою метою і 

завданнями дослідження. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг 

дисертації – 211 сторінок, з них 185 сторінок основного тексту, список 

використаної літератури містить 234 найменувань на 26 сторінках.
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Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження колективної 

ідентичності кримських татар у контексті українських державотворчих 

процесів 

1.1. Специфіка дослідження колективної ідентичності у філософських 

науках: визначення основних понять 

 

Підходячи до розгляду означеної проблеми, спочатку необхідно для 

будь-якого дослідження визначити основні поняття та методологічний апарат, 

що використовується. У нашому випадку це поняття ідентичності, а також 

історія поглядів щодо його змістового наповнення й використання. При цьому 

одним з основних проблемних моментів є обґрунтування необхідності 

вживання саме подібного поняття у варіанті «колективна ідентичність», 

перспектив проведення подібних досліджень з опорою на міждисциплінарні 

можливості гуманітарного знання, зокрема, українознавства як сучасної 

інтегративної науки.  

Дослідники, які вивчають феномен ідентичності, зазвичай стикаються з 

проблемою термінологічної невизначеності. Поняття «ідентичність» ще не 

має чіткої дефініції. Дослідники, які його використовують, вкладають в нього 

різний зміст, що часто зумовлюється тією науковою дисципліною, яку 

представляє автор. Достатньо часто використання авторами поняття 

«ідентичність» не супроводжується поясненням його змісту. Термін 

використовується як само собою зрозумілий, хоча він насправді таким не є. 

Крім того, поняття ідентичності все глибше проникає в лексикон повсякденної 

мови, що проявляється, наприклад, через апеляції до ідентичності в 

публіцистичній літературі. Все вище згадане призводить до того, що смислове 

наповнення терміна «ідентичність» розмивається, і в наукових колах все 

частіше починають лунати заклики відмовитися від поняття ідентичності як 

такого, що не має дійсної евристичної цінності [120]. У цьому контексті 

особливо важливою виявляється проблема використання поняття ідентичності 

в українознавчих дослідженнях. Доцільність вживання поняття 
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«ідентичність», визначення міри необхідності виокремлення специфічних 

ознак цього поняття для українознавчих досліджень, стає можливим через 

співставлення наявних визначень поняття ідентичності й предметного поля 

українознавчої науки.  

Звернення до проблемного спрямування українознавства як наукової 

дисципліни дозволяє інтерпретувати основні завдання дисертаційного 

дослідження. Група авторів Центру українознавства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка визначає предмет 

дисципліни наступним чином: «Предметом українознавства є українство як 

загальноцивілізаційний феномен, закономірності та особливості його 

формування і розвитку в часо-просторовому вимірі як на теренах України, так 

і поза ними» [195]. Об’єктом при цьому визначається «український світ», 

тобто фактично визначені межі поширення і функціонування українства і 

українськості як сутнісної ідентифікуючої категорії. При цьому дуже 

важливим є зауваження, що «українськість», яка розуміється як 

системоутворююча цілісність і яка, по суті, базується на етнічному і 

національному елементі, тим не менше дозволяє інтегрувати етнічно 

іншорідні елементи як такі, що органічно вписуються в «український світ» і 

Україну як цілісний політичний, соціально-економічний і культурний 

організм. І які, через механізми протиставлення і доповнення, якісно 

розширюють український світ. При цьому, як показує вся історія досліджень 

українства як спільноти, для неї чужим було приниження іноетнічних культур 

і народів для власного вивищення і національного самоутвердження. Таким 

чином, основне завдання дисертаційного дослідження фактично виявляється у 

з’ясуванні можливості включення кримськотатарської ідентичності в 

контекст українського державотворення, що також означає вияв точок дотику 

двох сильних державотворчих традицій – української і кримськотатарської. 

По суті, дану проблему можна сформулювати так: «Для успішної розбудови 

української держави в Криму надзвичайно бажаним є досягнення такого 

ставлення кримських татар до України, щоб вони сприймали українську 
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державність і державу як свою власну». Тут можна виділити два принципових 

моменти. По-перше, необхідно з’ясувати, наскільки вагомою є необхідність 

взаємного узгодження інтерпретації традицій державотворення українців і 

кримських татар? Наскільки глибоким може бути таке узгодження, в якій 

формі воно може відбуватися і які елементи етнічної історії, національної 

культури і колективної пам’яті можна для цього використати? По-друге, для 

успішного виконання сформульованого завдання (визнання) необхідні 

абсолютно конкретні практичні дії, оформлені на рівні нормативних актів. 

Фактично, той історичний, культурний і побутовий «вантаж» має бути 

закріплений чіткими процесуальними нормами. Що, зокрема, передбачає 

вирішення питання спеціального статусу для кримських татар, максимального 

сприяння для задоволення їх культурних потреб (зазвичай акцентують на 

економічних і соціальних). Також необхідна розробка і просування позитивної 

іміджевої моделі кримськотатарської спільноти для всього населення України. 

До недавнього часу більшість українців (за межами Криму) дуже умовно 

могла характеризувати і визначати для себе кримських татар. Не говорячи вже 

про знання історії чи культурного спадку цієї спільноти. Якщо перевести 

окреслену проблему в поле дослідження ідентичності, то можемо сказати, що 

українська і кримськотатарська моделі ідентичності існували паралельно, 

однак більшою мірою ізольовано одна від одної. При цьому, кримські татари 

значно сильніше включені в контекст сприйняття і розуміння української 

історії і культури, форм і типів української ідентичності. В умовах анексії 

Криму Російською Федерацією та розповсюдження в мас-медіа 

деструктивних образів на кшталт: «кримчани самі обрали шлях подальшого 

розвитку з РФ», нагальною є необхідність зближення моделей ідентичності 

українців і кримських татар (по суті зацікавлення широкого загалу образом 

«кримського татарина», який в непростих умовах окупації залишається 

патріотом своєї  батьківщини і української держави). Подібні меседжі 

неодноразово транслювала і транслює кримськотатарська еліта, і для 

переважної більшості кримських татар до останнього часу вони 
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підтверджувалися. 

Щодо застосування українознавчої методології в дослідженні, то 

фактично лише така методологія може стати фундаментом подібного 

дослідження. Використовуючи базові поняття українознавства, потрібно 

підкреслити, що сьогодні стоїть завдання повноцінного включення 

кримськотатарської спільноти в «український світ» (без втрати власної 

ідентичності), хоча і зараз ця група є частиною «українського соціуму». 

Інтегративні процеси, по суті, односторонні (кримські татари сприймають 

українськість, велика кількість кримських татар знає українську мову, знайома 

з українською культурою). Необхідністю є створення спеціальної 

дослідницької моделі для вирівнювання інтеграційних процесів, процесів 

обміну історичним і культурним досвідом між спільнотами. В якості 

позитивних наслідків подібного можна також прогнозувати укріплення і 

стабілізацію як української, так і кримськотатарської ідентичностей, зокрема, 

через подолання ряду комплексів. Для українців, наприклад, уявлення про 

безальтернативність «слов’янського братерства народів», по суті ставить під 

сумнів саму можливість повноцінного самостійного історичного, 

суспільно-політичного і культурного розвитку за межами такого 

«братерства». Для кримських татар доволі актуальним є принаймні часткове 

подолання так званих віктимних комплексів. (До останнього часу основним 

завданням кримськотатарської спільноти було намагання довести світу 

аксіому про те, що кримські татари – це окремий самобутній народ, який за 

своїми потенціями нічим не відрізняється від інших народів (націй) і 

відповідно має рівні з ними права і можливості). Подібне моделювання 

взаємодії між українською і кримськотатарською спільнотами на рівні діалогу 

ідентичностей можливе лише в межах українознавчих досліджень. 

Інструментами українознавства як науки є необхідність оформлення 

своєрідного «скелету» подібної взаємодії, який потім може наповнюватись і за 

потреби виправлятись багажем всіх суспільних наук. На даному етапі для 

започаткування цих процесів необхідно оформити науково обґрунтовані 
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припущення, гіпотези, а також технології і практики подібної взаємодії. 

Історично поняттю ідентичності у філософії передувало поняття 

тотожності. В сучасному розумінні «тотожність» – це позначення абсолютної 

подібності досліджуваних об’єктів [198]. Сьогодні поняття «тотожність» 

використовується в аналітичних науках, зокрема, у математиці, логіці, 

кібернетиці і т.п. «В парі» з поняттям тотожності функціонує поняття і 

принцип індивідуації, як відрізнення окремих об’єктів на основі незбіжності 

частини ознак. Основною відмінністю «тотожності» від «ідентичності» є те, 

що останнє поняття використовується для характеристики діяльного суб’єкта, 

а процес ідентифікації передбачає вольовий акт, тоді як індивідуація об’єкта 

здійснюється незалежно від нього. Таким суб’єктом, що може визначати себе, 

є лише людський індивід, а процес самоідентифікації можна так само 

характеризувати як рефлексію чи саморефлексію.  

Саме термінологічне розрізнення дозволяє характеризувати історичні 

межі вивчення феномена ідентичності. Про розгляд подібної проблематики у 

філософії можна говорити з моменту постановки питання про самостійного, 

наділеного волею, раціонального індивіда. Про розгляд активного суб’єкта 

слід вести мову з філософії Нового часу, Р. Декарта, Д. Юма, Д. Локка. При 

цьому розгляд автономії суб’єкта і виокремлення суб’єкта взагалі як одиниці 

розгляду в більш ранніх текстах – це питання досить проблематичне. Етична 

складова ідентифікації може бути предметом розгляду і в античних текстах, і в 

середньовічних авторів, як, наприклад, у «Сповіді» Августина, однак тут не 

ставиться проблема визначення індивіда в соціальній системі координат. У 

середньовічній Європі і до цього система соціальних ролей була чітко 

встановленою і у індивіда не виникало питання «хто я такий?». Індивід як 

такий був об’єктом розгляду лише як частина певної статусної спільноти чи 

групи, відповідно, свобода його вибору обмежувалася нормами, 

встановленими цією групою. Пізніше, вже в принцип методологічного 

сумніву Декарта – це не що інше, як постановка питання про ідентифікацію, як 

умову можливості пізнання. 
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В сучасному розумінні концепт ідентичності використовує З. Фройд у 

роботах «Трактування сновидінь» і «Психологія мас і аналіз Я». Він вживає 

термін «ідентифікація», але при цьому не дає його визначення. З контексту 

використання цього терміна можна зрозуміти, що поняття ідентифікації 

використовується для характеристики патологічних станів особистості. 

Власне, термін «ідентичність» у якості концепту включається в систему 

соціальних наук, масштаб його вживання розширюється через теорію 

соціальних ролей, через поняття «референтна група» тощо. Основна маса 

досліджень проблем ідентичності пов’язана з вивченням проблем етнічності, 

етнічної та національної ідентичності.  

Після З. Фройда сферу вживання поняття «ідентичність» розширює Е. 

Еріксон. Він вводить розмежування між поняттями індивідуальної і 

колективної ідентичності. За Е. Еріксоном, особистість у процесі свого 

становлення формує власну психосоціальну ідентичність, як комплекс 

ідентифікацій, одні з них замінюються іншими (ідентифікація не дорівнює 

ідентичності; а ідентичність розглядається як закінчення процесу 

ідентифікації, накопичення соціального досвіду). Вводиться поняття «кризи 

ідентичності» (вперше при описі посттравматичних станів ветеранів війни; 

узагальнено – це наслідок зміни ідентифікацій, в тому числі й вікових), криза 

вникає як наслідок невідповідності накопиченого соціального досвіду 

прийнятій моделі ідентифікації. Також Е. Еріксон говорить про «позитивну» і 

«негативну» ідентичність. Наряду із суспільно прийнятними і соціально 

успішними позитивними моделями ідентифікації, у індивіда можуть 

формуватися й альтернативні, суспільно неприйнятні, але при цьому для нього 

вони будуть ціннісно-значимими.  

В подальшому поняття ідентичності виходить за межі психоаналізу, 

психології особистості, соціологічної науки і включається у власне 

філософський науковий дискурс. Сутність досліджуваної проблематики ми 

можемо окреслити як прояснення основних характеристик суб’єкта в плані 

його природи самоусвідомлення і мотивації.  
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Суб’єктивне «Я» індивіда починає розглядатися як неоднорідне, власне, 

через те, що ідентифікація (вироблення ідентичності) розуміється як 

внутрішній щодо суб’єкта процес. Так, В. Хьосле, крім того, що розрізняє 

формальну і реальну ідентичність (перша – в якості абстрактної величини; 

друга – така, що притаманна реальним об’єктам), говорить про те, що 

ідентифікація, як мислиннєвий процес, передбачає двокомпонентну структуру 

суб’єкта. В процесі творення ідентичності суб’єкт одночасно є і власним 

об’єктом ідентифікації, відповідно виокремлюються два його елементи – «Я» 

– власне суб’єкт, і «Самість» – об’єкт ідентифікації. Криза ідентичності 

виникає у суб’єкта в ситуації, коли «Самість» не задовольняє очікування «Я», 

така криза може бути подолана через переформатування останньої, еволюцію 

«Самості» до відповідності таким очікуванням. В подальшому, у П. Рікера ми 

бачимо розвиток подібного підходу до визначення природи ідентичності. 

Послуговуючись інструментами мови, він намагається пояснити 

співвідношення компонентів суб’єкта для самого себе і в процесі взаємодії з 

іншими подібними суб’єктами. Для цього використовується багатозначність 

семантики романо-германських мов для позначення «Я» («I», «am», «self» 

тощо), виходячи з того, що ідентичність розглядається як фрагмент певної 

розповіді, тексту.  

Ще один аспект філософського розгляду особистісної ідентичності, 

який явно чи неявно присутній у більшості досліджень з нею пов’язаних – 

етичний. Початкова установка на визначення окремішності суб’єкта, 

враховуючи його раціональний і діяльнісний характер, постає як проблема 

відповідності проявів ідентичності прийнятним суспільним нормам. 

(Враховуючи те, що сам процес ідентифікації індивіда можливий лише в 

певній системі суспільних відносин і певних спільнот, так само внутрішнє 

відношення «Я» – «Самість» є етичним по своїй суті, бо спирається на 

прийнятну для індивіда, і в певній формі усвідомлену, систему норм). Таким 

чином, в історії використання концепту ідентичності на рівні окремого 

індивіда можемо побачити поступове розширення контексту вживання 
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поняття від суто психологічного і психіатричного (опис неврозів та 

патологічних проявів), до загально-філософського – опис діяльнісної 

спрямованості, інтенційності окремого суб’єкта у складній системі соціальних 

відносин. Таким чином, намагаючись дати узагальнене визначення поняттю 

особистої ідентичності можна сказати, що ідентичність – це співвіднесення 

особистості з певною нормативною системою цінностей, через ряд сутнісних 

ознак (ідентитетів), які особистість собі приписує. При цьому ідентичність 

завжди постає як соціальний феномен, бо нормативні системи і сам процес 

вироблення ідентичності можливий лише в межах певних людських спільнот. 

Характеризуючи спектр ідентифікацій, який може бути притаманний 

індивіду у ставленні його до спільноти, група російських дослідників 

пропонує власну класифікацію ідентичностей. За нею ідентичності 

поділяються на: 1) аскриптивні (вік, стать, кровна спорідненість, етнічна і 

расова ідентичності); 2) культурні (кланова, племінна, мовна, національна, 

релігійна, цивілізаційна); 3) територіальні (від сімейного оточення – до 

локального, регіонального, континентального і планетарного рівнів); 4) 

політичні (фракційна, партійна, на основі відданості політичному лідеру 

тощо); 5) економічні (робота, професія, посада, клас тощо); 6) соціальні (друзі, 

групи за інтересами, соціальний статус) [207, с. 43-44]. 

Говорячи про роль спільноти в процесі формування ідентичності 

індивіда, можна переходити до проблеми колективної ідентичності. Основна 

заувага, що має бути означена на початку такого розгляду, – недопустимість 

простого перенесення розуміння феномена індивідуальної ідентичності на 

рівень певної групи чи спільноти (розгляд власне колективної ідентичності). 

Таке перенесення, коли воно відбувається, загрожує психологізацією розгляду 

спільноти, приписуванню їй характеристик, притаманних виключно окремому 

індивіду (оскільки вони ґрунтуються на феномені людського мислення і 

сприйняття.). Відповідно, виникають науково необґрунтовані концепти, 

«колективної психіки», «етнопсихіки» і т.п. (при цьому варто розрізняти 

подібні за формою, але не за змістом поняття, наприклад, феномен 
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колективної пам’яті не приписує певній групі особливих колективних 

мислиннєвих можливостей, а розуміється як узагальнення історичного 

досвіду членів певної групи, вираженого у певній матеріальній формі). 

Некритичне використання поняття ідентичності (спільноти) викликає у ряду 

науковців його критику, як наприклад у В. Малахова: «Некритичний перехід з 

особистісно-індивідуального на соціально-структурний рівень систематично 

практикується прихильниками так званого "соціального психоаналізу" і 

"етнопсихоаналізу". Дана методика, як то властиво психологізму взагалі, в 

принципі ігнорує такий феномен, як соціальна структура. Термін 

"соціальність", що фігурує в такого роду літературі, є не що інше, як 

вульгаризована копія індивідуальності, бо в якості моделі дослідження 

суспільства тут виступає окремий індивід. Соціальні зв’язки і відносини 

редукуються до психологічних, міжіндивідуальних зв’язків» [116, с. 45 ]. 

При цьому автор з подібних причин критикує практику використання 

поняття національної ідентичності, зокрема, на пострадянському просторі. 

Говорить про те, що пострадянські суспільства опинилися в ситуації дефіциту 

легітимації влади і концепт національної ідентичності був використаний 

елітами як штучна структура, що мала компенсувати його. Подібні 

твердження можуть бути справедливими на час виходу вказаної публікації, 

однак після цього ми бачимо поступове наповнення поняття національної 

ідентичності реальним змістом (не завжди конструктивним), і його вияв у 

реальному мобілізаційному потенціалі. Тим більше, що навіть 

конструктивістський підхід до ідентичності її не заперечує і достатньо 

складно говорити про можливість отримання реальних преференцій у 

короткостроковій перспективі для еліт у випадку конструювання 

ідентичності. 

Критика використання поняття ідентичність може бути подолана, з 

огляду на те, що вона позначає і що є її об’єктом. Об’єктом будь-якої 

індивідуальної ідентичності є самосвідомість індивіда, світогляд, мислиннєві 

процеси, психіка і т.д. Тобто те, що обумовлює його ставлення до світу, а в 
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кінцевому рахунку – інтенції, мотивації діяльності і саму діяльність. Об’єктом 

будь-якої колективної ідентичності, як характеристики певної спільноти, є 

характер взаємозв’язків всередині неї, цінностей, прийнятих як базові, і лише 

у цьому відношенні – характеристика окремого індивіда. Психологізація 

поняття не допустима ще й з тієї причини, що ідентичність, як характеристика 

певної спільноти, ніколи не може бути сумою всіх особистих ідентифікацій 

індивідів, що до неї належать. Максимально узагальнено, як визначення 

ідентичності певної спільноти (колективної ідентичності) може бути прийняте 

визначення О. Майбороди, опубліковане в Малій енциклопедії 

етнодержавознавства: «Ідентичність – сукупність специфічних рис, які 

відділяють певну групу людей від з кола інших груп і служать окремій особі 

підставою до віднесення себе до цієї групи» [115, с. 81]. 

Основними елементами такого визначення, що дозволяють прийняти 

його як загальне, на нашу думку, є акцент на першочерговій важливості 

внутрішньо-групових зв’язків у системі «індивід-спільнота» і 

«спільнота-спільнота», а також те, що «сукупність специфічних рис» (ознак 

для співвіднесення себе зі спільнотою) констатується, але дослівно не 

визначається, шо дозволяє з певною модифікацією використовувати таке 

визначення для характеристики етнічної, національної, релігійної, 

регіональної і ряду інших ідентичностей. При цьому для успішного 

функціонування певної ідентичності: 1) якість ознак для співвіднесення 

повинна бути достатньою для розрізнення спільноти з подібними 

однопорядковими групами; 2) рівень взаємозв’язку в спільноті має бути 

достатньо сильним, щоб говорити про саму її наявність. Емпірично це може 

підтверджуватися інституційною практикою фіксації ідентичності. 

Також слід зауважити, що ми надаємо перевагу використанню терміну 

колективна ідентичність, на відміну від термінів «групова ідентичність» чи 

«соціальна ідентичність». Використання поняття «групова ідентичність» 

сильно обмежує об’єкт дослідження кількісними, просторовими чи іншими 

матеріальними межами, власне акцентує на цих межах. Тоді як основною 
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визначальною рисою колективної ідентичності є характер зв’язків, які 

встановлюються в межах спільноти і її не завжди можна точно визначити 

просторовими чи кількісними межами. Поняття соціальної ідентичності 

визначає характер ставлення конкретного одиничного індивіда до певної 

спільноти чи групи спільнот. Поняття знов-таки використовується не стільки 

для характеристики групи, як для характеристики індивіда. А він не є об’єктом 

даного дослідження. 

Розуміння поняття ідентичності на рівні певної спільноти найбільш 

повно і якісно розроблене в межах етнонаціональних досліджень. Так, 

наприклад, Е. Сміт, даючи визначення етносу, фактично формулює основні 

ознаки етнічної ідентичності, серед яких: 1) групова власна назва; 2) міф про 

спільних предків; 3) спільна історична пам’ять; 4) один або більше 

диференційованих елементів спільної культури; 5) зв’язок із конкретним 

«рідним краєм»; 6) чуття солідарності у значної частини населення [181]. Дані 

ознаки можуть бути прийняті в якості певної матриці емпірично 

верифікованих елементів для альтернативних форм ідентичності. Основною 

проблемою зазвичай є те, що їх з певних причин важко виявити. Однак уже з 

цього визначення можна зробити певні висновки:  

- ідентичність на рівні взаємозв’язку індивіда і спільноти, і власне 

спільноти як такої, завжди є результатом самоідентифікації (тобто 

добровільного іменування себе певним чином; це базова ознака, що говорить 

про наявність ідентичності; принцип самоідентифікації як базовий 

використовується в міжнародно-правовій практиці, наприклад, щодо 

меншинних груп);  

- колективна ідентичність – це завжди солідарність в межах 

спільноти; рівень солідаризації фактично характеризує значимість 

горизонтальних внутрішніх зв’язків у спільноті і, відповідно, мобілізаційний 

потенціал як ідентичності, так і самої спільноти.  

Всі інші наведені у визначенні елементи становлять змістовне 

наповнення етнічної ідентичності.  



 23 

Національна ідентичність може розумітися двояко, відповідно до того, 

як розуміється поняття нації. З одного боку, як доповнення ознак етносу і 

етнічної ідентичності, їх втіленням у вигляді політичних вимог, а з іншого, – 

як ідентичність на основі громадянства певної держави, лояльності до неї та її 

суверенітету, без чіткого акцентування на культурних відмінностях і 

етнічному походженні. Можна констатувати, що за сучасних умов ні перше, ні 

друге розуміння національної ідентичності в чистому вигляді на практиці не 

зустрічається. Це пов’язано з тим, що власне етнічне розуміння нації не 

прийнятне в умовах багатонаціональних мультикультурних держав, і в 

суспільному й науковому сприйнятті іноді може корелювати з поняттям раси 

(як кровноспорідненої єдності). За словами Балібара і Валлерстайна – раса – 

«генетична категорія, що співвідноситься з певною фізичною формою» [11, 

c.91]. Власне ж політична нація в чистому вигляді неможлива, бо державний 

апарат не може бути повністю нейтральним щодо етнічних цінностей 

спільноти, інтереси якої він представляє. Відповідно, можемо говорити, що в 

будь-якій політичній нації є етнічне ядро, наявність якого фактично не 

скорочує можливостей носіїв альтернативних етнічних ідентичностей 

інтегруватися в таку спільноту. 

До розуміння природи етнічної ідентичності загалом є три визнані 

наукові підходи. Їх ключовою відмінністю є уявлення про історію виникнення 

та функції етнічної ідентичності. Прихильники примордіалізму говорять про 

давність етнічної ідентичності, як історично сформованої на основі ще більш 

ранніх форм суспільної організації. В контексті цього підходу вживається 

поняття автохтонності для певної етнічної групи (фактично позначає перших 

поселенців на певній території). З цим же пов’язані й основні проблеми, і 

критика подібного розуміння. В якості альтернативи примордіалізму виступає 

інструменталізм, прихильники якого говорять про те, що етнічні ідентичності 

є штучними конструктами і використовуються етнічними елітами в якості 

легітимації своїх владних прав. Фактично, проміжне становище займає підхід, 

найбільш повно розкритий у Е. Сміта, який говорить, що нації є модерним 
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феноменом (принаймні для Європи) і формуються після епохи буржуазних 

революцій на основі декларованих уявлень про права, громадянство, 

окремішність і т.п. 

Основне питання, яке при цьому виникає, – наскільки коректно 

допускати можливість виникнення подібних за ступенем інтеграції та 

інституціоналізації більш давніх спільнот, що могли виникнути в межах 

неєвропейського культурного простору (наприклад, у Давньому Єгипті, 

Месопотамії тощо). Більш загально, по суті, ставиться питання про 

можливості виникнення й фіксації достатньо стійких інституційних чинників 

підтримання альтернативних форм ідентичності. В цьому контексті Е. Сміт 

однозначно фіксує той факт, що на сучасному етапі національна ідентичність є 

найбільш значимою, зважаючи на те, що вона підтримується через 

нормативно інституціоналізовану систему причетності до спільноти (державні 

символи, державні свята, мова, інститут виборів тощо) [179]. При цьому 

актуалізуються дослідження ряду альтернативних ідентичностей, що 

«накладаються» на національну спільноту, наприклад, релігійну, регіональну, 

соціально-економічну (класову) і т.д. По суті, система ідентичностей при 

розгляді окремої спільноти може множитись за умови виокремлення 

інституційних практик, що їх підтверджують. При цьому ми можемо 

говорити, що релігійна і регіональна ідентичності виступають наступними за 

значимістю після національної, принаймні у рамках нашого дослідження. 

Розгляд власне етнічної та національної ідентичності без урахування 

релігійних, регіональних чи інших ідентичностей цієї ж групи (кримські 

татари – за визначенням, у першу чергу, – етнонаціональна спільнота) буде 

обмеженим, а така обмеженість неприпустима, виходячи з предмета даного 

дослідження, яким є не стільки ідентичність як факт, як перспективи її 

узгодження з державотворчими процесами в Україні. Цим обґрунтовується 

використання поняття колективна ідентичність як більш широкого. Для 

визначення поняття можна прийняти дефініцію ідентичності  О. Майбороди, 

наведену вище, з тим принциповим зауваженням, що певна спільнота і 
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співвіднесення одиничного індивіда з нею, розглядається в контексті певної 

системи ідентичностей, що взаємно накладаються (при цьому в даній системі 

теоретично можливі незбіжності. Наприклад, кримський татарин – не 

мусульманин; кримський татарин, що не ідентифікує себе з Кримом. На 

практиці подібні факти відсутні, що також є аргументом на користь 

використання поняття «колективна ідентичність»). 

Множинність можливих ідентифікацій на рівні взаємовідносин індивіда 

і спільноти можна визначати через характеристику альтернативних (відносно 

етнічної) ідентичностей. А саме, мова йде про релігійну й регіональну 

ідентичності (культурна ідентифікація тією чи іншою мірою в них 

включається). Основною відмінністю вказаних форм ідентичності є їхній 

значно менший мобілізуючий потенціал, що обумовлено меншою кількістю 

конкретних практик, що підтверджують ідентичність (справедливо для 

регіональної більше, ніж для релігійної), і не спрямованістю їх на досягнення 

політичних цілей, здобуття політичної влади (в теорії у чистому вигляді 

феномен політизації релігії чи регіональності не враховується). З цим можна 

пов’язати і складнощі дефініції цих форм ідентичності. 

Так, наприклад, І. Папаяні говорить, що релігійна ідентичність має 

подвійну природу визначення: «більшість дослідників розглядають релігійну 

ідентичність як подвійний феномен, причому, з одного боку, він постає як 

сутність, що є похідною від психологічно-екзистенційних чинників людини. 

По-друге, як сутність, що походить і перетворюється залежно від 

соціокультурних, політичних, економічних обставин. У спрощеному вигляді 

цю проблему можна звести до альтернативи психологічного або соціального 

походження феномена релігійної ідентичності» [140, с. 86]. На рівні 

дослідження колективної ідентичності, коли об’єктом виступає група, 

доцільнішим є використання соціального розуміння походження ідентичності. 

В будь-якому випадку релігійна ідентичність являє собою результат 

ідентифікації на основі приналежності до певної релігії, відповідного 

нормативно-догматичного апарату й інститутів церкви, які її репрезентують. 
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Історично в західному світі релігійна ідентичність фактично передувала 

національній, в тому плані, що до епохи буржуазних революцій і вкорінення 

ідеї нації та національної ідентичності вона виконувала функцію організації 

соціальних зв’язків як всередині спільноти, так і між різними спільнотами 

(ідентифікація на рівні приналежності до релігійної общини використовує такі 

ідентитети, як «католики», «протестанти», «прихожани церкви» і т.д.). 

Що стосується регіональної ідентичності, то основні труднощі, як 

зазначають дослідники, виникають, перш за все, через проблему визначення 

регіону (окреслення кордонів і наявність стійких ідентифікаційних зв’язків у 

його межах). Загалом, регіональна ідентичність визначається як ототожнення 

індивіда з певною територіальною общиною (відповідно, розмитість кордонів 

у визначенні регіонів ставить використання терміна «регіональна 

ідентичність» під сумнів). Що стосується України, то західні дослідники 

також звертають увагу на те, що адміністративний поділ в Україні по суті не 

можна використовувати для визначення реальних регіонів, оскільки в СРСР 

межі областей встановлювались директивно, безвідносно до сформованих 

локальних спільнот [229]. Відповідно, це кардинальним чином відрізняє 

Україну від європейської спільноти та її історії, яка постає як Європа регіонів, 

де відмінності локальних спільнот зафіксовані в межах адміністративних 

кордонів [17]. Що стосується Криму, то тут ситуація особлива – зважаючи на 

те, що Кримський півострів просто в силу географічного положення являє 

собою певну окремішність, то тут за будь-якого адміністративного 

районування, державної приналежності півострова формується специфічна 

форма саме регіональної ідентичності. Вона фактично є «острівною». 

Основою небезпекою регіональних ідентичностей є можлива їх політизація і 

використання місцевими елітами для досягнення певних власних преференцій 

(загалом фактор політизації є спільним для всіх видів колективної 

ідентичності, однак в даному випадку є серйозна, принаймні потенційна, 

небезпека порушення адміністративно-територіальної цілісності держави 

через заміщення національної (громадянської) ідентичності регіональною.). Л. 
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Нагорна попереджала про подібні небезпеки для Криму ще в 2008 році: «За 

умов різноспрямованості політичних воль та інтересів зовсім не випадковим є 

те, що в країні реанімуються ідеї федералізму, а на крайньому півдні, в Криму, 

піднімають голову сепаратисти. Суспільство опинилося на грані, коли дальша 

політизація регіональних відмінностей загрожує національній безпеці» [124, 

c.315]. О. Духнич, у свою чергу, говорить, що регіональна ідентичність для 

Криму є гомогенізуючим фактором, що сприяє розмиванню власне 

національних ідентичностей та інтеграції їх у регіональну спільноту кримчан 

[69]. 

Культурна ідентичність загалом розглядається як елемент етнічної чи 

національної ідентичності. Як індивідуальний феномен культурна 

ідентичність фіксує ідентифікацію окремого суб’єкта з певною культурною 

традицією, досліджується через розгляд культурних взаємовпливів на 

окремого індивіда чи групу. В ситуації Криму культурна ідентичність 

виокремлюється як окремий об’єкт дослідження, зважаючи на випадки 

відсутності кореляції етнічного походження і культурної ідентичності 

індивідів. Або говорять про «надетнічний», «наднаціональний» характер 

культурної ідентичності («російськомовний українець», «не росіянин, а 

російськокультурний» [69]). Для кримськотатарської спільноти така 

незбіжність не характерна (етнічні кримські татари в переважній більшості є 

носіями своєї культурної традиції), тим не менше дані питання мають 

розглядатися у зв’язку із сильною незбіжністю культурних традицій в Криму і 

специфічну культурну ідентифікацію російсько-культурної, слов’янської 

більшості. 

Всі вище перелічені ідентичності, які стосуються сфери етнічності, в 

теорії мають підпорядкований статус і виходять на арену лише у випадку 

незбіжності їх з етнічною та національною ідентичністю, тоді, коли вони 

ставлять її під сумнів. Відповідно, це визначає місце даних форм ідентичності 

в ієрархії колективних ідентичностей. Підпорядкований статус фіксується, 

зокрема, і на рівні термінології, через широке поширення і наукове вживання 
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термінів «етнокультурна ідентичність», «етнорелігійна ідентичність» та ін.  

Початок активного використання терміна «колективна ідентичність» в 

західній науці припадає на вісімдесяті роки ХХ ст. Термін використовується 

для визначення специфічних ідентифікуючих і консолідуючих механізмів у 

межах великих суспільних громадських рухів [227; 228]. При цьому акценти в 

дослідженнях зміщуються в бік вивчення активного функціонування, 

підтвердження і трансформації ідентичностей. Так, наприклад, А. Мелуччі в 

якості базових елементів колективної ідентичності виокремлює: 1) 

«когнітивні визначення /елементи/ умови ідентичності» (cognitive definitions), 

серед яких та ж культурна, історична, релігійна спорідненість і т. д.; 2) 

«мережу взаємовідносин» (network of active relationships between actors); 

структуру, що використовується в якості ідентифікації членів спільноти і для 

функціонування інструментів впливу, вироблення рішень; 3) «емоційну 

складову/емоційний вклад» (emotional investment); відчуття спорідненості на 

основі плекання спільних позитивних емоцій [227, p. 70-71]. Бачимо, що 

поняття колективної ідентичності, також пройшло шлях складної еволюції 

його розуміння, розширивши контекст позначуваних явищ від суто 

психологічного, як у Е. Еріксона: «Компонентами колективної ідентичності є: 

спільне історичне минуле, історична пам’ять, просторово-часові концепти, 

групова совість, міфологія, релігійні доктрини, загальноприйняті ритуали, 

біосоціальний досвід, система загальнозначущих моделей зразків, географічне 

місце розташування і національне відчуття простору (Lebensraum), 

переважаючі економічні моделі, колективні думки, відчуття, забобони, 

сімейні зразки, ганебні й ідеальні прототипи, ставлення до чужих цінностей» 

[207 c. 37-38]. При цьому у Еріксона власне колективна ідентичність 

розуміється як «надіндвідуальна», тобто як така, що все одно формується 

суб’єктом, відповідно, від нього й залежна. Тоді як в сучасному розумінні 

колективної ідентичності ключовим елементом є не стільки інтенції індивідів і 

сталі ціннісні установки (подібно до тих, які окреслені в понятті етнічної 

ідентичності), а взаємозв’язки і сама мережева структура, що підтримує і 
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видозмінює ідентичність.  

У відповідності з такими особливостями розгляду феномена 

колективної ідентичності можна також відзначити наступне: той концепт, 

який зараз вживається, є достатньо пластичним для пояснення цілого ряду 

явищ. У випадку розгляду ідентичності в межах масових соціальних рухів – 

ідентифікуючі зв’язки виявляються настільки сильними й інтенсивними, що 

ми, власне, можемо говорити про виникнення ідентичності. При цьому 

соціальний рух не виробляє власні фундаментальні цінності («когнітивні 

визначення»), а об’єднаний і мотивований певною досяжною спільною метою. 

Однак при цьому можемо припустити, що соціальний рух використовує і 

модифікує вже наявні ідентичності, що базуються на подібних цінностях.  

Отже, для даного дисертаційного дослідження можливим буде наступне 

розуміння колективної ідентичності. 

Зважаючи на те, що кримські татари ідентифікуються, в першу чергу, як 

етнічна й національна спільнота (як етнічна нація), то етнічна й 

національно-культурна ідентичність мають бути базовими при її 

характеристиці. При цьому межі кримськотатарської спільноти фактично 

збігаються зі спільнотою «мусульмани Криму», хоча їй не дорівнюють 

(невеликий відсоток мусульман у Криму складають поволзькі татари, росіяни, 

українці, азербайджанці, представники інших національних груп). На основі 

елементів етнічної і релігійної ідентичності кримськотатарська спільнота 

формує власний культурний простір, відповідно, можна говорити про 

взаємодію між представниками спільноти на основі культурної ідентичності, 

як солідаризацію на основі певної культурної традиції. Так само спільнота 

кримських татар повністю включається у спільноту «кримчани» 

(ідентифікованою за регіональною ознакою), яка ними не вичерпується. Мало 

того, в регіональну ідентичність, позначувану термінами «кримці», 

«кримські», вкладається інший зміст, ніж в термін «кримчани». Фактично 

регіональна ідентичність кримських татар неявно конфліктує з «кримською» 

ідентичністю домінуючої російськомовної (російсько-культурної) групи, про 
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що буде сказано нижче. 

Сучасне політико-правове становище кримськотатарської спільноти так 

само може сприяти створенню певних відмінностей в альтернативних 

ідентичностях. Наприклад, соціологічні дослідження останніх років фіксують 

негативну диспропорцію за рівнем працевлаштування і оплати праці між 

кримськими татарами і представниками домінуючої етнічної спільноти [125]. 

Про професійну дискримінацію, яка фіксується на рівні реальних фактів, 

говорить, наприклад, О. Духнич [136]. Таким чином, можна припустити, що в 

межах всієї кримськотатарської спільноти наявні певні елементи 

соціально-економічної (зокрема, класової) ідентичності, які характерні для неї 

загалом. Тим не менше окремий розгляд подібного плану ідентичностей 

(професійної, гендерної та ін.), що більшою мірою характерні для індивіда, а 

на спільноту проектують лише окремі визначальні ознаки, в рамках даного 

дослідження є недоцільним.  

Колективна ідентичність у даному випадку розглядається як складна 

ієрархічна структура ідентичностей, що характерні для спільноти, за такою 

схемою: етнічна ідентичність, національно-культурна ідентичність, 

громадянсько-політична ідентичність (включає мовну, культурну, історичну 

ідентифікацію, проблему самоназви, політичного самовизначення і т.д.), 

релігійна ідентичність, регіональна ідентичність. Меншою мірою в рамках 

даного дисертаційного дослідження варто вивчати соціально-економічну 

(професійну, класову), гендерну й інші виміри ідентифікацій, що характерні 

для окремого індивіда. 

Для фіксації елементів колективної ідентичності на рівні фактичних 

проявів зазвичай використовується ряд соціологічних і психологічних 

методологічних інструментів. Стандартизоване анкетування, фокус-групи, 

глибинне інтерв’ю, експертні опитування тощо. Співвідношення 

методологічних інструментів зазвичай обирається самим дослідником в 

залежності від поставлених завдань. При цьому можемо так охарактеризувати 

їх конкретне призначення в дослідженнях, присвячених проблемі ідентичності 
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за об’єктами дослідження. По-перше, коли об’єктом є одиничний індивід 

(індивідуальна, соціальна ідентичність, визначення міри включеності індивіда 

в спільноту), пріоритет надається соціологічним і психологічним методам – 

стандартизовані опитування, інтерв’ю, фокус-групи. Для фіксації колективної 

(групової) ідентичності об’єктом виступає сам механізм згуртування, 

комунікації, трансляції ідентичності. Відповідно, всі суперечки навколо 

предмета колективної чи групової ідентичності стосуються проблеми 

дослідження функціональних зв’язків усередині спільноти, які можна 

формалізувати у вигляді інститутів. Фактично, Е. Сміт, А. Мелуччі й всі інші 

дослідники тих чи інших форм колективної ідентичності фокусуються на 

питанні: «що виступає причиною /комплексом причин/ згуртування для 

певної групи?». Можна поставити також ряд інших питань. Наскільки такий 

комплекс причин є довготривалим, стійким до зміни (спрямованої 

модифікації, чи еволюційних змін), впливу ззовні групи, чи зсередини зі 

сторони еліти тощо. При цьому безсумнівним залишається факт самої 

наявності групових інститутів (виразників внутрігрупового зв’язку), які по 

суті виконують функцію організації групи. Таким чином, основним 

предметом досліджень групової ідентичності виступає система інститутів, які 

можуть бути визначені як об’єднувальні для конкретної спільноти. Поняття 

інституту тут розуміється в широкому значенні. Найкращим прикладом 

подібного підходу можуть бути дослідження етнічної ідентичності того ж Е. 

Сміта. При цьому, характеризуючи сучасну проблему групової ідентичності 

як багатовимірну, ми не можемо говорити, що її можна визначити лише за 

однією ознакою, наприклад, етнічною. Кримські татари, наприклад, можуть 

бути характеризовані як етнонаціональна спільнота, як релігійна спільнота, чи 

як регіональна спільнота, чи спільнота, що має особливі потреби в 

соціогуманітарній сфері. Ці характеристики накладаються і доповнюють одна 

одну, таким чином, доцільно говорити якраз про колективну ідентичність, яка 

їх в собі інтегрує. 

Щодо методологічного інструментарію дослідження колективної 
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ідентичності, то він безумовно має бути зорієнтований на її предмет – тобто 

інститути, що фіксують ідентичність, зв’язок всередині групи (між рядовими 

її членами, між рядовими членами і елітою). Дослідження інститутів 

відповідно означає вибір інструментарію. Так, наприклад, для 

етнонаціональної групи одним із базових інститутів об’єднання виступає 

власна історія, в тому числі й історія державності. Відповідні методи для його 

дослідження – аналіз історичних документів, аналіз викладу етнічної історії, 

особливості її інтерпретації як елемента, що впливає на формування 

ідентичності. Так само це дослідження проблеми мови як елемента етнічної 

ідентичності (відрізнення себе від не представників групи), дослідження 

культурної традиції саме в плані відрізнення себе від інших, дослідження 

системи політичної і адміністративної організації, в тій мірі, як вона 

обумовлює статус представників групи і т.п. Таким чином, можна говорити 

про необхідність застосування всієї бази загальнотеоретичних методів для 

дослідження проблеми ідентичності на рівні спільноти. При цьому дані, 

отримані за допомогою соціологічних досліджень, фактично виступають 

маркером успішності теоретичних досліджень і узагальнень, отриманих з 

документальних джерел. Бо за допомогою соціологічних інструментів можна 

з’ясувати особливості механізму співпричетності індивіда до спільноти, 

ступінь включеності в неї у певний конкретний історичний момент. 

Для прояснення авторського бачення феномена колективної 

ідентичності можемо запропонувати таку структурну його схему. Якщо 

суспільну організацію певної групи визначити як соціально детерміноване 

згуртування індивідів на основі спільних цінностей інтересів та потреб, то 

колективна ідентичність виявляється проявом такого згуртування. Цінності, 

потреби й інтереси спільноти формалізуються в інституційній формі і 

фактично являють собою деякий «код», який фіксує належність до спільноти. 

Дослідженням такого ідентифікаційного «коду» можна визначити основним 

завданням дослідження колективних ідентичностей. Якщо прийняти за 

аксіому сучасну множинність групових ідентичностей (індивід включений у 
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велику кількість суб’єктивно значимих для нього груп; його ідентифікаційний 

«код», по суті, є мозаїчним), то колективну ідентичність як загальний феномен 

можна розглядати як систему в горизонтальному і вертикальному розрізі. 

В горизонтальному зрізі є необхідність з’ясувати відносини 

підпорядкування (субпідпорядкування) ідентичностей за рівнем значимості 

для індивіда (наприклад: я – українець, я – християнин, я – студент і т.п.). На 

рівні узагальнення феномена колективної ідентичності це виглядатиме 

наступним чином:  

Горизонтальний вимір.  

1. Етнічна (національна, громадянська) ідентичність. У переважній 

більшості виступає як базова, така, що детермінує статус і мобілізаційні 

можливості альтернативних форм ідентичності. В першу чергу, через те, що 

закріплена через інститут громадянства та інших сильних інституційних 

маркерів (національна мова, етнічна історія, національні свята, національні 

державні символи). У деяких випадках в якості базової може виступати 

альтернативна форма колективної ідентичності (наприклад, релігійна у 

частини мусульманської спільноти, що підтримує ідею створення світового 

халіфату). Також історично можна говорити про можливість існування 

альтернативних форм колективної ідентичності як базових (наприклад, 

жорстко детермінована система соціальних ролей у середньовічній Європі, 

феномен кастовості в традиційних суспільствах) тощо. Межі певної групи 

можна визначити, опираючись саме на базову форму колективної 

ідентичності, однак всередині неї також будуть функціонувати й 

альтернативні колективні ідентичності. 

2. Релігійна ідентичність. Ідентичність на основі приналежності до 

певного віровчення чи церкви. Всередині себе також може бути 

охарактеризована як складний багатовимірний феномен. Значною мірою 

виконує функцію суспільної організації, однак на даному історичному етапі у 

західних суспільствах її можна характеризувати як підпорядковану. 

3. Регіональна ідентичність. Фіксує належність індивіда до певної 
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території (історично визначеного регіону) за правом народження чи 

постійного проживання. 

4. Культурна ідентичність. Фіксує приналежність індивіда до певної 

культурної традиції. Не завжди корелює з національною чи релігійною 

ідентичностями.  

5. Соціальна ідентичність. Альтернативні форми ідентичності в системі 

соціальних відносин за ознаками соціального статусу; наприклад, професійні 

групи (робітники, вчені, співробітники підприємств тощо), вікові групи, групи 

за інтересами тощо.  

Виключний перелік всіх можливих форм колективної ідентичності в 

системі соціальних відносин сформувати неможливо через функціонування 

суспільної системи як самоорганізованої системи страт (теорія стратифікації). 

Відповідно, утворення соціальних груп за різноманітними ознаками 

передбачає можливе утворення всередині них певної системи лояльності, 

групової ідентичності. При цьому сама природа функціонування ідентичності 

говорить про те, що вона ніби «проявляється», формується повільно й 

поступово. Тому зафіксувати ідентичність як науковий факт можна лише у 

завершальній фазі розвитку. По суті, ознакою наукової доцільності говорити 

про ту чи іншу форму колективної ідентичності є наявність її чітко фіксованих 

інституційних підтверджень.  

Можливість застосування поняття колективної ідентичності до 

дослідження соціальних рухів зайвий раз констатує можливість «перетікання» 

ідентичностей в горизонтальній площині. Це актуалізує вживання терміна 

«колективна ідентичність», власне через те, що колективна ідентичність існує 

у формі своєрідного «океану ідентичностей».  

Вертикальний вимір. 

У вертикальному вимірі можна зафіксувати суб’єкт-об’єктні відносини 

на рівні індивід – спільнота. Зазвичай у визначеннях поняття ідентичності 

акцентують саме на відношенні індивіда до групи за фактом включення чи не 

включення до неї на основі певних значимих ознак (ідентитетів). 



 35 

1. З точки зору індивіда, його відносини з групою можна визначати 

через поняття соціальної ідентичності, тобто усвідомлення його належності до 

певної групи через систему прийнятих за мовчазною згодою ознак, як 

значимих для групи. Фактично – це ідентифікація з елементами колективної 

ідентичності (інституційними константами етнічної, релігійної, регіональної 

та інших ідентичностей). 

2. З точки зору спільноти, це фіксація лояльності індивіда до групи на 

інституційному рівні. Етнічна, релігійна, культурна та інша лояльність, а 

також лояльність до політичних інститутів чи інститутів управління у 

спільноті. Останній елемент можна розглядати як особливо важливий і 

динамічний в даній структурі, через те, що механізм політизації ідентичності 

виконує функцію мобілізації спільноти. І, говорячи про систему управління в 

спільноті, ми, перш за все, розглядаємо можливості впливу еліти на 

модифікацію ідентифікаційного «коду», відповідно й модифікацію взаємин на 

рівні індивід – група. 

Узагальнено в етнонаціональних спільнотах, що реалізували власну 

державність під лояльністю до інститутів управління, можемо розуміти 

лояльність до власної державності як такої, а не до конкретної еліти. В 

ситуації кримських татар – це лояльність до легітимної (у спільноті) системи 

управління і політичного представництва. В цьому випадку можна говорити, 

що ідентичність спільноти більш вразлива, бо сумніви у легітимності еліти, як 

правило, означають сумніви у легітимності систем управління, нею 

репрезентованих (система управління чітко нормативно не встановлена). 

Таким чином, самі основи колективної ідентичності кримських татар 

«розхитуються» (поділ спільноти на «правильних» і «неправильних» 

кримських татар за ознакою політичних симпатій чи переконань у 

висловлюваннях заангажованих ЗМІ). 

Власне, основним феноменом даного дослідження є не колективна 

ідентичність кримських татар у зазначеному вигляді, а можливості її 

інтерпретації в контексті перспектив українського державотворення і активної 
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участі в цих процесах кримських татар. Фактично поставлена традиційна для 

розгляду «кримського питання» проблема інтеграції кримських татар в 

українську політичну націю, однак розглядаються не соціально-економічні й 

політичні, а історичні, соціокультурні, символічні передумови цього. В 

умовах окупації Криму Російською Федерацією, означена проблема набуває в 

рази більшої актуальності, зважаючи на те, що кримськотатарська спільнота 

потенційно опиняється під пресом символічного й культурного тиску, 

механізми впровадження якого діють значно швидше, ніж механізми 

соціально-політичної чи економічної дискримінації.  

 

1.2. Аналіз джерельної бази дослідження. 

Ступінь наукової розробленості проблеми 

 

Розглядувана проблематика обумовлює спеціальний підхід до підбору 

джерел дослідження. Вище вже говорилося про те, що сам феномен 

колективної ідентичності надзвичайно широкий, відповідно, вивчення його як 

цілісності потребує великої кількості різнопланових досліджень. Як зважаючи 

на різноманітність об’єктно-предметного поля досліджень (етнічна, 

національна, релігійна, регіональна, культурна й інші альтернативні форми 

колективної ідентичності), так і зважаючи на ті цілі, які ставляться у межах 

розробки певної конкретної проблематики і тих питань, на які потрібно знайти 

відповіді. Крім цього, проблеми ідентичності можуть досліджуватися з різних 

точок зору, відповідно до методологічних установок, відповідно до 

інструментів різних наук і наукових шкіл – загально-філософські 

дослідження, дослідження із залученням соціологічних інструментів, 

опитувань, анкетування, для фіксації конкретних елементів ідентичності, 

конкретних визначених цільових груп, використання психологічних 

досліджень і відповідного інструментарію для вивчення певних форм 

колективної ідентичності на рівні окремого індивіда, включеного в групу 

тощо.  
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Для даного дисертаційного дослідження ключовими є ряд 

характеристик. Ми не досліджуємо колективну ідентичність спільноти у всій 

повноті, з цілого ряду причин. По-перше, об’ємний характер подібного 

дослідження, яке за необхідністю має включати розгляд значно ширшого 

фактичного матеріалу, ніж є змога розглянути в даній дисертаційній роботі, з 

історичної, культурологічної, філософської та іншої проблематики. По-друге, 

невключеність автора в спільноту кримських татар. Само зрозумілим є той 

факт, що ідентичність завжди розглядається як результат самоідентифікації, 

відповідно, будь-які сутнісні дослідження цього феномена краще будуть 

здійснені суб’єктом, який ідентифікує себе як носія такої ідентичності, або 

тим, хто достатньо включений у спільноту, хоча й не є її представником, або 

при використанні соціологічних досліджень для характеристики конкретних 

проблемних напрямків. 

Враховуючи проблемне спрямування даної роботи, відображене вже у 

назві, предметом дослідження є зовнішній прояв колективної ідентичності 

кримських татар, і власне, потенційні можливості «вмонтування» її як 

цілісного феномена в структуру української політичної нації, вироблення 

загальногромадянської ідентичності, яка б могла інтегрувати етнічні 

ідентичності всіх етнонаціональних груп, що мешкають на території України. 

В цьому контексті одним із проблемних питань є узгодження етнічної 

ідентичності українців, росіян і кримських татар, в тому числі через 

прояснення конфліктних інтерпретацій історичних фактів, і загалом, процесу 

розгортання етнічної історії. Другим таким проблемним питанням є 

узагальнений розгляд основних проявів і викликів кримськотатарській 

ідентичності на сучасному етапі існування спільноти в контексті взаємодії 

трьох найбільших етнічних груп на півострові. В ситуації окупації Криму 

Російською Федерацією також виникає цілий ряд викликів для 

кримськотатарської спільноти, як суто економічного й політичного характеру, 

так і загрози символічного насилля, в тому числі й через повторну 

актуалізацію ряду антитатарських стереотипів, що до цього часу 
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функціонували як частина російського націоналістичного дискурсу, активна 

ретрансляція яких відбувалася через маргінальні організації. 

Таким чином, першою групою джерел, які безпосередньо були 

використані під час написання дисертаційної роботи, є узагальнюючі праці з 

питань ідентичності (перш за все, актуальна проблема дефініції термінів, а 

також ті праці, які практично розглядають основні проблеми ідентичності в 

Криму). Тематика ідентичності як ідентичності індивідуальної постає з 

філософії Нового часу, з праць Р. Декарта, Д. Юма, Д. Локка. Фактично у цих 

авторів одиничний суб’єкт починає розглядатися як автономний. Після цього 

будь-яка філософська школа, що ставила на меті дослідити об’єктивний і 

соціальний статус автономного суб’єкта, займалася дослідженням його 

ідентичності. Загалом, порушення питань індивідуальної ідентичності 

пов’язують із дослідженнями другої половини ХХ ст. Вперше концептом 

«ідентичність» оперує З. Фройд (фактично не пропонуючи його визначення), 

це поняття так само в рамках психоаналітичних досліджень вживає Е. Еріксон 

(«психосоціальна ідентичність індивіда»). У психоаналізі ідентичність 

розкривалася через розуміння необхідності «подолання» певних 

ідентифікацій і психічних патологій, які можуть бути з цим пов’язані. 

Контекст використання поняття поступово розширюється, термін 

«ідентичність» починає вживатися в психології особистості й поведінковій 

психології.  Загалом, розгляд проблем ідентичності знаходимо у З. Фройда, Е. 

Еріксона (психоаналіз), Ч. Кулі, Дж. Міда, Ж. Лакана, І. Гофмана 

(символічний інтеракціонізм), К. Леві-Стросса (структуралізм), Ж. Дерріда, 

Ж. Дельоз (постструктуралізм), П. Бергера, Т. Лукмана (соціологія знання), П. 

Бурд’є (теорія соціального поля), К. Ясперса, Ж. П. Сартра (екзистенціалізм) і 

т.д. Після того, як філософія за великим рахунком перестала бути 

натурфілософією, фактично всі філософські школи, приділяючи увагу 

дослідженню окремого індивіда, розглядали питання в тій чи іншій мірі 

дотичні до проблеми індивідуальної ідентичності. Серед  великих ґрунтовних 

філософських робіт по цій темі варто відмітити «Джерела себе» [186] (The 
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sources of self) Ч. Тейлора і «Сам як інший» [162] (Soi-même comme un autre) П. 

Рікера. У обох авторів представлене ґрунтовне історичне дослідження 

постання власне феномена ідентичності, обґрунтування морально-етичного 

змісту й доцільності «модерної ідентичності» (у Ч. Тейлора), історичний 

розгляд проблеми ідентичності, її форм, доцільності, соціальної значимості, 

моральності з використанням методів філософії мови (у П. Рікера). П. Рікер в 

якості елемента методологічного принципу дослідження використовує 

дроблення ідентифікуючої сутності суб’єкта через аналіз мовного 

використання особових займенників. Подібна практика у дискурсі розгляду 

ідентичності особистості загалом є дуже характерною. Ідентичність виступає 

як набір і зміна ідентифікацій у Е. Еріксона; традиційний поділ ідентичності 

на суб’єктивну частину («Я»), що сприймає, і об’єктивну («Самість»), що 

сприймається, ми зустрічаємо у В. Хьослє. Серед дослідників на 

пострадянському просторі власне філософський аналіз вживання і 

трансформації значень поняття ідентичності можна знайти у Г. Міненкова, Г. 

Трюфанової, В. Малахова та інших. 

Поняття колективної ідентичності вводиться Е. Еріксоном. Вживання у 

філософському контексті поняття колективної ідентичності також достатньо 

складно прослідкувати, зважаючи на те, що постановка будь-якого питання 

про соціальні зв’язки, диференціацію суспільства на спільноти, класи (або за 

іншою основою для розрізнення) фактично ставить питання про ідентичність 

як співвіднесення індивіда з певною групою і, власне, ідентичність цієї групи. 

В цьому контексті проблематика колективної ідентичності розглядалася вже у 

І. Гердера, Ж. Ж. Руссо, Ф. Ніцше. В науковий дискурс уводяться концепти 

«колективної свідомості» (Е. Дюркгейм), «соціального простору» (П. Бурдь’є, 

П. Бергер, Н. Лукман), «класової свідомості» (К. Маркс). При цьому 

відбувається психологізація феномена колективності, як наприклад, в 

концепції «духу народу», понятті «народної душі» (В. Вундт, Г. Гегель). 

Перенесення психологічних особливостей індивіда на спільноту в цілому в 

сучасній науці вважається цілковито недоцільним. 
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Поняття колективної ідентичності актуалізується із середини 80-х років 

ХХ ст., вживається, зокрема, такими авторами, як А. Мелуччі, М. Джаспер, Ф. 

Полетта, Дж. Елі, І. Гофман, Дж. Страуб, P. Вагнер та ін. Поняття починає 

використовуватися для характеристики масових соціальних рухів, для 

характеристики їх сутнісної основи дії, функціонування горизонтальних 

зв’язків, конструювання і модифікування ідентичності, що може бути 

встановлена в межах руху.  

Для даного дисертаційного дослідження колективна ідентичність 

визначається як ієрархічна структура цілого ряду ідентичностей, що так чи 

інакше охоплюють ідентифікаційну матрицю кримськотатарської спільноти. 

Через те, що кримські татари, в першу чергу, визначаються, 

самоідентифікуються як етнонаціональна група (в залежності від того 

ідеологічного контексту про права спільноти, який вживають мовці, кримські 

татари говорять про себе як про націю, як про корінний народ, чи просто як 

про «кримськотатарський народ»). Загалом, розуміння колективної 

ідентичності найбільш розроблене саме в теорії етнополітики. Власне, 

проблеми визначення етнічної і національної ідентичності (в тому числі й 

через визначення ознак етносу і нації) знаходимо у Е. Сміта, Б. Андерсона, В. 

Коннора, Е. Гелнера, П. Альтера. Також розуміння ідентифікації в межах 

етнонаціональної групи опосередковано визначається через розгляд відносин 

між домінуючою та меншинними етнонаціональними групами. Детальний 

розгляд даної тематики знаходимо у В. Кимлічки (дослідження феномена 

меншинності етнічної групи, різних форм подібних груп, їх походження і 

формування, державної політики щодо них), Ч. Тейлора (один з авторів, що 

обґрунтовує політику мультикультуралізму), Р. Скемергорна та інших авторів. 

Для кримських татар проблема визначення офіційного політично-правового 

статусу спільноти є однією з визначальних, що певним чином відображається і 

фіксується в дослідженнях ідентичності. 

Проблема етнічної ідентичності, на наш погляд, найкраще розроблена у 

Е. Сміта в його книгах «Національна ідентичність» (фактично, ця праця для 
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сучасної етнополітології є класичною в плані визначення основних термінів, 

вироблення критеріїв для окреслення альтернативних етнічній і національній 

форм ідентичності, що придатні для характеристики великих соціальних груп) 

та «Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка» (на базі залучення 

широкого фактичного матеріалу автор досліджує історичну еволюцію 

проблем ідентифікації в Центральній та Західній Європі. Виходячи за межі 

предмета свого дослідження, він акцентує увагу на окремих ключових 

моментах «доетнічних» форм ідентичності, з допомогою яких 

встановлювалась суспільна структура, і, відповідно, створює передумови для 

дослідження колективної ідентичності як ієрархії ідентичностей).  

Для фіксації визначень основних понять, які застосовуються в даному 

дисертаційному дослідженні, використовується широка академічна 

словникова база на сайті dic.academic.ru, «Мала енциклопедія 

етнодержавознавства», посібник «Українознавство», філософські 

енциклопедичні словники та інші довідкові матеріали. При цьому особливий 

акцент зроблений на вичленуванні визначень (як суто термінологічних, так і 

визначення як інтерпретації події чи факту) зі всієї літератури, яка 

досліджується). 

Для характеристики окремих видів ідентичності, для більш чіткого 

прояснення суті смислів, актуальних для ситуації, що склалася в Криму, 

використовуються праці українських авторів, що безпосередньо стосуються 

тематики дослідження. Серед таких – монографічні дослідження Л. Лойко (з 

питань національної ідентичності; з питань регіональної ідентичності. Окремі 

розділи в обох монографіях присвячені проблемі розробки понять 

ідентичності, власне, на прикладах Криму і кримських татар, що, безумовно, є 

для нас дуже цінним). Не можна не згадати також велике монографічне 

дослідження проблеми регіональної ідентичності в Україні кримського 

політолога А. Мальгіна. Дана робота має більше науково-публіцистичний 

характер, а окремі тези автора, на наш погляд, є дискусійними через певну 

політизацію викладу тексту. Однак, загалом, в якості одного з альтернативних 
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бачень природи регіональної ідентичності, в тому числі й у Криму, вона, 

безумовно, є корисною. Щодо проблеми релігійної ідентичності, то 

узагальнене розуміння природи цього феномена також можна знайти у 

великій частині досліджень, присвячених проблемі етнічної ідентичності, 

зокрема, у того ж Е. Сміта. Серед українських дослідників релігійної, і, власне, 

ісламської ідентичності в Криму слід виокремити І. Папаяні (власне, розгляд 

специфіки використання терміна «релігійна ідентичність»), а також праці І. 

Семиволоса, В. Данилова та інших, серед яких є ряд публікацій в журналі, що 

видається Інститутом сходознавства імені А. Кримського, «Східний світ», 

монографія «Ісламська ідентичність в Україні» (фактично написана у вигляді 

аналітичної доповіді, з чіткою артикуляцією основних проблемних питань), 

книга «Іслам і політика ідентичностей в Криму: від символічних воєн до 

визнання культурного різноманіття» (аналітична доповідь, що доповнює 

загальний контекст попередньої роботи, концентровано розглядає проблеми 

міжгрупової взаємодії, політизацію проблеми віросповідання, розігрування 

«мусульманської карти» тощо). Крім цього, матеріали даних авторів є в 

аналітичних доповідях, присвячених проблемам Криму, підготовлених 

Центром Разумкова. Серед інших дослідників слід відмітити В. Кирюшка 

(велике монографічне дослідження ісламської ідентичності в Україні; ряд 

прикладних наукових публікацій з різноманітної «мусульманської» 

проблематики), Е. Муратову (основна тематика її публікацій – це процес 

відродження ісламу в Криму; в контексті цих досліджень часто зачіпається 

питання мусульманської ідентичності), О. Бойцову (дослідження історії 

мусульманства в Кримському ханстві). Окремо слід виділити узагальнюючу 

колективну монографію «Ислам в Крыму» (2009), підготовлену колективом 

авторів, серед яких О. Бойцова, Е. Муратова, В. Ганкевич, З. Хайредінова. 

Монографія комплексно розглядає проблеми розвитку ісламу в Криму, 

починаючи з питань його виникнення і поширення в Кримському ханстві, 

еволюцію в місцевих умовах, вираження в соціально-політичних відносинах, 

закінчуючи занепадом мусульманської релігійності в радянський період, 
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процесом поступового відродження після повернення кримських татар на 

Батьківщину, основними викликами, що стоять перед мусульманською 

спільнотою сьогодні. В. Ганкевич відомий своїми дослідженнями життя і 

творчості І. Гаспринського, освітніх реформ, ним запроваджених. 

Серед достатньо цікавих праць, присвячених проблемі ідентичності в 

Криму, також слід відмітити монографію Gwendolyn Sasse «The Crimea 

question: identity, transition, and conflict», видану в серії українських студій 

Кембриджа. Ця праця більше політологічна (в ній висвітлюється проблема 

політичного транзиту), тим не менше, в ній ґрунтовно й лаконічно описані 

основні проблеми кримських татар. 

При розгляді проблем ідентичності також використовуються наявні 

соціологічні дослідження з даної тематики. Остання подібна робота проведена 

О. Духнич і Н Беліцер в 2012 – 2013 рр. («Плюрализм идентичностей: угроза 

или благо?»), здійснена за допомоги міністерства Фінляндії в Україні та 

Інституту Patrir. В даному дослідженні розглядаються взаємовідносини трьох 

найбільших етнічних спільнот Криму (узагальнена інформація отримана 

методом інтерв’ю в цільових групах), при цьому орієнтовний предмет 

дослідження визначається як етнічна ідентичність, однак фіксовані в ході 

польового дослідження накладання ряду ідентичностей, змусили авторів його 

розширити і характеризувати як «багатомірна групова ідентичність». При 

цьому «Багатовимірна ідентичність тут і далі розуміється як така, що має 

значущу цінність, консолідуючий і мобілізуючий потенціал, ідентичність, що 

задає відмінність групи від інших груп в умовах культурного розмаїття. 

Термін «багатовимірний» визначає різноманітність форм подібних 

ідентичностей – етнічної, регіональної (територіальної), мовної, релігійної, 

громадянської та ін., здатних реалізовуватися одночасно в культурно 

різноманітному просторі. Групи, консолідовані багатовимірними 

ідентичностями, на рівні полікультурних спільнот можуть виявлятися і 

визначатися в асиметричних відносинах між собою (мусульмани – росіяни, 

аландці – фіномовні фіни та ін.)» [69, с. 21]. Також для характеристики 
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процесу еволюції ідентичності кримських татар у співвіднесенні їх з іншими 

групами використовуються соціологічні дослідження Центру Разумкова за 

період 2008 – 2011 рр., матеріали Інституту близькосхідних досліджень 

(директор – І. Семиволос), прикладні дослідження Українського незалежного 

центру політичних досліджень (УНЦПД, директор – Ю. Тищенко). Серед 

останніх подібних досліджень УНЦПД – фокус-групове дослідження 

«Політика ідентичності: Регіональний вимір» (2012), експертне опитування 

«Політичні партії і національні меншини» (2013), моніторингове дослідження 

«Використання тематики політики ідентичності у виборчій кампанії» 

(розраховане на період лютий – червень 2014 р.).  

Крім цього, для дослідження проблем колективної ідентичності 

кримських татар використовується публіцистика. В тому числі й матеріали 

видань «Авдет», «Къырым» та інші. Дослідження національної ідентичності 

кримських татар, на жаль, переважно розвивається в жанрі публіцистики. 

Наукові розробки проблематики почалися лише останніми роками. Серед 

подібних досліджень можна виокремити монографію Е. А. Демірджи 

«Крымская нация: Вымыслы и реальность» (2011), збірник публіцистики, 

нормативних актів, національної поезії «Биз – къырымлармыз!» («Мы – 

крымцы!» (2006), укладачі Н. Абдулла, І. Ізедін). Книга, яка повністю 

присвячена проблемі етноніма, відстоює варіант самоназви кримських татар – 

«кримці» («qirimlar»). 

Наступний великий блок джерел, які використовувалися під час 

написання дисертаційної роботи, – це джерела по історії Криму і кримських 

татар. Для виконання завдань дисертаційної роботи необхідно визначити 

контекст, в якому вони будуть використовуватись. Основним завданням є 

підбір узагальнюючих праць, які можуть характеризувати смислові акценти в 

різних проектах етнічної історії Криму і кримських татар. Загалом, можна 

виокремити два конкуруючі дискурси розгляду історії Криму як власне 

етнічної історії (етнічну історію кримських татар можна характеризувати як 

елемент і етнічної, і національної ідентичності). Ознакою для їх розрізнення 
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визначається право та територіальні й історичні претензії на володіння 

Кримом. Домінуючим дискурсом можна визначити російський чи 

«слов’янський» (російсько-культурний), який фактично продовжує з певними 

модифікаціями радянську традицію розгляду історії Криму. Альтернативний 

йому – це, власне, кримськотатарський, який починає формуватися на початку 

1990-х, і який до цього часу цілком не узгоджений і в якості соціальної бази 

може опиратися лише на етнічних кримських татар (оскільки активної 

підтримки в українців півострова не отримує). Українська історична 

«претензія» на приналежність Криму зазвичай історично починається лише за 

фактом перепідпорядкування Кримської області в 1954 році. В історичному 

періоді, що цьому передує, або використовується російська модель розуміння 

належності Криму, або проблема загалом ігнорується. Українські історичні 

претензії на Крим у серйозній науковій літературі загалом відсутні, хоча їх 

іноді можна зустріти в ненауковій публіцистиці, яку можна вважати певною 

мірою пропагандистською (наприклад, у О. Міндюк в праці «Українці – 

корінний народ Криму» (2000) одним з основних аргументів на користь 

подібного твердження виступає факт існування Тмутороканського 

князівства). 

Відповідно, в таких дискурсах можна виокремити основні положення, 

які характеризують походження і процес етногенезу кримських татар, 

економічний і соціальний устрій Кримського Ханства, його зовнішню 

політику (а також те, як вони висвітлюються й інтерпретуються). В радянській 

та російській історіографії є тенденція визначати етнічне походження 

кримських татар як прямих нащадків Золотої орди – відповідно, прийшле 

тюркське населення (перш за все, опираючись на походження ханської 

династії Гіреїв і бейських родів). Відповідним чином є тенденція до 

характеристики природи ханської держави як в цілому «постординської» (А. 

Хорошкевич 2001; М. Алиев), такої, що базувалася на недорозвиненій 

економічній моделі взаємовідносин (слабка розвиненість осілих способів 

ведення господарства; значимість грабіжницьких набігів тощо). При цьому 
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досить тенденційним є той факт, що конфлікт Менглі-Гірея з Московським 

царством може інтерпретуватися саме в контексті «природної» схильності 

Кримського ханства до ведення агресивної зовнішньої політики. Що ж до 

етногенезу кримських татар, то в російських джерелах також можна 

виокремити принциповий момент його інтерпретації – завершення процесу 

етногенезу і формування цілісного кримськотатарського етносу завдяки 

підписанню Кючук-Кайнарджийського договору 1747 року, що фіксував 

розрив васальних відносин між Туреччиною і Кримським ханством (див. 

колективну монографія «Караимы. Крымские татары. Крымчаки», а також 

праці Рославцева та ін.). Сам факт васальних взаємовідносин між Туреччиною 

і Кримським ханством в радянських джерелах також використовувався з 

маніпулятивною метою, через вживання термінів «турецько-татарська 

агресія» (див. праці Якобсон), подібне змішування, але вже тюркських і 

монгольських племен у терміні «татаро-монголи». При цьому, наприклад, 

Якобсон взагалі випускає історичний період 1441 – 1475 рр. (орієнтовно), коли 

Кримське ханство було незалежним, як несуттєвий.  

Найбільш авторитетним і поширеним джерелом по історії Кримського 

ханства залишається робота В. Смирнова, видана ще в 1887 р. В 2008 р. 

відбулося її часткове перевидання (виданий адаптований до норм сучасної 

мови текст перших 3-х розділів). При цьому українські сходознавці (О. 

Галенко, О. Кульчицький) говорять про те, що дана робота є недостатньо 

об’єктивною і поєднує, з одного боку, «романтизацію орієнталізму», а з 

іншого, – заангажованість на користь Російської імперії. Популярність даної 

праці вони пояснюють відсутністю подібних альтернативних робіт по історії 

Кримського ханства, обумовлену важкою доступністю першоджерел, які, до 

того ж, можуть опрацьовуватись лише вузьким колом фахівців. При цьому 

дана праця має своїм предметом в більшій мірі політичну історію, а не 

етнічну.  

Окремо слід зазначити, що робіт, які б розглядали як власне «історію 

кримських татар», до початку 1990-х рр. не існувало. Вона завжди 
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розглядалась як «історія Криму». В тих же працях, які якимось чином 

розглядали давню історію кримських татар, характеристики спільноти 

переважно були негативними. Можна припускати подібну узагальнену 

установку, чи частково виправдану предметом, коли розглядалися 

міждержавні відносини Московського царства і Кримського ханства. Подібні 

праці опублікували А. Саніна і А. Хорошкевич. 

Фактично, як реакція на подібне висвітлення історії Криму, Кримського 

ханства і кримських татар загалом, є робота В. Возгріна «Исторические 

судьбы крымских татар» (1992). Вона має ознаки саме етнічної історії 

(емоційність викладу, публіцистичний стиль написання). Саме через 

суб’єктивні авторські оцінки її досить часто критикують. Тим не менше, саме з 

цією працею можна пов’язати формування альтернативного 

кримськотатарського історичного дискурсу, який, по суті, відповідає на 

російські претензії, причому досить однозначно. Претензії кримських татар на 

статус автохтонного народу обґрунтовуються через специфічний процес 

етногенезу, в якому брали участь велика кількість місцевих племен. Досить 

часто позитивні приклади організації суспільного й економічного життя в 

Кримському ханстві відтіняється у автора негативними прикладами 

«великоросів», «північно-східного сусіда», за що російські націоналісти 

критикують В. Возгріна як русофоба. В науковому середовищі критики 

говорять про тенденційний підбір історичних свідчень і фактів. Подібне 

відбулося, зокрема, й після презентації великої чотирьохтомної праці автора 

«История крымских татар» (2013 – 2014 роки видання). Дана робота уже 

самим автором характеризується як спроба оформити, власне, етнічну історію 

кримських татар, і як перша подібна спроба в науковій літературі. 

«Залишається сказати, що на початку 1980-х рр., коли я брався за роботу 

про долі багатьох поколінь кримських татар, сама постановка мети створити 

книгу про історію цілого народу протягом багатьох століть виглядала справою 

цілком утопічною. Роботи такого хронологічного і тематичного охоплення 

звичайно пишуться великим авторським колективом, де кожен фахівець за 
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своїм періодом або темі .... З тих пір пройшло чверть століття, але ситуація не 

змінилася; як і раніше цей непідйомний віз доводиться тягнути особисто» [43, 

Т.1, c. 5]. І далі: «Пропоноване дослідження присвячено етнічній історії 

кримських татар» [43, Т.1, c. 6], при цьому автор залучає  дуже широкий 

фактичний матеріал з проблематики етногенезу,  характеризує 

етнопсихологічні особливості народу, особливості соціального й 

економічного життя, особливості народного господарства (аж до опису 

окремих порід домашньої худоби і посівних культур), ремісництва, духовної і 

релігійної культури та багато чого іншого. Окремі розділи роботи за 

фактологічним матеріалом є по суті унікальними (як, наприклад, опис 

природи сімейних відносин). Останні розділи четвертого тому присвячені 

німецькій окупації і факту депортації. Післявоєнний національно-визвольний 

рух і процес повернення до Криму не розглядається. При цьому манера 

написання залишається публіцистичною, розрахованою на широкого читача.  

Праці В. Возгріна в кримськотатарській спільноті принаймні неявно 

претендують на певний окремішній статус, в деяких рецензіях на 

«Исторические судьбы крымских татар», можна побачити характеристики її 

як «настільної книги», «книги, що має бути в бібліотеці кожного кримського 

татарина». Слід також відмітити, що видання чотирьохтомника В. Возгріна 

здійснюється за підтримки бізнесмена Л. Іслямова, і до травня 2014 р. він 

перевидавався тричі, щоправда дуже невеликим тиражем. Таким чином, 

можна припустити, що видання подібних робіт без державної підтримки, так 

само сприяє набуттю ними особливого статусу (як певного символу 

згуртування). 

На основі матеріалів, зібраних В. Возгріним, також написана книга С. 

Таірова («История крымских татар: с древнейших времен до наших дней» 

(2011)). Автор загалом дотримується манери викладу, що була запропонована 

раніше В. Возгріним, хоча, на нашу думку, частка авторського суб’єктивізму 

тут більша. Часто емоційно критикується російська політика щодо Криму і 

кримських татар (Російської імперії та СРСР), хоча слід зазначити, що вона 
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обґрунтовується посиланням на джерела. Пізніше матеріал книги у 

авторському викладі Возгріна доповнюється в уже згаданому 

чотирьохтомнику. Особливістю роботи С. Таірова є те, що він, як кадровий 

військовий, цілеспрямовано цікавиться історією кримських татар у Червоній 

армії і партизанському русі, книга доповнена інформаційними та 

ілюстративними матеріалами з даної теми (фото і біографії командирів і 

рядових солдатів). 

Серед робіт, які включені в кримськотатарський дискурс, також варто 

виокремити доробок О. Гайворонського («Созвездие Гераев» (2003), 

«Повелители двух материков» (2008 – 2009)). Друга праця серед зазначених – 

це двохтомник, написаний в хорошому науково-публіцистичному стилі, він 

фактично є розвитком і продовженням першої праці. Для автора характерна 

легка, цікава манера викладу матеріалу, при цьому він формує цілісні образи 

ханів, створюючи у цьому плані першу для кримських татар подібну 

«портретну галерею» (і в переносному, і в дослівному значенні, оскільки для 

видання спеціально підготовлена підбірка портретів правителів, що довершує 

образність даної публікації). При цьому для завершення таких образів автор 

широко застосовує народні й історичні міфи, легенди, що пов’язані з 

конкретними особистостями. Для цього опрацьована велика кількість 

рідкісних історичних джерел. 

Про окремий, власне, український дискурс історії Криму говорити, на 

жаль, не доводиться. Українська історія торкається проблеми взаємовідносин 

із Кримом уже з постанням козацтва. В цьому контексті, мабуть, найбільш 

вкоріненим є негативний стереотип невільництва, який через аналіз народної 

творчості докладно розглядали ще М. Драгоманов і М. Костомаров. При 

цьому він, як об’єктивний факт, стає одним із ключових елементів викладу 

етнічної історії. Ціла низка наукових і публіцистичних публікацій, 

присвячених феномену набігів, належить О. Галенку. При цьому автор 

намагається відійти від усталених стереотипів щодо характеру невільництва, 

об’єктами його досліджень виступають як дипломатичні джерела, так і 
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свідчення сучасників. Окремо досліджується проблема специфіки 

відображення невільництва і набігів у рамках української народної творчості. 

Процеси взаємодії низового козацтва і Кримського ханства описувались 

у великій кількості наукової літератури (найбільш відомою працею є, 

безперечно, «Історія українського козацтва» Д. Яворницького, а також 

двохтомне видання «Історія українського козацтва» за редакцією В. Смолія 

(2008)). У цьому контексті можна відмітити роботи, які акцентували на 

кримсько-козацькій взаємодії (де переважно розглядається епоха гетьманства 

Б. Хмельницького, як період налагодження повноцінних дипломатичних 

відносин). Наприклад, цим питанням присвячений окремий розділ в роботі Л. 

Гвоздик-Пріцак «Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її 

реалізація в державі Військо Запорізьке», в праці Т. Чухліб «Козаки та 

яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років». 

Також проблематика взаємовідносин козацтва і Криму досліджувалась 

співробітниками Інституту Сходознавства імені А. Кримського. О. Пріцак в 

ряді публікацій акцентує увагу на залежності міжнародно-політичного 

статусу Богдана Хмельницького, відповідно до його відносин з Кримським 

ханством (також Османською Портою і Молдавським князівством). 

Відповідно, ми можемо стверджувати, що подібні факти співпраці (про 

взаємовигідні та взаємообумовлені економічні й політичні стосунки козацтва 

з Кримом див.: Львовъ Л. Отношенія между Запорожьемъ и Крымомъ (1885)) 

можуть бути одним з базових елементів узгодження етнічної історії українців і 

кримських татар, сприяти подоланню негативних стереотипів.  

Серед власне «українських проектів» історії Криму можна відзначити 

роботу В. Сергійчука «Український Крим». Автор фокусується на українській 

складовій історії Криму. При цьому, з одного боку, є обґрунтоване намагання 

простежити економічний і політичний зв’язок України з Кримом (починаючи 

від часів Київської Русі, коли київські князі намагалися поширити власний 

суверенітет на Причорномор’я), критика татарських набігів (зокрема, 

спалення Києва Менглі-Гераєм у 1482 р.), з іншого, – окрема увага приділена 
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співпраці власне українських політичних сил із Кримом (між козацтвом і 

Кримським ханством; між УНР і Кримською директорією). Абсолютно 

однозначно оцінюється злочин депортації, здійснений проти кримських татар, 

і їхнє повернення на Батьківщину. Опосередковано фіксується їх статус як 

народу-автохтона. Таким чином, автор фактично намагається узгодити 

«українську» і «кримськотатарську» позиції щодо Криму. Власне, через це, 

дану працю можна розглядати як українознавчу, тобто таку, що розв’язує 

проблемні питання, які зазначені в якості наукового предметного поля 

українознавства. Як продовження роботи в даному напрямку, хоча і з 

визначенням дещо інших предметних завдань (не українознавчих) можна 

розглядати велике дослідження, підготоване співробітниками Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса, «Крим в 

етнополітичному вимірі» (ред. М. Панчук, 2005). За великим рахунком, книга 

будується на основі викладу політичної історії Криму ХХ ст., при цьому 

виразно означений етнополітичний компонент. До цього часу дана робота 

залишається найбільш повною і фаховою серед подібних праць. 

Для з’ясування контексту виникнення як негативних, так і позитивних 

історичних стереотипів щодо кримських татар в дослідженні узагальнено 

використовувалися найпоширеніші й часто вживані першоджерела з історії 

Кримського ханства. Загалом, ми можемо говорити, що посилання на 

першоджерело є одним з найбільш вживаних способів сформувати певні 

установки щодо історичних подій, характеру певних спільнот, особливостей 

ведення господарства тощо. В тому числі, тенденційність у підборі таких 

свідчень може використовуватися для створення потрібного образу спільноти. 

Подібні факти можна фіксувати і в російському, і в кримськотатарському 

етноісторичному дискурсі. Для позитивного вирішення питання міжгрупового 

протистояння на рівні трактування історії Криму мають бути залучені 

спільноти фахівців-істориків для вироблення узагальненого бачення викладу 

історії Криму, яка буде об’єктивною і при цьому не сприятиме напруженості у 

міжетнічних та міжконфесійних відносинах. 
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Серед таких першоджерел основним, на нашу думку, є жанр спогадів 

мандрівників чи дипломатів. Вони, по-перше, виступають як певний 

авторитет через особливий статус їх авторів. По-друге, вони дають 

альтернативну картину устрою і господарської системи держави, яка дається 

спостерігачами, не включеними в спільноту. При цьому їхню ангажованість 

також можна прослідкувати. Таким чином, свідчення конкретних авторів 

також набувають певних атрибутивних ознак. 

Серед подібних авторів І. Тунманн (його праця цінується, в першу чергу, 

за точність викладу, скрупульозну оцінку економічного, політичного і 

людського потенціалу міст Кримського ханства, а також за фактичне 

створення своєрідної мапи), Е. Челебі (турецький дипломат, відповідно, за 

замовчуванням сприймається, як лояльний до Ханства; тим не менше, він дає 

оцінку кількості невільників на півострові, яка в подальших дослідженнях по 

історії Криму набуває ознак ідіоми), М. Литвин (литовський дипломат, що 

описує устрій ханства, побут мешканців), Г. де Боплан (в знаменитому описі 

України, є фрагмент, присвячений Криму; опис військової стратегії і тактики, 

особливостей набігів татар, наведений даним автором, вважається 

класичним), М. Броневский (посол польського короля; в його роботі «Опис 

Татарії» дослідників, зокрема, приваблює опис побуту і національного 

характеру кримців). До важливих першоджерел також, беззаперечно, треба 

віднести документ з історії Кримського ханства авторства турецького 

історика, члена династії Гіреїв Халім-Гірей, султана «Розовый куст ханов или 

История Крыма» (складена 1811 р., перше видання було у 1870 р.). Ця 

пам’ятка за своєю значимістю фактично не має аналогів у кримськотатарській 

історії. Автор, член династії Гіреїв, постійно перебуваючи при дворі хана, 

оформлює історію ханства, біографії ханської династії тощо. 

 В контексті досліджень ідентичності і формування певних 

стереотипних ідіоматичних образів основну увагу в подібних щоденниках 

варто приділяти опису національного характеру і ментальності кримських 

татар. Загалом, можна говорити, що вони позитивні (при цьому часто 
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присутнє розрізнення ногайських татар і, власне, мешканців Криму). Досить 

часто на подібних джерелах будує свою аргументацію В. Возгрін. 

Про важливість даного плану першоджерел для подолання ряду 

негативних антитатарських стереотипів свідчить і видання за сприяння 

Меджлісу кримськотатарського народу «Хрестоматії по історії Кримського 

ханства» (ред. В. Крисаченко, 2000). В книзі, крім іншого, представлена 

переписка між козацькою старшиною і кримськими ханами.  

У плані історичних розвідок і поєднання українського та 

кримськотатарського історичного й культурного простору знаковою є постать 

академіка А. Кримського, який, по суті, є фундатором української 

орієнталістики. В його збірнику «Студії з Криму» представлений матеріал з 

великої кількості проблемних питань: починаючи від демографічного стану 

кримськотатарської спільноти, і закінчуючи власними перекладами високої 

палацової поезії Кримського ханства.  

Велику кількість окремих документів з давньої історії Криму (ханські 

ярлики, договори, листування тощо) можна знайти на сайті «Восточная 

література. Средневековые источники востока и запада» 

(http://www.vostlit.info/). 

Для сучасної історії кримських татар найбільш значимою і найбільш 

травматичною в контексті національної ідентичності подією, безумовно, є 

депортація 18-20.05.1944. В якості наукової проблеми вона розглядається як 

процес: депортація – національно-визвольний рух/рух за повернення до 

Криму – репатріація (відновлення у правах). Дослідження цієї проблеми 

загалом базується на трьох типах джерел. По-перше, на історичних 

документах, наказах і розпорядженнях, що, власне, й визначили долю 

кримськотатарського народу (з початку 1990-х років вони починають 

видаватися окремими збірниками). По-друге, на історичних дослідженнях, 

присвячених проблемі кримськотатарського руху (історично вперше – в 

рамках роботи Л. Алексеєвої, найбільш повне і найбільш авторитетне на 

сьогоднішній день – Г. Бекірової; також велика кількість окремих публікацій). 

http://www.vostlit.info/
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По-третє, на спогадах депортованих і членів національно-визвольного руху 

(наприклад: Р. Куртиев, Ю. Кандим, Е. Муслімова, С. Сулейманов 

«Депортация крымских татар 18 мая 1944 года – как это было»). Останні 

можна сприймати, власне, як елемент ідентифікації, мотиви несправедливості 

втрати Батьківщини й необхідності повернення «прекрасного Криму» є 

ключовою темою всієї післявоєнної художньої літератури і народної пісенної 

творчості. Крім цього, досить детальний розгляд проблеми депортації і 

повернення можна знайти в узагальнюючих працях (див. праці: Панчук, 

Котигоренко). 

Звичайно, більшість сучасних українських досліджень, присвячених 

«кримськотатарському питанню», основною своєю проблемою визначили 

процес репатріації і ліквідації наслідків депортації. Серед таких є роботи і 

окремі публікації Котигоренка, Майбороди, Рафальського, Беліцер та інших 

авторів. Основними аспектами тут є задоволення, власне, економічних і 

соціально-економічних  потреб (землеволодіння, працевлаштування), питання 

визначення політико-правового статусу, задоволення культурних потреб 

(збереження і розвиток мови, національна освіта, будівництво мечетей і 

медресе, відродження культурної спадщини, в тому числі й історичної 

топоніміки тощо). При цьому вони розуміються переважно в площині 

необхідності розробки державних програм для забезпечення таких прав і 

потреб (в цьому контексті розробляються аналітичні документи і стратегії – 

дослідження потреб кримських татар і інших спільнот Криму, розвиток 

окремих галузей господарства півострова тощо; див., наприклад, матеріали 

Центру Разумкова, проекти в рамках програми ПРІК ПРООН тощо). В той час, 

коли розгляду таких потреб (як елементів, що впливають на формування 

ідентичності), на нашу думку, приділяється недостатньо багато уваги 

(отримання землі під забудову – фактично право жити на своїй землі; 

відродження мови, освіти, релігійної і культурної традиції – власне, проблеми 

ідентичності, як і питання про національне самовизначення (офіційний статус 

народу)).  
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З приводу вияву культурної ідентичності кримських татар, то вона, 

звичайно, базується на історичних прикладах Кримського ханства (художня 

література, народна вишивка, національний костюм, архітектура, музичне і 

театральне мистецтво, просвітництво і реформа в системі освіти). При цьому 

основною проблемою є те, що вона практично ніяк не ретранслюється і не 

популяризується за межами спільноти, що так само фіксують соціологічні 

дослідження (російська більшість Криму сприяє поширення 

кримськотатарської культури як загрозу власній ідентичності).  

В загальноукраїнському контексті здійснюваних заходів по її 

популяризації явно недостатньо (всі подібні заходи здійснюються, зазвичай, 

як приватна громадська ініціатива). Відповідно, можемо бачити 

диспропорцію культурної взаємодії між українцями і кримськими татарами 

(позитивну інтерпретацію українсько-кримськотатарської історії див. у 

науково-публіцистичному журналі Qasavet, кримськотатарські переклади Ю. 

Кандима української класичної художньої літератури в літературному 

журналі «Крим» і т. п.). Загальні уявлення про кримськотатарську культуру 

можна скласти на основі розділів великих праць («Караимы. Крымские 

татары. Крымчаки.», Л. Рославцева; «Крымские татары», остання масштабна 

робота В. Возгрина). Також є достатньо велика кількість досліджень з окремих 

питань матеріальної і духовної культури кримських татар, наприклад, Л. 

Рославцевої (національний костюм), О. Гайворонського, Е. Османова, Е. 

Усейнової (архітектура, як палацова так і сільська), Н. Абдульвапова, Т. 

Усеїнова, Ш. Юнусова (палацова література; література початку ХХ ст.) і т.д. 

При цьому можна говорити про те, що процес подібних досліджень лише 

набирає ходи, а результати таких досліджень, зазвичай, не доходять до 

широкої цільової аудиторії. Відповідно, це створює додаткові умови для 

збереження в українців міфів про кримських татар. За всі роки незалежності 

України було видано лише по одній хрестоматії кримськотатарської поезії і 

кримськотатарської прози в українському перекладі (історичний період 

охоплення ХІІІ – ХХ ст. (!)).  
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В даному дисертаційному дослідженні також використовувалися деякі 

дослідження з конкретних проблемних питань. Наприклад, характер 

етногенезу і антропологічні особливості кримських татар (Л. Войнович, Н. 

Теребинская-Шегенер, А. Носов), проблема мови як культурного коду, 

елемента, що впливає на формування ідентичності, виконання 

кримськотатарською мовою своїх комунікативних і соціальних функцій 

(доробок А. Емірової).  

Використовувались також публікації наукових періодичних видань 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса, 

Таврійського національного університету (журнал «Культура народов 

Причерноморья», «Ученые записки Таврического национального 

университета»), Інституту сходознавства імені А. Кримського 

(«Сходознавство», журнал «Східний світ») і деякі інші. 

В дисертаційному дослідженні також використані базові міжнародні 

нормативно-правові акти, що мають значення для розгляду певних елементів 

предмета дослідження (Конвенції МОП і Декларація ООН щодо прав корінних 

народів, документи, що фіксують статус і загрози для кримськотатарської 

мови, українські нормативно-правові акти, акти Меджлісу 

кримськотатарського народу). 

Також для збереження актуальності дослідження в нинішній політичній 

ситуації, в умовах окупації Криму використовувались актуальні матеріали 

ЗМІ, кримськотатарських інформаційних сайтів. 

Таким чином, незважаючи на досить великий інтерес науковців до 

проблем етногенезу та етнічної історії кримськотатарського народу,  

становлення різних форм колективної ідентичності кримських татар, багато 

аспектів залишаються недостатньо вивченими та проаналізованими. У першу 

чергу ті, що безпосередньо торкаються теми дисертаційного дослідження, яка 

сьогодні стала одним з пріоритетних завдань українознавства. 
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1.3. Методологічні основи вивчення колективної ідентичності кримських 

татар у контексті українського державотворення 

 

Оскільки дане дисертаційне дослідження виконується в межах 

українознавства, то ми враховуємо інтегративний характер українознавства як 

науки, її предметне спрямування, практику використання загальнонаукової 

методології в українознавчих дослідженнях. Однією з основних переваг 

досліджень, що проводяться в межах українознавства, – це їх 

міждисциплінарний характер, відповідно, існує можливість залучення джерел 

і методів з різних галузей знання, для розв’язання завдань, вирішення яких за 

інших умов було б проблематичним або потребувало б кількох 

взаємоузгоджених досліджень. Актуальне і нове знання виникає в межах 

подібних досліджень саме на перетині предметних областей. 

Базовим принципом для нашого дисертаційного дослідження є принцип 

історизму. В даному випадку його дотримання проявляється у 

хронологічності розгляду поставлених проблем (історичне постання поняття 

«ідентичності» та її видів; хронологічний характер розгляду основного масиву 

роботи – історичні передумови й елементи кримськотатарської ідентичності, її 

прояви на сучасному етапі в контексті процесів українського 

державотворення, перспективи подальшої еволюції проблемної області в 

умовах окупації Криму). Крім того, одним із завдань дисертаційного 

дослідження є розгляд основних елементів моделей етнічної історії Криму, 

який може бути вибудуваний лише за хронологічним принципом. 

Ще одним базовим принципом дисертаційного дослідження є принцип 

об’єктивності й всебічності. Враховуючи інтегративний характер роботи і 

розгляд проблеми ідентичності, яка загалом важко визначається і може бути 

використана з маніпулятивною метою, дані принципи набувають особливої 

ваги. Будь-яка конкретна ідентичність завжди існує в умовах конкуренції з 

іншими альтернативними її формами, відповідно, дослідник має бути 

максимально об’єктивним щодо подібних особливостей їх вияву, займати 
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позицію спостерігача. Всебічність дослідження також передбачає доцільне, 

обґрунтоване залучення корисної для наукової роботи інформації, в той же час 

маркування і правильну інтерпретацію будь-яких фактів. 

Залучення великої кількості джерел з різних галузей знання передбачає 

системність викладу матеріалу дисертаційної роботи як одну з базових умов її 

успішності. В даному контексті можна говорити про те, що загальнонауковий 

принцип системності викладу в українознавчому дослідженні переростає в 

принцип інтегративності (створення системи дослідження як умови постання 

нового знання). Також принцип системності безпосередньо корелює з 

принципом наступності у дослідженні. Він проявляється в тому, що виконання 

основних завдань не може бути успішним без успішного виконання завдань 

першого, другого і т.д. порядків, відповідно до того, як це зазначено в 

науково-методологічному обґрунтуванні. 

Принцип світоглядності у дослідженні проявляється в тому, що воно, 

власне, є авторським обґрунтованим баченням певної окресленої проблеми, і 

так само має можливості до формування певних світоглядних установок через 

виклад такого бачення, підтвердженого логічними висновками і базованого на 

чітких аргументах. 

До методів, які використовуються у дослідженні, варто зараховувати 

наступні. Загально-філософські методи аналізу й синтезу інформації. 

Виокремлення елементів ідентичності, чи певних ідентифікацій на основі 

аналізу історичної, соціально-політичної і етнологічної літератури можливе 

лише з допомогою використання аналітичного методу. На основі визначення 

поняття ідентичності відбувається обґрунтоване приписування певних 

ідентифікацій і вже синтез певного нового знання. 

У цьому контексті одним з методів виступає метод інтерпретації. 

Оскільки ті елементи ідентичності кримських татар, що можуть бути 

виокремлені із всього масиву літератури і спеціальних соціологічних та 

психологічних досліджень, які конкретно цьому присвячені, мають 

інтерпретуватись відповідно до можливості включення їх до загальної 
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української політичної (громадянської) нації, яка, в свою чергу, має 

формуватись на основі взаємовигідного і взаємоприйнятного міжкультурного 

діалогу. 

Ще одним провідним методом, що має безпосереднє застосування в 

дослідженні, виступає проблемний метод. Перш за все, через те, що 

кримськотатарська ідентичність, як і будь-яка інша завжди виступає у вигляді 

певної проблеми, в тому контексті, що вона завжди видозмінюється і має 

завжди узгоджуватись з альтернативами, певними соціальними і суспільними 

нормами, великою кількістю політичних і економічних факторів. 

Крім цього, дослідження можливе лише у формі поетапного розв’язання 

проблемних завдань, лише так воно зможе зберегти свою структуру і 

цілісність. 

На основі принципу історичності застосовується хронологічний чи 

історико-ситуаційний метод. Враховуючи те, що українознавче дослідження 

не є власне історичним, можна сказати, що напрацювання історичної науки 

використовуються тут для прояснення певної проблемної ситуації чи задачі, 

як відбувається і в даному дисертаційному дослідженні. 

Також в сучасних умовах для даного дослідження значно збільшується 

значимість такого суто емпіричного методу як спостереження. Через те, що 

Кримський півострів загалом, і кримськотатарська спільнота зокрема, 

переживає ситуацію окупації і постійно опиняється перед новими і новими 

загрозами, актуальність спостереження (в тому числі – через ЗМІ, офіційні 

виступи, заяви, звернення; через соціальні мережі) значно зростає. Від 

продуктивності застосування методу спостережень напряму буде залежати 

актуальність і корисність кінцевих результатів дослідження. 

Проведення українознавчого дослідження процесу становлення й 

розвитку колективної ідентичності кримських татар потребує застосування 

комплексного підходу, який синтетично поєднує прийоми 

системно-структурного, історико-еволюційного і порівняльного аналізу та 

діалектичного, феноменологічного й герменевтичного методів. Комплексний 
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підхід дозволяє поєднати методологічний потенціал українознавства, 

філософії історії (яка спрямована на цілісне пізнання єдності й 

багатовимірності історичного процесу, його об’єктивних закономірностей та 

духовно-світоглядних чинників) та філософії культури (яка розглядає 

культуру як системну цілісність). Це не тільки розширює дослідницькі 

горизонти сучасного українознавства і збагачує його 

теоретико-методологічний інструментарій, але й уможливлює цілісний, більш 

глибокий аналіз процесу становлення й розвитку колективної ідентичності 

кримських татар. Такий підхід дає можливість розглядати ідентифікаційні 

процеси і практики кримських татар в динаміці, з урахуванням різноманітних 

чинників, які їх активізували або гальмували.  

Комплексний підхід уможливлює історіософське «бачення» проблеми 

формування колективної ідентичності кримських татар. Зокрема, дослідження 

даної проблеми передбачає розкриття метаісторичних (надподієвих) смислів 

історичного процесу (у тому числі націє- та державотворчих процесів), шляхів 

реалізації сутнісних сил людини в історії та типи включеності людини й 

спільноти в суспільно-історичний процес, а також смислоутворюючі 

параметри історичного процесу, до яких належать також ідентифікаційні 

практики різних народів. 

Відомо, що на сучасному етапі історичного розвитку все більша увага 

дослідників концентрується на розгляді держави як організуючої сили 

суспільства, що виражає і захищає особисті та спільні інтереси його членів. 

Хоча слід застерегти від абсолютизації такої функціональної направленості 

інституту держави, бо разом з тим кожна держава спирається й на механізми 

примусу, а також продовжує залишатися ареною боротьби за провідну роль 

між різними соціальними угрупованнями. Будь-яка держава, поряд з рішенням 

виключно класових задач, виконує й загальнолюдську місію, без якої не може 

існувати жодне суспільство. До виконання спільних справ відноситься, 

насамперед, задоволення різноманітних колективних потреб та інтересів. 

Загальнолюдське призначення держави в більш широкому розумінні полягає в 
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тому, щоб бути інструментом соціального компромісу, пом’якшення і 

подолання протиріч, пошуку згоди й співробітництва різних верств населення 

і суспільних сил, забезпечення загальносуспільної спрямованості в контексті 

всіх здійснюваних державою функцій. Сполучаючи в собі, таким чином, і 

класове, і загальнолюдське, держава виступає одночасно і як засіб організації 

політичної влади суспільства, і як його єдиний офіційний представник. Але 

постає важливе питання. На якій базі можливий пошук соціального 

компромісу між різними класами, групами і т.д. в середині держави? Одним з 

найімовірніших шляхів є встановлення єдності на більш високому рівні – на 

рівні загальнонаціональному. Причому базою для пошуку суспільного 

компромісу на цьому рівні є не якісь абстрактні ідеї, а конкретні спільні 

інтереси політичної нації. Можна погодитись із думкою В. Лісового про те, що 

держава – це організована суспільна структура, яка здатна здійснювати 

найвищий контроль над деякими аспектами поведінки людей на певній 

території з метою підтримувати лад у даному суспільстві [199, с.150]. Таким 

чином, головними ознаками держави як найважливішого інституту політичної 

системи, є суверенітет, легітимність влади і монополія на її здійснення, 

наявність інститутів, що регулюють відносини в суспільстві (в тому числі й за 

допомогою примусу), наявність території і населення, на яке поширюється 

вплив державної влади [199]. Слід сказати, що громадянство – інститут 

правового зв’язку особи та держави – є необхідним атрибутом останньої. Але 

громадянство, громадянська самосвідомість не є самодостатніми для 

входження індивіда до нації. Коли говориться про національну ідентичність, 

про ту, чи іншу особу, людину, що їх відносять до певної нації, – йдеться 

передусім про її співпричетність до національної спільноти. Самовизначення 

своєї належності до політичної (громадянської) нації, по суті, це прийняття 

історичної пам’яті спільноти, її традицій, культури й відповідальності за 

спільне майбутнє. З цих позицій можливе самовизначення нації як цілісної 

спільноти, визначення її історичної долі, напрямів державотворення і 

державного статусу. Можна стверджувати, що держава є формою 
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самоорганізації життя окремого суспільного утворення (наприклад, 

політичної нації), вектор розвитку якої визначається двома протилежними 

тенденціями: боротьбою за панівне становище і владу між різними 

суспільними групами та класами і прагненням забезпечити основні інтереси 

всіх членів суспільства. Якщо одна з тенденцій абсолютизується, то держава 

втрачає стабільність, породжуючи деструктивні державні форми 

(тоталітаризм, деспотизм, диктатура і т.д.). Державотворення – це процес 

створення й удосконалення певних організаційних структур та ідеологічних 

засад взаємовідносин між громадянами держави у всіх сферах суспільного 

життя (політичній, економічній, правовій, освітній, культурно-мистецькій і 

т.д.) з реалізації особистих і спільних інтересів. Необхідно підкреслити, що 

державотворення є процесом постійним, безперервним. Будь-яка держава 

постійно знаходиться у процесі пошуку найбільш оптимальних форм 

соціального регулювання й управління соціальними процесами. Навіть коли 

стороннім спостерігачам здається, що не відбувається ніяких змін, то це лише 

означає, що відбувається накопичення кількісних змін, які неодмінно 

перевтілюються в якісні. Тому процес державотворення актуальний як для 

молодих державних утворень, так і для держав із давніми традиціями. В. 

Лісовий підкреслює, що феномен державотворення позначає не лише 

створення відповідних державних інститутів, це більш глибинний процес 

реструктуризації, організації всього суспільного життя. Недостатньо лише 

декларувати факт виникнення нової держави та створити центральні та 

місцеві органи влади . Наприклад, розглядаючи історію України, можемо 

побачити, що формально такі органи влади були створені і в 

козацько-гетьманську добу, і в добу національної революції 1917 – 1921 рр. 

Але необхідно, щоб нові державні структури перетворилися в єдину 

ефективну управлінську систему, яка могла б забезпечувати цілісність і 

функціональність держави. Державність повинна «укорінитися» та 

легітимізуватися у свідомості громадян завдяки створенню і розвитку 

відповідних ціннісних орієнтирів, ідеалів, настанов, і подібного, а успішність 
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цього процесу безпосередньо пов’язана з формуванням і розвитком 

колективної (в першу чергу, громадянсько-політичної) ідентичності.  

Лише та державність, яка постала в результаті потужних 

державотворчих устремлінь народу і спирається на сформовану спільну 

систему цінностей та ідеалів, є життєздатною, а не скороминущою. Тому 

державотворення не закінчується одразу після проголошення незалежності, а 

актуальне доти, доки існує держава. Отже, і для України, сьогодні, через 24 

роки після отримання незалежності, процес державотворення є надзвичайно 

актуальним. Формування громадянсько-політичної ідентичності в 

українських громадян, яка обумовлює високу якість процесів 

державотворення, – це довгостроковий процес. Отже, громадянсько-політична 

ідентичність кримських татар може стати потужним рушієм сучасного 

українського державотворення. Тому при розгляді взаємозв’язку колективної 

ідентичності кримських татар та її впливу на державотворчі процеси, 

акцентуємо увагу на тому, що цей взаємозв’язок має диференційований 

характер, оскільки залежить від рівня вияву колективної ідентичності. Рівні 

вияву колективної ідентичності кримських татар зумовлюються 

особливостями їх історичного шляху, специфікою етнічної та політичної 

історії, ступенем розвитку громадянського суспільства тощо. Можна визнати, 

що колективна ідентичність політичної (громадянської) нації є важливим 

чинником державотворення і, таким чином, може розглядатися в якості 

детермінанти його оптимізації.  

В сьогоднішніх реаліях можна говорити про те, що процес 

загальнонаціональної інтеграції сприяє державотворенню, а дезінтеграційні 

процеси, навпаки, перешкоджають інституційному розвитку держави. Криза 

колективної ідентичності виступає основним фактором дезінтеграції як 

суспільства, так і держави. Подолання кризи колективної ідентичності 

впливає на те, наскільки впевнено просуватиметься Україна по шляху 

формування політичної нації і дієздатного громадянського суспільства. Для 

цього необхідно виробити парадигму внутрішньополітичної єдності 
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українського суспільства. Політика такої інтеграції має бути соціально 

виваженою та адресною, велику роль у цьому може відіграти залучення 

національних меншин та корінних народів (якими є кримські татари) у процес 

державотворення, а також реалізація не етно-центричної, а 

громадяно-центричної моделі державотворення. Отже, колективна 

ідентичність кримських татар може стати важливим підґрунтям для 

конструктивного включення кримськотатарської спільноти в українські 

державотворчі процеси, а також для реалізації громадяно-центричної моделі 

державотворення в Україні. 

 

Висновки до першого розділу: 

 

Поняття «ідентичність» у плані змістового наповнення і особливостей 

його використання проходить тривалий еволюційний процес. Воно виникає у 

психологічній науці і позначає психічні особливості відрізнення 

індивідуального «Я» від інших, виконує функцію соціального 

позиціонування. Вперше уведене в обіг у психоаналізі, дослідженні кризових 

психічних проявів у ветеранів війни. Контекст розуміння ідентичності 

поступово розширюється, за допомогою цього терміна починає 

переосмислюватися традиційна екзистенційна проблематика людського 

буття, людської суб’єктності. Ідентичність, на відміну від тотожності (що 

позначає відносну чи абсолютну подібність родово-видових ознак між 

предметами та об’єктами), передбачає діяльнісний характер суб’єкта, а отже, 

містить у собі діяльнісні інтенції, етичну складову дії (як співвіднесення, 

ідентифікацію себе з певним комплексом норм, цінностей тощо). Складність 

процесу ідентифікації і самоідентифікації логічно підводить дослідників до 

розгляду даного феномена як інтегрального. Тобто суб’єктивне «Я» 

розглядається як взаємообумовлена зв’язана система елементів («Я – суб’єкт», 

«Я – об’єкт» і т.п.). Природа становлення ідентичності як соціального 

феномена (необхідність позначити себе серед інших) спонукає дослідників до 
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розгляду феномена ідентичності на колективному або груповому рівні.  

За визначенням О. Майбороди, ідентичність є сукупністю специфічних 

рис, які відділяють певну групу людей від кола інших груп і служать окремій 

особі підставою для віднесення себе до цієї групи. Ми вважаємо, що таке 

визначення більше підходить для поняття «національний характер» (як 

сукупність специфічних рис, ознак, властивостей тощо). Потрібно мати на 

увазі, що певна спільнота і співвіднесення одиничного індивіда з нею 

розглядається в контексті певної системи ідентичностей, що взаємно 

накладаються (при цьому в даній системі теоретично можливі незбіжності). 

Саме тому, в найбільш загальному вигляді, можна визначити колективну 

ідентичність як результат встановлення індивідами (як членами певної 

спільноти) власної належності до неї, а також своєї подібності й схожості з 

іншими представниками даної спільноти, що поєднується з прийняттям її 

базових норм, уявлень, установок, цінностей, які є світоглядним фундаментом 

для віднесення себе до даної спільноти. Отже, колективну ідентичність 

необхідно розглядати як системно-структурну цілісність, в якій представлена 

ціла палітра ідентичностей. При цьому доцільніше говорити саме про 

колективну ідентичність, а не про групову (у першому випадку акцентовано 

на зв’язках всередині спільноти, які, власне, і становлять собою колективну 

ідентичність як таку). При цьому колективна ідентичність в найбільш 

загальному розумінні окреслена в даній дисертаційній роботі як 

взаємонакладання різних форм ідентичності певної спільноти. Колективна 

ідентичність може являти собою «образ Ми», який конструює певна спільнота 

і з яким співвідносять себе інші члени цієї спільноти. Такий підхід 

виправдовує себе і для розгляду проблеми, означеної в темі дисертації. 

Кримські татари як спільнота можуть бути визначені: а) як національна 

спільнота; б) як релігійна спільнота; в) як регіональна спільнота; г) як 

спільнота, що дотримується власної культурної традиції; д) як спільнота, що 

має специфічні соціально-економічні потреби і умови життя тощо. Відповідно 

ідентичність кримських татар можна досліджувати як «колективну 
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ідентичність» (тобто певним чином взаємно підпорядковану та узгоджену 

систему ідентичностей (відповідно до вище поданих визначень); колективна 

ідентичність функціонує подібно до системи суспільної стратифікації із 

взаємонакладанням і доповненням різних форм ідентичності). Правильність 

подібного підходу до розгляду кримськотатарської ідентичності 

підтверджується заявами багатьох дослідників, які говорять, що недостатньо 

характеризувати кримських татар лише як етнонаціональну групу.  

Основним феноменом, що розглядається в дисертаційній роботі, є не 

кримськотатарська ідентичність як така, а її зовнішній прояв (ретрансляція 

ідентичності ззовні спільноти) і перспективи того, яким чином кримські 

татари можуть бути найбільш повноцінно включені в процес українського 

державотворення. З огляду також на їх власний досвід державотворення і 

відображення цього процесу в їхній колективній ідентичності, зокрема, в 

громадянсько-політичній ідентичності, як одного з базових елементів 

модерної колективної ідентичності. Відповідне дослідження може бути 

проведене лише в межах українознавства, зважаючи на його спрямованість та 

структуру предметного поля дисципліни. Фактично поставлене питання про 

включеність кримських татар в «український світ» без втрати їх власної 

ідентичності. 

Запропонована авторська схема (процесуальне визначення) колективної 

ідентичності як співвіднесення її горизонтального і вертикального вимірів. 

Горизонтальний вимір при цьому позначає відносини підпорядкування 

(субпідпорядкування) ідентичностей за ступенем їх важливості для індивіда. 

Вертикальний вимір – стосується зв’язків на рівні «індивід – спільнота», і 

«спільнота – спільнота». З точки зору індивіда ідентичність характеризується 

як міра його включеності в ту чи іншу спільноту, а з точки зору спільноти – 

вказує на міру лояльності індивіда до групи.  

Громадянсько-політична ідентичність кримських татар може стати 

потужним рушієм сучасного українського державотворення. Тому при 

розгляді впливу колективної ідентичності кримських татар на державотворчі 
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процеси, акцентуємо увагу на тому, що рівні вияву колективної ідентичності 

кримських татар зумовлюються особливостями їх історичного шляху, 

специфікою етнічної та політичної історії, ступенем розвитку громадянського 

суспільства тощо. Отже, колективна ідентичність кримських татар може стати 

важливим підґрунтям для конструктивного включення кримськотатарської 

спільноти в українські державотворчі процеси, а також для реалізації 

громадяно-центричної моделі державотворення в Україні. Основні положення 

Розділу відображені в авторських публікаціях [143; 148; 150]. 
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Розділ ІІ. Етнічна історія як ключовий елемент формування 

колективної ідентичності кримських татар 

 

Колективна ідентичність спільноти являє собою досить складний 

багатошаровий феномен. Однак, ми можемо спробувати виокремити той 

змістовний акцент, який є цікавим для даного дослідження. Коли ми говоримо 

про ідентичність в контексті державотворення, то, перш за все, йдеться про 

національну ідентичність як базову. Сучасна західна держава виникає як 

національна держава. Як зазначає Кимлічка, будь-яка сучасна держава не 

може бути повністю етнічно нейтральною [80]. Тож «державницький 

елемент» в ідентичності це ні що інше як уявлення про спільність минулого її 

членів у певної спільноти (за Е. Смітом), тільки й того, що коли ми говоримо 

про національну спільноту, яка за замовчуванням має право на 

самовизначення, – то спільна історія минулого, зазвичай, – історія 

державності, або процесу, який їй передує («протодержавність», оформлення 

управлінських інститутів у спільноті, яке відбувається паралельно з її 

самоусвідомленням).  

Таким чином, для розгляду колективної ідентичності кримських татар в 

контексті сучасного українського державотворчого процесу велике значення 

має розуміння того історичного образу власної державності, який у спільноті 

сформований як елемент (а також підґрунтя) ідентичності. Дуже важливо при 

цьому розглянути в порівняльній перспективі образи державотворчих 

процесів українців, кримських татар і росіян, які з ХV ст. починають 

розгортатися паралельно. Історична взаємодія між народами також має велике 

значення, адже вже в сучасних викладах історії Криму у російських, 

українських і кримськотатарських авторів ми бачимо деякі інтерпретаційні 

розбіжності, які можна характеризувати як ідеологічні або такі, що 

вписуються в певний ідентифікаційний контекст. Тобто, наприклад, російська 

історична наука подає історію Криму з огляду на російську ідентичність (ми 

говоримо про оціночні судження, наприклад, щодо політичного статусу 
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Кримського ханства, історичних прав на півострів, ідіоматику «приєднання» 

тощо). В українських наукових джерелах (перш за все, маються на увазі 

узагальнюючі роботи, які формують загальноприйняте бачення) інтерпретації 

відрізняються від російських, кримськотатарські автори, позиція яких, як 

правило, значно менш представлена, мають також своє відмінне бачення. 

Особливо тут слід підкреслити, що предметом нашого розгляду є не 

історія державності кримських татар чи історія Криму як така, автора 

дисертації цікавить співвідношення образів історії Криму чи історичних 

дискурсів у тій мірі, як вони впливають на сучасні перспективи узгодження 

української і кримськотатарської ідентичності в межах одного 

загальноукраїнського державотворчого процесу. 

Розглядаючи проблеми ідентичності в контексті державотворчих 

процесів, можна визначити ряд наступних принципових моментів. 1. Феномен 

державотворення в ідентифікаційному контексті цілком можна 

охарактеризувати як певну інтерпретаційну історичну схему, певний наратив, 

який обґрунтовує право певної етнонаціональної групи на створення власних 

самоврядних державних інститутів, також розкриває історію їх 

функціонування і «задає вектор» майбутнього розвитку і розбудови держави. 

При цьому ми бачимо два відтінки значення терміна «державотворення» – з 

одного боку, як державне будівництво, розбудову державних інститутів 

(State-building), з іншого, як було уже сказано вище, як інтерпретацію історії 

цього процесу. В цьому контексті близьким поняттям до державотворення 

можна назвати, наприклад, термін «націєтворення». 2. Процес 

державотворення оформлений у вигляді такої інтерпретаційної історичної 

схеми цілком може вважатися елементом (а також підґрунтям) колективної 

ідентичності. В першу чергу, національної, однак також релігійної, 

регіональної і культурної. У цьому випадку ми говоримо про прийнятий у 

спільноті історичний образ власної державності. При цьому доречно говорити, 

що він є частиною (а також віддзеркаленням) етнічної історії (історії народу), і 

є інтерпретацією політичної історії (по суті, історією державності). 3. 
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Зважаючи на все вище викладене, «кримськотатарська проблема» в даному 

аспекті позначається необхідністю узгодження історичних державотворчих 

дискурсів (прийнятних образів історії державотворення) для спільнот 

українців і кримських татар. При цьому державотворчий процес розуміється 

виключно як творення української державності (з урахуванням прав 

кримських татар відповідно до їх статусу автохтонної етнонаціональної 

спільноти).  

Таким чином, якщо узагальнити вище сказане, то ідентичність в 

контексті державотворення буде базуватися, в першу чергу, на історичному 

ґрунті (бачення історії державності як певної системи, як дискурсу), а на 

сучасному етапі перспективи включення кримськотатарської спільноти в 

загальноукраїнський державотворчий процес можна оцінити через 

інтерпретацію сумісності кримськотатарської і української ідентичності як 

такої (про це йтиметься в третьому розділі). Для розгляду ж інтерпретації 

історії державності як складової колективної ідентичності необхідно 

звернутися до поняття етнічної історії. 

Етнічна історія – це специфічне поняття, що використовується в 

етнології, етнополітології та українознавстві. Ця історія є історією етнічної 

спільноти і тому, за умовчанням, не може бути етично нейтральною. При 

цьому зовсім не обов’язково мова йде про некоректну інтерпретацію фактів чи 

їх підтасовування. Етнічна історія певним чином вибудовує логіку 

розгортання історичного процесу в контексті остаточної ключової мети 

етнонаціональної спільноти – обґрунтування і реалізації права на 

самоствердження. Тобто тут ми можемо говорити також про історію 

національної державності (за умови, що вона реалізована). У більш широкому 

контексті етнічна історія вписується в теорію націоналізму саме в якості 

«національного міфу», спільної колективної історичної і культурної пам’яті 

(як основних визначальних елементів етнічної групи за Е. Смітом). 

Достатньо вичерпну характеристику поняттю етнічна історія дає Ентоні 

Сміт: «Під “етноісторією” я розумію не об’єктивне безстороннє дослідження 
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істориком минулого, а суб’єктивне бачення пізнішими поколіннями певної 

культурної одиниці населення досвіду своїх справжніх чи гаданих предків…» 

[180, c.94]. 

У даному контексті також часто розмежовують історію певної території, 

історію етнічної групи і, власне, національну історію. Розмежування так само 

відбувається за певним вектором інтерпретації історичного процесу, 

відповідно до цього відрізняється реальний фактаж. У першому випадку ми 

говоримо про факти природного й культурного освоєння території різними 

етнічними спільнотами, які в певний період проживали на ній. У випадку 

етнічної історії досліджується історія етнічної спільноти, сюди також 

включається цілий комплекс із дотичних досліджень. Об’єкт досліджень 

етнічної історії як науки можна визначити наступним чином: 

«— виявлення й опис традиційних культурно-побутових рис етносів, 

вивчення їх трансформації у часі (поселень, житла, одягу, їжі, традиційних 

занять, звичаїв і обрядів, народних занять тощо); – вивчення території 

розселення етносів, руху етнічних кордонів у часі, зміни національного складу 

населення на етнічній території, формування національної діаспори та її 

особливостей у різних країнах; – дослідження етносоціальної структури 

суспільства на різних етапах часового розвитку в межах етнічної території, 

зміни соціального складу окремих етносів і співвідношень між їх соціальними 

верствами; – дослідження народної творчості у галузі матеріальної та духовної 

культури в її історичному розвитку; – дослідження долі етнокультур в умовах 

урбанізації суспільств» [113, c.18]. 

Мала енциклопедія етнодержавознавства визначає поняття етнічної 

історії як історію етногенезу певної спільноти. Його можна прийняти з 

урахуванням того, що процес етногенезу в даному випадку буде розумітися 

максимально широко, відповідно до всіх тих складових предмета науки, які 

наведені вище. В той же час етнічна історія (етноісторія) не розглядається 

виключно як наукова дисципліна. Відповідно, тексти, які можна віднести до 

таких, що формують історичну пам’ять, міф про колективне минуле, – це 
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також і певні художні історичні тексти, а також ті, що займають певне 

проміжне місце, тобто мають і суто наукову (об’єктивно-історичну), і 

публіцистичну складові. Також в модерністській парадигмі творення нації 

можна говорити про те, що етноісторія певним чином може конструюватися. 

На основі певних елементів побутової культури, народної мови, уявлень про 

походження спільноти, які зафіксовані в народній творчості, може поступово 

створюватися певна усталена етнічна історія, що в якийсь момент дозріває до 

вираження її в певній концентрованій формі у вигляді наукового 

обґрунтування. Хоча ми й можемо говорити про деяку маніпулятивну 

складову у формуванні етнічної історії, вона тут не є визначальною. 

Конструювання етноісторії означає, передусім, усвідомлення частиною 

національної культурної еліти необхідності її створення у писаній формі. При 

цьому маніпулятивний елемент – інтерпретація конкретних історичних фактів 

у відповідності до переконань представників цієї ж таки еліти. (Дана теза хоча 

й має прийматися до уваги, так само може бути піддана сумніву, зважаючи на 

тяглість процесу формування етнічної історії, досить часто відсутності 

єдиного подібного проекту в межах однієї спільноти тощо). Етноісторія 

спільноти може постійно модифікуватися й доповнюватися у зв’язку з тим, що 

виконує функцію народної мобілізації. 

Під національною історією можна розуміти власне історію національної 

спільноти та національної державності, якщо така мала місце в історії етнічної 

спільноти. (Зазвичай в тій чи іншій мірі будь-яка етнонаціональна спільнота 

мотивує своє прагнення до самовизначення на основі історичної державності). 

При цьому так само вірно те, що для обмеження подібних претензій спільноти, 

альтернативно можуть створюватися інші, конкуруючі проекти етноісторії. 

Так, наприклад, конкуруючими моделями етнічної історії в контексті 

інтерпретації Києворуської доби є етнічні історії українців і росіян. Також 

подібним прикладом є інтерпретації історичного місця й ролі (у першу чергу, 

в плані самостійності зовнішньої політики) Кримського ханства в історичних 

проектах кримських татар і росіян. Подібні дискусійні моменти 
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кримськотатарської історії по-можливості мають бути висвітлені, тому що, 

власне, вони найбільш рельєфно проявляють основні знаково-символічні та 

ідейно-образні елементи ідентичності спільноти. Для даного дисертаційного 

дослідження в проблемі етноісторії кримських татар можна визначити 

наступні пріоритетні моменти: 1) розгляд ключових різночитань трактування 

етногенезу кримських татар та історії Кримського ханства в російській і 

кримськотатарській версії історії півострова; 2) розгляд ключових моментів 

взаємодії кримських татар і українців у цьому історичному періоді. 

Окреслення тих елементів етноісторії обох народів, які можуть бути успішно 

використані в процесі державотворення. 

 

2.1. Співвідношення російського і кримськотатарського проектів 

етнічної історії Криму 

 

В більшості наукової літератури роком заснування Кримського ханства 

вважається 1441 рік, коли відбулось повторне входження в Крим Хаджи Герая, 

родоначальника династії Гераїв (у частині джерел – Хаджи-Девлет Гірей). З 

приводу походження Хаджи ключовою тезою в плані ідентифікації, природи 

влади і походження влади є прямий кровноспоріднений зв’язок з правлячою 

династією Золотої Орди (Чингізидами). За деякими свідченнями, власне 

Хаджи є прямим нащадком Чингізхана в 11-му поколінні. Батько Хаджи – 

Гіяс-ад Дін – нащадок намісників Кримського юрту, поставлених на правління 

ханом Менгу Тимуром. Відповідно, враховуючи родовий принцип 

наслідування влади, всі його нащадки мали свої претензії на володіння 

землями юрту. В подальшому можемо побачити, що це формує, власне, базис 

легітимності правління династії Гіреїв, відповідно до їх статусу і в зовнішній, і 

у внутрішній політиці [51, Т.1, c.16]. 

Народився майбутній кримський хан у Литовському князівстві, куди 

його сім’я була змушена виїхати через постійні війни в Криму за право 

заволодіння Кримським юртом. Рід, до якого належав і Гіяс-ад Дін (на посад 
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претендував Тохтамиш), був змушений тікати з Криму після сходження на 

юрт Ідіке (в російському варіанті – Єдигея). Наближені до Тохтамиша люди 

були винищені, за мотивом претензій на Кримський юрт. Гіяс-ад Діну з сином 

вдалося врятуватися. Історично достовірної інформації про те, як це відбулося 

немає, однак за народними легендами майбутньому ханові довелося кілька 

років прислуговувати суфієві Девлет-Кельді, який був вихователем його 

батька. При цьому йому доводилося виконувати важку фізичну роботу і 

терпіти образи від дружини суфія. 

«Дружина Девлет-Кельді суфія була жінкою немилосердною. Вона 

стала доручати молодому принцу виконання важких робіт, ображала і 

принижувала його, а часом і била. Хаджі Гірай, однак, жодного разу не 

поскаржився. Але одного разу, ставши мимовільним свідком її неналежного 

поводження з молодим принцем, Девлет-Кельді дорікнув цим дружині і 

пояснив їй, що Хаджі Гірай є чингизидом і що він гідний всілякої поваги, і цим 

трохи полегшив становище бідного втікача» [200, c. 16]. 

Точну родословну Хаджи-Герая прослідкувати достатньо складно. 

Перш за все, у питанні найближчих родичів. В. Смирнов, наприклад, говорить 

про те, що за однією з версій батьком майбутнього хана міг бути Таш-Тимур 

(тоді як Гіяс-ад Дін – це загальна форма титулування-звертання; історично 

недостовірна особа) [177, c. 171]. Тим не менше, в загальному плані 

походження Хаджи, як нащадка правителів Золотої Орди, у дослідників 

сумнівів не викликає. В символічному плані процесу ідентифікації цей момент 

має ключове значення. 

Відповідно до свого походження Хаджи також намагався реалізувати 

своє право на володіння Юртом. Пізніше для цього склалася сприятлива 

ситуація. Перша така спроба в 1428 р. була невдалою і невдовзі він був 

змушений повернутися в Литву. Трон намісника Криму зайняв Улу-Мухамед. 

На території півострова упродовж дуже короткого періоду часу змінювалися 

правителі. Відповідно, представники бейських родів Ширін і Барин 

звернулися до литовського короля Казимира з проханням відправити в Крим 



 75 

на правління Хаджи Герая. Власне, 1441 р. Хаджи-Герай увійшов у Крим і 

правив ханством до своєї смерті в 1466 р. 

Є цілий ряд ключових моментів, які необхідно виокремити, коли ми 

говоримо про інтерпретацію заснування Кримського ханства в етнічній історії 

кримських татар. По-перше, це вже згадане походження Хаджи-Герая. 

Враховуючи прямий кровноспоріднений зв’язок ханської династії Гіреїв з 

правителями Золотої Орди, сучасні історики абсолютно обґрунтовано можуть 

характеризувати вектор зовнішньої політики принаймні перших кримських 

ханів як її правонаступників. При цьому особливу увагу треба приділити 

походам кримських ханів проти Сараю. В даній ситуації виникає достатньо 

парадоксальна ситуація в ідентифікації кримських татар – перші хани активно 

борються із загрозою зі сторони центру Золотої Орди. Крим в даній ситуації 

виступає в ролі провінції, яка бореться проти метрополії, в термінах етнічної 

історії – це початок націєтворення і утвердження національної держави. Такі 

висновки також цілком правомірні, зважаючи на особливе (в хорошому сенсі), 

«окраїнне», положення Криму. Кримський улус менш за інші території орди 

був залежний від центру через широкі можливості торгівлі, встановлення 

культурних і політичних зв’язків із Середземномор’ям. 

Наступний принциповий момент пов’язаний із походженням ханської 

династії. Враховуючи, що Гіреї є нащадками Чінгіза, вони, відповідно, 

отримують міжнародно-політичну суб’єктність у системі міждержавних 

відносин. Для складання подібної характеристики слід врахувати, що до епохи 

буржуазних революцій поняття суверенітету розглядалось виключно через 

призму особистості правителя. Таким чином, питання походження, тяглості й 

значимості династії для авторитету правителя і перспектив розвитку держави 

набуває ключового значення. Звичайно, подібну термінологію потрібно 

вживати досить умовно, зважаючи на те, що саме поняття суверенітету було 

запропоноване в Європі значно пізніше і характеризувало предметну область 

взаємовідносин Католицької церкви і верховної влади монарха [174]. 

В найбільш широкому сенсі поняття суверенітету означає право 
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здійснення верховної влади в державі. Таке право, навіть зважаючи на 

серйозну обмеженість можливостей ухвалювати політичні рішення родовою 

аристократією, належало ханові. Визнання його суверенітету – відповідно – 

визнання суверенітету ханської династії, показово підтверджується 

збереженими міжнародними договорами. Зокрема, Хаджи підтвердив права на 

землі, гарантовані золотоординськими ярликами [144]. 

При цьому, відповідно до цих ярликів, збиралися податки (пізніше у 

відносинах Менглі-Гірея з Іваном ІІІ цей податок називається «поминками»; 

він зберігається до 1700 р.; причому після успішних походів Гіреїв на Москву 

його сума збільшувалася). Також принциповим моментом у виданні подібних 

ярликів ще Хаджі-Гераєм є підтвердження подібного документа, даного 

Вітовту Тохтамишем, для литовського князя Сигизмунда. Литовський князь 

Вітовт був покровителем Хаджи, і, власне, він дав згоду на встановлення 

Хаджі на кримському престолі. Тому саме підтвердження золотоординських 

ярликів для литовського князя – це, в першу чергу, визнання міжнародної 

легітимності влади Гіреїв як правонаступників Золотої Орди, а з іншої, – 

здобуття в особі князя союзника, бо підтвердив його права на землі сучасної 

України, на які також претендувало Московське царство [51, Т. 1, с.24; 149]. 

Можливо, власне цим фактом пояснюється те, що межі земель, право на які 

отримував литовський князь, виписувалися дуже детально. Вперше на подібну 

проблему звернув увагу ще М. Грушевський в «Історії України-Руси»: «факт 

видання таких ярликів литовському урядові факт “дуже інтересний і важний, 

який досі не мав щастя в історіографії”» [цит. за: 144]. 

Зовнішня політика Кримського ханства до певного часу теж визначалася 

походженням ханів. Відповідно до нього, Кримське ханство мало всі підстави 

вважатися правонаступником Золотої орди, відтак, Гіреї за можливості 

намагалися «зібрати землі» Великого Улуса. Розгляд подібного 

позиціонування зовнішньої політики ханів є актуальним аж до 1552 року, коли 

Казанське ханство було зруйноване Іваном ІV. Фактично, на історичних 

прикладах можна побачити певну еволюцію зовнішньої політики Ханства 
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внаслідок змін статусу навколишніх держав. Спочатку це намагання 

встановлення контролю за кочовими ордами в Причорномор’ї і аж до Волги, 

встановлення влади династії Гіреїв на казанському престолі. При цьому 

характерними були намагання підкорення якнайбільшої кількості татарських 

орд, як військовою силою, так і через роздачу землі чи інших привілеїв, а 

також через встановлення родових зв’язків ханів із бейськими родами для 

отримання внутрішньої підтримки. (Таким був, наприклад, шлюб Менглі І 

Герая з Нур-Султан, вдовою казанського хана Ібрагіма для встановлення 

контролю над ногайцями). Тим не менше, подальша історія показує, що 

розпад Золотої Орди фундаментально змінив статус тюрків, і Криму фактично 

не вдалося інтегрувати їх навколо себе. Хоча Причорномор’я кілька століть 

успішно виконувало роль певної буферної зони між, власне, Кримом і землями 

Литовського князівства та Московського царства. Певною мірою феномен 

козацтва і Гетьманської держави також з цим пов’язаний. У символічному 

плані, як елемент ідентичності спільноти, воєнна успішність перших ханів 

(Хаджи І Гірея, Менглі І Гірея, Сахіб І Гірея, Девлет І Гірея) має дуже велике 

значення. Воєнні походи виступають предметом національної гордості. В 

подальшому, воєнна потуга кримських ханів інтерпретується у зв’язку з 

протистоянням російському самодержавству. (В сучасних соціальних 

мережах та пресі можуть поширюватись конструкції типу «Ми єдині, хто двічі 

завойовував Москву»; в подібних формах можуть бути розставлені акценти і в 

татарсько-османському поході проти Петра І тощо). У плані 

зовнішньополітичного суверенітету воєнна успішність є прямим показником 

успішності держави та її правителя. Крім того, що для Криму воєнна здобич 

завжди була вагомою частиною скарбниці й мала відповідне значення для 

внутрішньої стабільності в державі. (Незадоволення бейських родів, взаємна 

конкуренція нерідко була пов’язана саме з майновими питаннями). В 

подальшому поступову втрату контролю над Північним Причорномор’ям 

більшість дослідників вважають передумовою падіння Кримського ханства.  

Щодо діяльності перших ханів у плані економічного облаштування 
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півострова (відповідні господарчі реформи; управлінські рішення і 

прецеденти), то на цю проблему також є відмінні, деякою мірою навіть 

полярні точки зору. Відмінності ці обумовлені загальним контекстом 

інтерпретації історії Криму і кримськотатарської історії (етноісторії). З одного 

боку, є наукові роботи В. Возгріна, в яких автор намагається простежити, 

перехід кримського ханства від кочового й напівкочового способу життя та 

господарювання до більш осілих форм. Цим самим він обґрунтовує, в тому 

числі, й особливе місце кримськотатарської етноспільноти серед інших 

тюркських народів. При цьому достатньо часто у своїх роботах автор 

використовує неоднозначні аргументи, які дають привід для звинувачень його 

в заангажованості. «Не варто вважати, що поширення землеробських навичок, 

вся перебудова кочової економіки в осілу йшли спонтанно. Цьому процесу 

активно сприяли хани. Відомо, що перші Гіреї, зацікавлені, природно, в 

примноженні числа своїх підданих, дбали як про переселення в Крим 

кочівників (в основному з Волги), так і про закріплення їх на новому місці. А 

що може краще прив’язати до землі вчорашнього вільного сина степів, ніж 

зернове господарство! 

І ось у степовій частині Криму, в порожніх ковилових просторах, 

починають з’являтися нові селища; число їх множилося і при Хаджі-Девлет, і 

при Менглі, і при Сахібі (1537 – 1551); всі переселенці зберігали, природно, 

скотарські традиції, але розвивали, повторюємо, і нові, землеробські. Цьому 

процесу сприяла доступність землі – по кримсько-мусульманському праву 

колишні пустки, на які "сідали" нові господарі, переходили у їхню власність» 

[42, c.155]. 

З приводу реформаторської діяльності Хаджи-Гірея та його сина Менглі 

більшість дослідників висловлюється досить стримано. Об’єктивно, 

першочергові цілі перших ханів лежали в зовнішньополітичній площині. В 

першу чергу, це давало гарантії лояльності якнайбільшої частини кочових 

татарських орд і сусідніх держав на півострові – генуезьких колоній (Кафа, 

Чембало) і князівства Феодоро. Зрозуміло, що при цьому відбувався процес 
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того, що зараз ми могли б назвати адміністративним регулюванням. (Це 

передбачала, власне, система дачі й підтвердження ярликів на володіння 

землею [224]). Тим не менше, власне економічні реформи системи ведення 

господарства зазвичай пов’язують із Сахібом І Гіреєм. При цьому в кожному 

регіоні Криму історично були сформовані свої моделі ведення господарства. 

Тому, говорячи про перехід від сезонного скотарства до більш осілих форм 

ведення господарства, перш за все, мається на увазі степова частина 

півострова і причорноморський степ. І південнобережжя, і центральна гірська 

смуга Криму в цьому плані мали свої особливості. Це й зумовлювало великою 

мірою антропологічну, етнографічну і культурну самобутність, яку кримські 

татари також схильні вважати однією з основних своїх історичних і 

культурних переваг.  

Відповідно до цього ми можемо говорити про певні символічні образи 

перших правителів, які можна було б виокремити в процесі дослідження 

феномена колективної ідентичності. Епоха Хаджи-Герая сприймається як 

«золотий вік» Кримського ханства. Своєрідний міфологізований ідеал 

могутності держави, в першу чергу, був обумовлений тим, що за правління 

першого Гірея ханство було повністю незалежним (загалом, цей період в 

історичній перспективі був дуже коротким: орієнтовно, між 1441 – 1475 рр.), і 

тим, що своїми перемогами над Сейд Ахметом і пізніше над синами Кучук 

Мухаммеда на 1465 рік Хаджи вдалося об’єднати під своїм верховенством 

землі Великого Улусу. Наступного року він загинув за нез’ясованих обставин, 

припускають, що він був отруєний генуезцями. Сучасники називали його 

Мелек («Ангел»). З чим це пов’язано, дослідники сказати не можуть, однак 

сам факт виокремлює постать хана. Подібні порівняння й епітети, зазвичай, 

характерні для вирізнення в рамках етнічної та політичної історії тих 

історичних осіб, які відіграли ключову роль для поступу власної спільноти. В 

українській історії подібним чином оцінювали князя Володимира 

Святославовича («Красне сонечко»). 

Менглі І Герая, наступник Хаджи Герая сприймається, перш за все, як 
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продовжувач його справи у військових походах. На початку свого правління 

він зумів відвернути від генуезьких колоній напад османської ескадри, 

заявивши про своє покровительство Кафи і забезпечивши додаткові 

надходження в ханську казну. Однак в подальшому султан Мухмед ІІ Фатіх 

організував ще один успішний похід на колонії Генуї, і як результат, 1475 р. 

вони були захоплені, а хан Менглі Герая потрапив у османський полон. При 

цьому османським нападникам посприяв ширінський бей Емінек. Бейськими 

родами на престолі був утверджений брат Менглі Нур Девлет, однак він 

бейську знать не задовольнив і ті ж таки ширінські беї змушені були просити 

османського султана повернути Менглі на престол. 1478 р. хан повернувся у 

супроводі турецьких яничар. 

Якщо інтерпретувати факт заснування певної держави через призму 

ідентичності, то можна сказати, що в символічному плані він є дуже 

важливим. Адже в сприйнятті образу історії спільноти він є маркером 

переходу від додержавного етапу до історії державності. Відповідно 

елементами історичного дискурсу в цьому плані є: 1) обґрунтування 

виникнення держави (формулювання історичних, геополітичних, культурних 

причин; обґрунтування своєї національної ідентичності як права на унікальну 

форму державності); 2) символізм особи першого правителя (чи кількох 

перших правителів) як виразника ідеї державності. Відповідно міфологізація і 

героїзація його особи, творення легенди про особливий шлях, який він мав 

пройти для отримання такого статусу. Так, наприклад, як в українців є легенда 

про засновника Києва Кия, який нібито був першим київським князем, у 

кримських татар такою міфологізованою, проте цілком реальною особою, є 

Хаджи-Герай. Легенда, що наведена вище, ілюструє сукупність випробувань, 

які він мав пройти на шляху до заснування Ханства. При цьому він 

характеризується через намагання встановити стійку систему влади з 

адміністративним центром на півострові (власне державність). Якщо 

повертатись до обґрунтування причин і підстав державності, то тут в 

сучасному викладі вони будуються через апеляцію до місцевих 
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соціально-економічних, географічних, культурних особливостей (розвиток 

своєрідних форм ведення господарства, мультикультурність населення 

півострова, відповідно високий рівень толерантності, унікальність 

культурного доробку). По суті, цей набір аргументів стосується відстоювання 

власного права на суб’єктність та самобутню ідентичність. 

Крім цього, можна прослідкувати таке сучасне зовнішньополітичне 

позиціонування Кримського Ханства, – держава, яка є нащадком Золотої Орди 

(в якості знаково-символічного простору колективної ідентичності, цей 

аргумент апелює до значимості й обґрунтованості претензій на державність, а 

також є своєрідною династичною формою легітимації влади хана, відповідно 

– й міжнародної суб’єктності держави, ним очолюваної). 

В якості наукового припущення можна висловити тезу про те, що 

російський історичний дискурс на рівні ідентичності і питання державності 

конкурує і з українським, і з кримськотатарським. Відповідно, до цього з 

російської сторони є намагання знівелювати якраз момент утворення 

Кримського ханства і його зовнішньополітичного позиціонування. (Як, 

наприклад, ігнорування початкового періоду історії ханства до 1475 р., коли 

воно не мало будь-яких ознак васальної залежності;  абсолютизація і 

акцентування на факті васальної залежності від Туреччини як безперечно 

деструктивному (як далі буде вказано, категоричність в таких інтерпретаціях є 

не чим іншим, як маніпулятивним прийомом) і т.п.).  

Щодо початкового періоду історії Кримського ханства, епохи 

Хаджи-Герая, то у зв’язку з певною надмірною увагою до факту васальних 

відносин між Кримом і Туреччиною, для кримськотатарської спільноти він 

має особливу значущість. Тому ми бачимо намагання розширити його період. 

Справа в тому, що Хаджи-Герай перший раз здобув владу в Криму у 1428 р., 

однак згодом змушений бути тікати в Литву. І лише в 1441 р. остаточно 

встановив на півострові свою владу. Здавалося б в історичному масштабі 

різниця менш ніж у 20 років не має значення, однак досить символічно, що 

кримські татари часто представляють саме 1428 р. як початок Ханства, в той 
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час як в російських джерелах роком заснування держави вказують 1441 р. 

Фактично, з одного боку можливе бажання «розширити» історичні рамки 

«золотого віку» ханства, а з іншого, – девальвувати цей період. 

 Відповідно, це претензії щодо успішності й самостійності 

кримськотатарської держави і державності. Становлення московського 

царства відбувалося в період правління Івана ІІІ і Івана ІV, і можна сказати, що 

«антитатарська» складова в російському дискурсі досить сильна, зважаючи на 

те, що Іван ІV розширює свою державу за рахунок тих територій, які були 

підконтрольні Криму. Кримське ханство і Московське царство довгий період 

виступають антагоністами, і ці відносини зі сфери міждержавних так само 

ретранслюються в якості певних образних уявлень у сферу ідентичності 

спільноти. При цьому зрозуміло, що вони часто цілеспрямовано виконують 

ідеологічну функцію, і весь накопичений негативний образний і стереотипний 

вантаж врешті-решт може використовуватися для виправдання геноциду 

кримських татар, здійсненого Сталіним. 

Тут ми виходимо на кілька ключових, дискусійних питань ідентичності 

кримських татар. По-перше, це взаємовідносини Кримського ханства і 

Османської імперії з 1478 р. Формально ханство стало васалом Османської 

імперії і проіснувало в подібному статусі аж до 1774 р., коли між Туреччиною 

і Російською імперією в результаті російсько-турецької війни був підписаний 

Кючук-Кайнарджийський мирний договір, який формально гарантував 

Кримському ханству незалежність. Російські дослідники наводять такі умови 

васалітету ханства, встановлені 1478 р.: 

«1) хану надається повна влада, утримання варти в 4 тис. чоловік за 

рахунок султана, право призначати і знімати чиновників; 2) хан має належати 

до роду Гіреїв; 3) калги (спадкоємці), як і хан, мають затверджуватись ханом; 

4) султан, як верховний правитель Кримського Юрту, міг вести хана з його 

народом на війну, забезпечуючи йому утримання, але сам хан не мав права 

розпочинати війни і заключати мир; 5) султан в якості халіфа вважався 

покровителем ісламу в Криму, мав право призначати і знімати найвищих 
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духовних осіб, утримувати в Козлові (Гезлеві) гарнізон свого війська» [192, 

c.177].  

Тим не менше, фактичний статус ханства ще довгий час залишався 

незмінним. Про це свідчать більшість старих авторитетних джерел, так само, 

як і сучасні українські науковці. Наприклад: «У великих містах, особливо на 

узбережжі, вони поставили гарнізони; таким чином вони встановили нагляд за 

кримськими ханами, які, однак, незважаючи на це, аж до 1584 р. були скоріше 

союзниками, ніж підданими Високої Порти; з цього часу вони (османи) 

призначали ханів, або принаймні утверджували їх, коли ті виявлялися досить 

сміливими, щоб захоплювати владу з власної волі» [191, c.12]. 

До цього слід додати, що сам факт складення подібної угоди (1478) 

точно не визначений. Першоджерела, які його прямо підтверджують, відсутні. 

Відповідно до цього є кілька точок зору щодо відносин, які склалися між 

Ханством і Туреччиною. По-різному описується факт полону Менглі. З одного 

боку, це «почесний полон» (відповідно до статусу хана), з іншого, – є 

свідчення, що Менглі був в останній момент помилуваний султаном. Крім 

того, В. Смирнов наводить альтернативні варіанти можливого договору. 

Формулювання там принципово інші, хоча статус підпорядкування ханства 

зберігається: «Надаючи у всіх ділах один одному допомогу, будемо мстити 

ворогам нашим; ті, що будуть після тебе (Менглі Герая) нехай будуть 

присягати мені; …зречення і призначення ханів хай належить падишаху 

османському» [177, c. 230]. 

1584 р. хан Мехмед Герая був зміщений османськими військами. До 

цього Порта силою не змінювала хана на престолі. З приводу ж умов 

васалітету, нав’язаних Менглі, то в дійсності його наступники до певного часу 

могли відмовлятися йти у військові походи разом із султаном, якщо вони не 

цікавили власне ханство. Подібні відмови траплялися в тому випадку, коли 

півострів сам перебував під загрозою військового нападу з півночі. Хоча 

також справедливим є і той аргумент, що так само існувала практика 

відправлення нелояльних до правителя беїв або потенційних претендентів на 
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трон у подібні далекі походи. 

Тим не менше, укладення подібної угоди про підданство хана Порті (що 

не можна сприймати як однозначний історично достовірний факт) в 

подальшому використовується в радянській історіографії для формування 

негативного образу кримських татар. 

«Вторгненням турків у 1475 р. починається останній період історії 

Криму, період турецько-татарського ярма, що тривав більше трьох століть. 

Воно впало в 1783 р. з приходом росіян («русских») та об’єднання Криму з 

Росією» [222, c. 130]. Подібний стереотипний погляд масово тиражується в 

подальшому і в популярній літературі. Наряду з альтернативними образами 

«татар», «монголо-татар». Період історії кримського ханства 1428 (1441) – 

1475 рр. розкривається дуже коротко, тезово. Провідною ідеєю при цьому є 

положення про неспроможність владної еліти (однозначно ідентифікованої як 

прийшлої золотоординської) до творення власної державності. В такому 

викладі цей період фактично випадає («Золота орда» => перехідний період 

розпаду, невизначеності, куди включений і вказаний часовий проміжок => 

«татарсько-турецьке ярмо»). Деякі дослідники говорять про те, що в 1950-і 

роки в СРСР було сформовано певну доктрину викладу історії Криму, 

цілеспрямовано заангажовану до кримських татар, яка була формалізована в 

науково-методичних виданнях [129; 167]. 

Факт васалітету Кримського ханства, як ми бачимо, достатньо важко 

визначити навіть у межах практики міжнародно-правових відносин в Європі 

того часу. Через те, що відсутні документальні підтвердження укладення такої 

угоди – з’являються альтернативні версії самої історії полону Менглі, як 

«почесного полону» чи «дивовижного порятунку від смертної кари внаслідок 

милості султана». Не оцінюючи їх історичну достовірність можна сказати, що 

вони однаковою мірою виконують ідеологічну, і опосередковано, зважаючи 

на цілісний виклад історії Криму, ідентифікуючу функцію. 

Загалом, і в плані формування кримськотатарської ідентичності, а також 

з огляду на реальні історичні факти, можна виокремити дві протилежні 
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тенденції взаємин Кримського ханства з османами. З одного боку, Османська 

імперія серйозно загальмувала як соціально-політичний, так і економічний 

розвиток ханства. Після захоплення Кафи на південному узбережжі Криму  

розгорнулася війна з готським князівством Феодоро. Фактично, об’єктом 

агресії були нетюркські спільноти (держави). (Ті, що не чинили опору і 

визнавали турецьке підданство, посилаючись на того ж таки Возгріна, 

об’єктами агресії не були. Це також доволі символічний момент – західні 

джерела також не підтверджують нав’язану силову ісламізацію південного 

узбережжя [112]). В той же час столиця готського князівства фортеця Мангуп 

оборонялася кілька місяців. Внаслідок цих подій південне узбережжя 

втратило своє значення в якості торгового зв’язку із Середземномор’ям. Кафа 

перетворилася в порт, який торгував переважно невільниками. Торговий 

асортимент на узбережжі значно звузився. Крім суто економічних наслідків, 

це мало свої наслідки і в символічному плані, наприклад, в українському 

фольклорі сформувався стійкий образ «Кафи – турецько-татарського 

невільничого ринку», наряду з Царгородом. Так само і образ «злого татарина» 

(наприклад, в думі «Дівка-бранка») [53]. 

Також одна з основних проблем ханства, частково спровокована і 

підживлювана османами, – відносна слабкість ханської влади. Часта зміна 

правителів на престолі, зумовлена цілим рядом факторів (велика кількість 

бейських аристократичних родів, фактично від хана незалежних, що вступали 

у зовнішні зносини як з османами, так і з литовськими та московськими 

князями; прямий османський вплив; особливості системи 

престолонаслідування, – ханський престол спочатку переходив від брата до 

брата, а не від батька до сина), по суті, унеможливлювала проведення стійкої 

внутрішньої політики. У свою чергу, можна припустити, що це мало свій 

вплив і на ідентичність кримських татар (у плані мобільності населення, 

готовності приймати певні ціннісні установки, чи активно захищатися від 

чужорідного впливу). Так, наприклад, деякі автори пов’язують з подібною 

провінційністю кримських татар відсутність сильних антиросійських виступів 
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чи повстань пізніше, вже в період анексії і колонізації, на відміну від 

тюркських народів Кавказу, які опинилися в подібній ситуації імперської 

агресії [185]. 

Загалом, ханством управляли більше 40 ханів, причому багато з них 

займали трон по два, три і навіть чотири рази. Один термін правління при 

цьому в більшості випадків не перевищував 10 років, більше змогли 

протриматися лише перші хани (Хаджи Герай, Сахіб Герай тощо) і ті їх 

наступники, які вдало змогли скористатись з міжнародно-політичної ситуації 

для активного протиставлення себе Порті. В цьому контексті справедливим є 

зауваження про необхідність детального розгляду відносин кожного 

конкретного хана з султаном, який правив Османською імперією в певний 

конкретний момент. Теза про васалітет, у свою чергу, зазвичай в масовій 

свідомості приймається як безсумнівна символічна ідіома. Ще одне 

положення, яке може відпрацьовуватись історичною наукою в цьому 

контексті – порівняння згубності впливу бейських родів на ханську владу, і 

подібного впливу османів. За історичною хронологією можемо бачити, з 

одного боку, зниження впливовості бейських родів, з іншого – скорочення 

термінів перебування ханів при владі.  

В якості елемента ідентичності, інтерпретації державності – часта зміна 

ханів і великі можливості впливу бейських родів на зовнішню і внутрішню 

політику ханства може бути подана двояко. З одного боку, як безперечно 

негативний фактор розвитку і розбудови держави, через нестабільність 

адміністративної вертикалі і системи прийняття рішень в державі. З іншого, –  

як прояв «демократичних» традицій управління (обмеження верховної влади 

хана на користь представників бейських родів, виборність суддів і т.п.). 

Практика формування позитивного «образу Ми» як фундаменту колективної 

ідентичності дозволяє по-своєму інтерпретувати навіть можливі негативні 

епізоди історії державності. Так само, як, наприклад, в історії української 

державності тривалий період відсутності власне української держави, 

підпорядкованість чужій адміністрації – в ідентифікуючому контексті 
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інтерпретується через тезу про сильне прагнення власної держави, яке 

проявляється в усіх сферах соціального і суспільно-політичного життя, і в той 

же час «волелюбність», тобто спротив іноземному пануванню. 

Тим не менше, Османська імперія серед кримських татар сприймається 

як дружня держава. Можна сказати, що Кримське ханство загалом перейняло 

османські культурні традиції, традиції адміністративного управління. Перш за 

все, мова йде про реформу вищих органів влади Сахіб Гірея, так само реформи 

землевпорядкування і загалом соціально-економічний уклад. Тим не менше, 

недоцільно говорити, що Крим в цьому плані повністю копіював османів. 

Системи освіти також були інтегровані дуже довгий час. Велика кількість 

кримськотатарської еліти (представники правлячої династії, беї) постійно 

перебувала при османському дворі, перш за все, для навчання. Подібні речі 

можна побачити і в Європі. Однак тут ми говоримо про дві різні цивілізаційні 

спільності, відмінні, перш за все, ознакою релігії і, відповідно, 

культурно-ціннісними характеристиками (мовні, освітні, управлінські, 

мистецькі і т.д.). Безсумнівно, що Туреччина використовувала це в своїх 

інтересах, тим більше, що в певному історичному періоді з середини 

шістнадцятого і до кінця вісімнадцятого століття її по праву можна вважати 

лідером тюркського світу. В наші дні сучасна Туреччина також намагається 

утвердити подібний свій статус, що неформально передбачає «опіку» над 

всіма тюркськими спільнотами. Також важливим, можливо, навіть 

першочерговим фактором сучасного сприйняття ролі Туреччини в історії 

Кримського ханства є факт того, що ще з середини ХVIII ст. внаслідок воєнної 

агресії Російської імперії велика кількість кримських татар змушена була 

емігрувати в Туреччину. Загалом до початку ХХ ст. нараховують 3 еміграційні 

хвилі. Так само Туреччина стала єдино можливим місцем втечі від 

більшовицького терору на початку ХХ ст. і в середині тридцятих років. 

В подальшому Російська імперія намагалася використовувати подібні 

методи впливу на кримськотатарські еліти. Причому тут можна говорити про 

набагато інтенсивніший і спрямований короткочасний вплив (кінець ХVIII ст., 
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історичний період, що безпосередньо передував анексії Криму). Це 

прилучення частини кримської еліти (в першу чергу, в якості символу падіння 

ханства – Шагін Гірей) до російського царського двору, так само мотивування 

бейської еліти через статусні привілеї, землю, гроші, подарунки тощо. 

Подібна практика продовжувалась і після 1783 р., тим не менше є  деякі 

підстави вважати, що в довгостроковій перспективі основним спрямуванням 

царської політики було намагання асимілювати чи витіснити кримських татар 

з півострова [19], і такі плани могли розроблятися задовго до фактичної 

анексії. 

Особливий інтерес становить також те, що і в українській етнічній 

історії, і навіть (частково) в російській роль Кримського ханства може бути 

оцінена двояко. Мова йде про короткий період правління Менглі-Гірея до і 

після повернення з полону і його взаємини з Іваном ІІІ. 1474 р. між Кримським 

ханством і Московським князівством було підписано союзний договір, який в 

подальшому вилився у спільні воєнні походи проти Заволзької орди [6]. Сам 

факт договору інтерпретується в контексті російського державотворчого 

процесу: «Значення російсько-кримського договору 1474, неодноразово 

поновлюється впродовж досліджуваного історичного періоду, полягає саме в 

тому, що це був договір передбачає рівноправність сторін, перший із серії 

подібних документів, укладених Московським князівством з державою 

спадкоємцем Золотої Орди ... У договорі 1474 р. не було мови про політичну 

залежність. Вперше у відносинах Русі з пост-золотоординськими державами 

на перший план вийшли союзницькі відносини у боротьбі проти спільного 

ворога – Великої орди; був відсутній пункт щодо фінансової (ширше – 

економічної) залежності Русі» [205, c. 314]. 

Тим не менше, подальша політика Кримського ханства 

характеризується як така, що унаслідувала «золотоординську ідеологію». 

Подібні звинувачення можна сприймати в контексті російської етнічної 

історії, яка в контексті подальшої агресії російської імперії щодо ханства 

намагається її виправдати. В той же час кримські татари схильні розглядати 
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розрив відносин ханства з Москвою у зв’язку з намаганням Івана ІV замінити 

на престолі казанського ханства представника Гіреїв на власну креатуру 

(одного з ногайських лідерів) і подальше його захоплення. 

В контексті ж розгляду кримськотатарського національного будівництва 

та становлення кримськотатарської нації остаточна перемога Менглі в 1502 р. 

над Золотою Ордою може так само інтерпретуватись як «звільнення Європи 

від Золотої Орди» [63]  

Якщо співвідносити всі вище наведені факти заснування Кримського 

ханства з українською етнополітичною і націоналістичною теорією, то ми 

можемо побачити, що, власне, ключова для українського державотворчого 

процесу проблема «безелітності» за великим рахунком відсутня.  

Фактично, це та сама проблема легітимації верховної влади в 

національній державі, яку можна визначити як один з ключових елементів 

колективної ідентичності. Навіть більше того, пізніші міжнародні контакти 

запорозького козацтва і українських гетьманів з кримськими ханами в частині 

укладання договорів можуть розглядатися в площині саме підтвердження 

першими свого відповідного міжнародного статусу через такі договори. Серед 

українських дослідників на подібну проблему у відносинах Б. Хмельницького 

і Іслам-Гірея ІІІ звернув увагу Л. Д. Пріцак: «Б. Хмельницький мав як політик 

одну дуже важливу слабкість – він не був членом будь-якої династії. А в 

першій половині ХVII ст. все ще панувала середньовічна доктрина, відповідно 

до якої владу над певною територією може мати лише член пануючої династії, 

проте це стосувалося в основному дохристиянських європейських держав. У 

системі мусульманського світу, до якого належало Кримське ханство та його 

патрон – турецький султан, це не стало правилом, тому, як пізніше з’ясується, 

османський уряд трактував Б. Хмельницького і його наступників як князів 

(емірів) християнського народу» [155, с.73]. 

Тобто, якщо екстраполювати цей факт на нинішній статус кримських 

татар в Україні, ми можемо побачити досить цікаву особливість – умовно, 

право українців на самовизначення через міжнародну суб’єктність 
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гетьманства як суверенів на певній території опирається в тому числі й на 

кримськотатарську державність, яка історично була обґрунтована безумовним 

фактом кровної спорідненості династії Гіреїв із Золотою Ордою. Подібна 

ситуація підпорядкованості присутня й на рівні історичних фактів і певних 

кліше про те, що «Богдан Хмельницький шукав союзу» в т. ч. і з Кримським 

ханством, а не навпаки. Зацікавленість Гіреїв, як свідчить переважна 

більшість дослідників, в угодах із Хмельницьким була абсолютно 

прагматичною. Фактично, через подібні міжнародні договори гетьманська 

влада легітимізувалась (про що буде сказано нижче). 

Таким чином, основною характеристикою співвіднесення російського і 

кримськотатарського дискурсів давньої історії Криму можна вважати їх 

взаємну конкуренцію. До цього спонукує конкуренція російського і 

кримськотатарського державотворчих процесів. З наведених вище фрагментів 

видно, що на певному етапі для Московського царства встановлення 

рівноправних відносин з Кримом було серйозним фактом підтвердження своєї 

державницької спроможності й міжнародної суб’єктності. Території, над 

якими намагались встановити свій контроль у обох сторін були тими самими. 

Ханство у цій боротьбі поетапно поступалося, одразу втративши контроль на 

Астраханським і Казанським ханствами, а потім і над територією північного 

Причорномор’я, яка фактично слугувала буфером безпеки для самого Криму. 

В той же час анексія Криму 1789 р. є ключовим фактором в дослідженні 

питання державотворчого елемента і в російській, і в кримськотатарській 

ідентичностях. Фактично, встановлення російської влади на півострові, 

вимагало її легітимації, в тому числі й історичної. 

До останнього часу кримські татари власної завершеної моделі етнічної 

історії не мали взагалі. А, отже, державницький елемент ідентичності 

потрібно було відновлювати вже на сучасному етапі. Тут відбувалося 

своєрідне «пригадування» історії і формування власної історичної моделі.  

Зважаючи на велику кількість антитатарських стереотипів, спрацювали 

механізми компенсації, як позитивні, так і негативні. 
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В ситуації сьогоднішньої військової агресії РФ проти України, питання 

узгодження російської і кримськотатарської історичних моделей залишається 

відкритим. Ми бачимо чергове намагання актуалізації однієї з них. По суті, 

мас-медійне просування в російському інформаційному просторі тези «Крим – 

наш» вступає у безпосередній конфлікт з ідентичністю кримських татар (як 

«кримців»). В черговий раз силовим способом нав’язується ідіоматика 

«приєднання» чи «возз’єднання» Криму і Росії. Таким чином, знову 

дискредитується державотворчий елемент ідентичності кримців, на 

теперішній момент уже пов’язаний з українською державою.  

  

2.2. Співвідношення українського і кримськотатарського проектів 

етнічної історії (проблема невільництва і взаємовідносини українського 

козацтва з Кримським ханством, національно-визвольні змагання 1917 року) 

 

Для української етнічної історії питання взаємин з кримськими татарами 

займає окреме місце. Сьогодні необхідно розвінчати ряд міфів і прояснити 

історичні факти. Якщо в російсько-кримськотатарських відносинах основні 

проблемні моменти стосуються, перш за все, історичних прав на Крим, 

обґрунтованості права на вкоріненість, то для України загалом характерна 

недооцінка кримськотатарського елемента в історії української державності. 

Враховуючи той факт, що українська держава з 1991 р. не спромоглася 

оформити цілісне бачення спільноти кримських татар ні в історії України (для 

масового читача), ні у баченні майбутнього розвитку держави, незважаючи на 

те, що в науковій літературі подібні дослідження і розвідки виникають з 

постійною періодичністю. Звичайно, частково виправдати факт подібної 

байдужості можна тим, що в самій спільноті кримських татар деякі питання 

ідентичності досі є дискутабельними (перш за все, проблема співвідношення 

тюркського і нетюркського елементів в етногенезі, історії, культурі тощо). 

Тим не менше, для успішної розбудови політичної (громадянської) 

української нації на рівні державницької ідеології місце кримських татар має 
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бути визначеним. Першим завданням для цього має бути визначення 

історичного періоду, коли ми можемо говорити про початок взаємовідносин 

українців з кримськими татарами. Якщо у випадку Кримського ханства точно 

можна визначити історичний період становлення його суб’єктності (умовно 

1441 р.), то з визначенням певного статусу власне української сторони у цих 

взаємовідносинах виникають певні труднощі. Враховуючи специфіку 

постання козацтва, виникає закономірне питання: на якому етапі свого 

історичного розвитку воно стало достатньо консолідованою державотворчою 

силою, яку можна було б прийняти в якості суб’єкта? При цьому також можна 

виокремити певні стереотипні уявлення, що сформовані в українців щодо 

кримських татар. В першу чергу, це уявлення про кримських татар (які 

зазвичай ідентифікуються як просто «татари») як про «орду», що здійснювала 

постійні набіги для захоплення полонених і т.д. Крім цього, в українській 

історіографії та популярній літературі прижився міф про «татар-зрадників», з 

вини яких відбулася поразка війська Хмельницького під Берестечком (1651). 

Останній є особливо небезпечним, зважаючи на сильну вкоріненість подібних 

російських імперських уявлень про кримців (спочатку в світлі 

російсько-турецьких воєн, потім цей же міф використали в СРСР для 

виправдання злочину депортації в 1944 р.).  

Розгляд історії постання феномена козацтва показує, що спочатку воно 

представляло собою щось подібне до прикордонних військових загонів, що 

могли виконувати охоронні функції, виступали провідниками торгівців, однак 

в той же час займалися грабежем. В подальшому козацтво поступово 

виокремлюється в певну суспільну і військову верству, яка так само формує 

власні організаційні принципи і структуру. Фактично, козацтво представляло 

собою певний військовий інструмент, який активно використовувався в 

трикутнику Туреччина-Крим – Литва-Польща – Росія, і самостійна роль якого 

поступово зростала. В цьому плані цікаве походження терміна «козак». 

Традиційно із середньовічних джерел етимологія поняття виводиться як 

«вільний чоловік». Це вкорінюється у масовій свідомості і, власне, в 
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українській ідентичності. Тим не менш, широкий джерельний аналіз дає 

українським дослідникам серйозніші етимологічні корені. Так, у 

безпосередніх значеннях присутні також поняття «бурлака», «розбійник» і т.д. 

Вони зі зрозумілих причин не є прийнятними для формування власне 

української ідентичності. В контексті цього феномен козацтва як 

прикордонного промислу розглядається через поділ на «тюркське козацтво» і 

власне «українське козацтво». Простежується відчутний формотворчий вплив 

зі сторони ногайських орд. Знайдені кипчацькі корені в подібній воєнній 

організації. Однак, у власне ідентифікуючому плані бачимо намагання 

розмежувати ролі українського і тюркського елементів. 

«На відміну від тюркських козаків, для яких заробіток шляхом грабунків 

або військової служби був основний, українське козацтво поряд з військовою 

діяльністю (головне з метою захисту) розвиває господарство: хліборобство, 

рибальство, ремесла – все те, що сприяло утворенню на Запоріжжі не тільки 

військового табору, а й козацької республіки» [201]. Таке твердження, 

безперечно, відображає загальну спрямованість трактування історії козацтва в 

українській історіографії. Може бути прийняте і як оціночне (в контексті 

етнічної історії), і як історично виправдане – в контексті подальшого 

розгортання історії і укладу козацтва. Природа тюркських запозичень є 

предметом окремих досліджень, тим не менш, власне прикордонний характер 

козацтва як феномена спричиняє його інклюзивність. Зважаючи на власне 

українське, придніпровське ядро козацтва, тим не менш, говорять про те, що 

тюрки (серед інших) також були присутні в його складі. Непрямо це 

підтверджують свідчення про процедуру прийняття в ряди низового козацтва 

[219].  

В даному дослідженні історична, соціальна і культурна близькість 

козацтва до тюркського світу фактично виводить до цілого ряду важливих 

питань. По-перше, з приводу вагомості тюркської складової як побутових, 

соціальних, культурних і управлінських запозичень, що дозволили козацтву 

утвердитись на початковому етапі. Можна припустити, що вирішальним 
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фактором, який сприяв таким запозиченням, був територіально-географічний. 

Певна територія, як середовище існування, вимагає цілком конкретної форми 

її культурного освоєння. Зрозуміло, що досвід існування в умовах степу в 

тюркських народів значно переважав подібний у перших українських 

мешканців прикордонної смуги і степу. В українознавчій науці цілком 

доречно і закономірно розглядається феномен козацтва як питомо 

український, як такий, що не має повних аналогів – відповідно як прояв 

виключно української ідентичності (а також певна її складова). І разом з тим 

можна сказати, що українське козацтво як культурно-історичний феномен, що 

суттєво вплинув на формування української ідентичності – це комплекс із 

двох складових: 1) «українськість» (чи «руськість») як місцева українська 

ідентичність, сформована, починаючи від княжої доби; 2) «вплив степу», 

тобто геопросторовий і геокультурний чинник, який з певною долею 

ймовірності можна сприймати як тюркський чи татарський. 

Акцент на відмінності інституту українського козацтва від тюркського 

якраз і можна сприймати як підставу для розрізнення власної спільноти від 

частково подібних «інших». (Питання такого розрізнення – це питання 

ідентичності). Основною об’єктивною його ознакою була націленість 

українських переселенців на осіле освоєння території, про що йшлося вище. 

Однак можна припустити, що причорноморські орди виступили «містком» 

культурної взаємодії між власне Кримом і козацьким степом. 

У даному випадку немає принципової важливості в тому, який із 

елементів, «руський» чи «степовий», був більш вагомим в кожному 

історичному періоді, принципово важливим є сам факт подібного зв’язку, 

міжкультурної взаємодії. Для подальших досліджень можна виписати 

проблему того, наскільки початковий геопросторовий «степовий» чи 

соціально-культурний «татарський» вплив відбилися на сучасній українській 

ідентичності та національному характері. В подальшому такі висновки 

можуть дозволити знайти глибинні відповідності між українцями і 

кримськими татарами та сприятимуть процесу міжкультурного діалогу вже на 
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сучасному етапі. Подібні можливості також можна обґрунтувати тим, що 

козацтво в сучасній історичній науці та українознавчих дослідженнях 

визнається першою модерною українською державотворчою і націєтворчою 

силою, і, відповідно, його взаємодія з тюркським елементом має свій відбиток 

в сучасній українській національній ідентичності.  

Воєнна активність козацтва, особливо на початкових етапах його 

існування, може характеризуватись слабкою узгодженістю дій як з Польщею, 

Туреччиною і Росією, так і власне всередині себе. По факту атаки козаків мало 

чим відрізнялися від атак ногайських орд, можливо, лише меншою 

спрямованістю на захоплення полонених, в українських джерелах козацькі 

походи в більшості випадків характеризуються як відповідь на татарські 

набіги; про жорстокість походів за Перекоп, зокрема, пише Д. Яворницький 

[219]. З усього масиву дослідницької літератури, присвяченої козацтву, можна 

зробити висновок, що козацтво, яке сформувалось як військова сила (в 

етнічній історії як антиординська, антитатарська), поступово втрачало такі 

свої стримуючі функції, натомість посилювався економічний і торговий 

зв’язок Придніпров’я з Північним Причорномор’ям і Кримом.  

В цьому контексті для формування стійких позитивних форм 

сприйняття кримських татар необхідне узгодження інтерпретацій ряду 

історичних фактів. По-перше, це інтерпретація положення про Кримське 

ханство як напівкочову державу за типом господарства, основним джерелом 

доходу якої були набіги на сусідські землі, збагачення за рахунок захоплення 

невільників і збору данини. В науковій літературі є намагання відмежувати 

власне кримських татар від подібних явищ, які можуть для них негативно 

інтерпретуватись. Наприклад, у В. Возгріна зауваження з приводу того, що 

перші набіги татар з метою захоплення полонених відбулися вже після 1475 р. 

за правління Менглі-Гірея, відповідно були спровоковані османами [42]. 

Практика набігів прирівнюється до розбійництва, характерного до всієї 

Європи загалом, відповідно, немає підстав виокремлювати їх як 

ідентифікуючий чинник. В цьому ж контексті використовуються свідчення 
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про природу рабства в Ханстві. Так, наприклад, у М. Литвина: «З рабами, яких 

вони мають тільки з чужих країн, вони обходяться справедливо. І хоча вони 

або добуті в бої, або [придбані] за гроші, однак більш семи років їх не 

тримають [у неволі]. Так визначено у Священному Писанні, Вихід, 21. А ми 

тримаємо у вічному рабстві не добутих у бої або за гроші, не чужоземців, але 

нашого роду і віри, сиріт, бідняків, що перебувають у шлюбі з невільницями. І 

ми зловживаємо нашою владою над ними, тому що ми мордуємо, калічимо, 

страчуємо їх без законного суду, через будь-яку підозру» [108, c.84]. 

З точки зору ідентичності певної спільноти, сприйняття нею негативних 

зовнішніх стереотипів про себе, якщо вони негативно відбиваються на її 

статусі, безперечно, є неприйнятним. По суті, в аргументації обох сторін ми 

можемо прослідкувати певні маніпулятивні прийоми: з одного боку, 

принаймні, невисловлене намагання показати факт набігів через орієнтацію на 

історично пізніші етичні моделі, характеризувати їх як надважливий елемент 

економічної стабільності всього ханства. При цьому невільництво як 

промисел змішується з поняттям «військової здобичі», що далеко не одне і те 

саме. А з іншого, – намагання редукувати невільництво до звичайного 

розбійництва. 

З іншого боку, той же М. Литвин, а також інші автори, що описували 

побут і устрій Криму (серед найбільш відомих – Г. де Боплан, Е. Челебі, І. 

Тунманн, М. Броневський), так само говорять про велику значимість 

захоплення невільників саме в якості промислу, стратегічно важливого для 

ханського двору і бейської аристократії. Примітно, що саме Челебі, підданий 

султана, говорить про те, що кількість невільників вчетверо перевищує 

військовий гарнізон на півострові. Крім того, аналіз військової потуги 

Кримського ханства, дозволяє говорити про те, що вона була досить 

обмеженою [142] як кількісно, так і якісно, що знов-таки вводить певні 

обмеження щодо її застосування. Так само, як і класично описувана Бопланом 

тактика ведення бою і спорядження (уникнення зіткнення з порівняно 

великими силами противника; уникнення ближнього бою) говорить про те, що 
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безпосереднім завданням легкої кінноти зазвичай було не повне фізичне 

знищення військових сил противника, коли ми не говоримо про великі походи, 

які очолювались безпосередньо ханом. В інших випадках основною метою 

було захоплення військової здобичі. Праці, присвячені власне проблемі 

невільництва в Ханстві, крім того, що досить рельєфно описують становище 

полонених, тим не менш свідчать про неоднаковий їх статус і можливості. 

Відповідно, ми можемо говорити про досить складну систему соціальних 

взаємовідносин, пов’язану з цим.  

«Становище руських («русских») полонених в Криму, віднині більшою 

частиною невільників було тяжким. Не говорячи про їх погане забезпечення 

(«дурном содержании») їжею і питтям, одягом і житлом, їх піддавали 

виснажливим роботам і катуванням: за словами Михайлона Литвина більш 

сильних невільників робили кастратами, іншим різали ніздрі і вуха, клеймили 

на лобі і щоках; вдень мучили на роботі закованими, а в ночі тримали їх в 

темниці» [20, c. 14]. І тим не менше, знаходимо в того ж автора далі: «Деякі, 

вірогідно, більш знатні полонені, залишаючись в Криму тривалий час, 

отримували, здається, земельні наділи… та й прості руські («русские») 

полонені сідали на землі і так звикали до неї, що напевно відкладали турботи 

(«отлагали заботу») про повернення на батьківщину» [20, c. 14]. В подібних 

російських джерелах також варто мати на увазі наявність ідеологічної 

складової, яка певним чином може ретранслюватися і в українській 

історіографії. Мова в даному випадку йде про обґрунтування подальшої 

окупаційної політики Москви щодо Криму через опертя на набіги як індикатор 

економічної відсталості і воєнної агресії. Крім цього, і в російських і в 

українських джерелах активно використовується така глибоко вкорінена 

ідентифікуюча ознака, як протистояння на релігійній основі, війна з 

«бусурманами».  

Тим не менше, аналізуючи факти, можна сказати, що реальність власне 

такого протистояння також є не безсумнівною (не у формі декларацій чи 

символічних дій навернення у віру, а як реальний мотиватор воєнних дій). 
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По-перше, і мандрівники (сучасники), і історики та сучасні дослідники ісламу 

в Кримському ханстві [73] не вказують на якісь протистояння, намагання 

виселення чи винищення іноетнічних чи інорелігійних (немусульманських) 

спільнот в Криму. Навпаки, приводяться приклади дружнього, прихильного 

ставлення до християнських общин [51, Т.1, c. 30]. Політика переселень до 

корінних спільнот в Криму була розпочата російським царським урядом. 

Перше переселення урумів (татаризованих греків) було ініційоване 

Катериною ІІ. Кримськотатарськими авторами таке переселення описується 

як процес, який не був добровільним і розривав сформовані культурні й 

економічні зв’язки. Загалом немусульмани в ханстві обкладалися додатковим 

податком, але не були об’єктом якоїсь агресії. По-друге, історія Криму так 

само свідчить про достатньо продуктивну і тривалу співпрацю ханства з 

іновірцями ззовні як у економічному, так і у військовому аспекті. Тому тут, 

власне, потрібне деяке докорінне розмежування статусності «полонених» і 

«невільників». У першому випадку ми говоримо про принципову 

спрямованість на отримання викупу – відповідної мотивації захоплення 

бранців як військової здобичі. В другому, інститут «невільництва» – це 

здобуття бранців на перепродаж або для залучення їх до господарства в якості 

підсобних працівників, будівників, землеробів тощо, який, власне, і 

передбачав навернення в іслам (можна говорити про достатньо болісний 

процес у плані зміни ідентифікації, через встановлені в християнстві жорсткі 

норми щодо зречення віри; відповідно підкріплені у народному фольклорі). 

Тим не менше, ця норма також може інтерпретуватись по-різному вже в 

контексті сучасної етноісторії. (Наприклад, особистість Роксолани, дружини 

султана Сулеймана І, яка може виступати і в якості позитивного персонажа, – 

намагалася стримати султана від походів на українські землі, – так і негативно: 

«Іноді ці бранки забували зовсім свою віру і робилися запеклими 

бусурменками, ненавиділи християн, як от хоча би ж тая самая Роксолана» [68 

с. 18]). Статус невільників був іноді докорінно різним в залежності від тієї 

роботи, яку вони мали виконувати. Про це говорить, зокрема, О. Галенко: 



 99 

«Між господарем та невільником існували свої людські стосунки. Останній, за 

ісламським правом, зараховувався до членів родини. Не треба уявляти собі, 

що це був абсолютно жорстокий, бездуховний світ, коли людей гнобили і їм 

було нікуди подітися. Хоч і таке траплялося. Так, тікали від поганого 

поводження, побоїв і знущань. Спалахували й бунти галерників. У них доля 

справді була несолодка, мали одну перспективу – рано чи пізно загинути» 

[194]. 

Таким чином, варто говорити про те, що в плані розгляду проблеми 

невільництва та й загалом взаємин між українцями і Кримом наряду з 

фактором віри, так само важливим був фактор соціального статусу. Що, 

наприклад, говорило про те, що взаємини між військовим станом (козаками і 

кримцями) можуть розглядатися як однорівневі, в той час як відносини між 

єдиновірними козаками і селянами – ні. З набуттям козацтвом (загалом і 

низовим і реєстровим) ознак воєнної самоврядної організації вони, власне, 

виокремлюються у військовий стан, військову аристократію, відповідно цей 

особливий статус проектується і на відносини з «гречкосіями». 

Повертаючись до намагання відмежувати етнічну історію кримських 

татар від проблеми набігів і невільництва також використовуються ще деякі 

аргументи. Перше, – уже названа жорстокість походів козаків за Перекоп, і 

жорстокість до власних звільнених бранців. В більшості джерел наводиться 

уривок з літопису Самійла Величка, що описує як отаман Іван Сірко жорстоко 

розправився з тими визволеними невільниками, які прийняли іслам і 

відмовилися повертатися з Криму. В. Возгрін характеризує подібні дії як 

«репресії» за релігійною ознакою [42]. Щодо даного епізоду з Сірком, то ще А. 

Кримський говорив про його популярність [94, c.15].  

Таким чином, можна припустити, що подібний образ подвійно 

використовується і в українському, і в кримськотатарському міфі. Для 

українців – обґрунтування жорстокості протистояння з Кримом якраз на 

основі ознаки віри. Для кримських татар – намагання деактуалізувати 

проблему невільництва і набігів, через апеляції до відповідної жорстокості 
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козаків навіть до власного населення на противагу віротерпимості в 

Кримському ханстві. Так само можемо припустити, що подібне 

протиставлення за ознакою віри було характерним, перш за все, для самого 

Сірка, і то більшою мірою в якості ідеологічних декларацій. (В листі до 

кримського хана з приводу намагання захоплення Січі в 1675 році ми не 

бачимо жорсткої антитатарської риторики за ознакою віри, натомість хан 

цілком правомірно звинувачується в підступності атаки [100, c.194]). Так само 

в роботах, які присвячені економічним взаємовідносинам Січі з Кримом навіть 

в діях Сірка, який зазвичай сприймається як провідник антитатарської і 

антитурецької політики на Січі: «Самостійність Запоріжжя і слідування перш 

за все власним інтересам можна побачити і з відповіді Сірка гетьману 

[Самойловичу, авт.] на питання чому він дозволяє татарам користуватися 

запорізькими степами для кочування? Сірко відповідає, що «у них тепер 

недород на траву, а коли ми живучи з татарами по-сусідськи допомагаємо 

один одному, то це розумному ніскільки не дивно» [111, c.15]. 

Ще один аргумент, який зазвичай використовується для відмежування 

кримськотатарської спільноти від проблеми набігів і невільництва – останнє 

приписується ногайським ордам. При цьому, враховуючи, що територія 

Північного Причорномор’я була для ханства своєрідним буфером, і ногайські 

орди ніколи не були повністю підконтрольними ханам, дана проблема для 

кримських татар, нібито, частково знімається. В цьому контексті також 

використовуються аргументи до антропології та етногенезу (теза про 

формування ядра кримськотатарської нації в період ханства в межах 

південнобережної і гірсько-лісової частини півострова). Безперечно, в 

контексті формування колективної ідентичності кримських татар таке 

положення є цілком прийнятним, незважаючи на його дискусійний характер. 

В українській літературі в цій же площині, як певне викривлення, також є 

протиставлення Криму і Туреччини. Остання виступає якраз в якості агресора 

і до Криму, і до України. Однак подібний варіант розгляду проблеми набігів і 

невільництва є невиправданим, ігнорує характер реальних взаємовідносин 
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Криму з Туреччиною, натомість абсолютизуючи факт васалітету, загалом є 

помилковим. 

Розгляд проблематики соціальних стосунків Криму і України в 

контексті  невільництва і набігів було узагальнено О. Галенком. Зокрема, 

автор говорить про ряд стереотипних уявлень сформованих в російській, 

українській і російській історіографії, які на даному етапі значно ускладнюють 

трактування даної теми. Наприклад, з російської сторони ідея «протистояння 

землеробської (розвиненої) і кочової форм організації суспільного життя», 

«Російська імперія була «вимушена» завойовувати Крим, виходячи із 

загарбницької природи Кримського ханства», теза про «економічну 

неповноцінність ханства», «взяли на себе захист українських земель від 

кочівників» (в цьому ж контексті інтерпретація Переяславського договору 

1754 р.) і т. д. З української сторони до подібних стереотипів автор відносить 

наступні – «набіги як основна форма взаємовідносин Криму з українськими 

землями; Україна в даному контексті як сторона-потерпілий»,  «козацтво 

постає як сила, спрямована проти татарської агресії; протистояння з Кримом 

як етап національно-визвольної боротьби» [55, c.95-96]. Також є достатньо 

небезпечні, фактологічно сумнівні, подібні до російських претензії на 

вкоріненість українців в Криму [122]. У відповідь на це в кримськотатарській 

спільноті формуються альтернативні стереотипи: «байдужість/ворожість 

слов’янської спільноти (українці, росіяни) до кримських татар», «турки – 

братній, споріднений народ», «Кримське ханство – національна держава 

кримських татар, високоцивілізована, толерантна до всіх спільнот 

півострова», «кримськотатарська/ кримська нація існує з прадавніх часів» [55, 

c.96]. З нашої точки зору, частину подібних стереотипізованих уявлень не 

можна назвати беззаперечно шкідливими. Автор як одну з найбільш 

тривожних і негативних тенденцій визначає етнізацію взаємовідносин між 

етнічними спільнотами в Криму. Тим не менше, це природній процес в 

ситуації незадоволеності ряду культурних і соціально-економічних прав  

кримськотатарської спільноти. Претензії на вкоріненість для кримських татар 
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є абсолютно виправданими і логічними, інтерпретація Кримського ханства 

через позитивні сторони його політичної і соціальної природи випливає з 

цього ж. Тим більше можна констатувати пропагування позитивних, сучасних 

культурно-ціннісних установок на прикладі Кримського ханства (подібні 

приклади є в історії Київської Русі й інтерпретації козацтва в українців). Що 

стосується кримських татар, то там серед подібних установок можна 

виокремити наступні – толерування культурних і релігійних відмінностей; 

влада просвіченого монарха (обмеженість влади хана диваном, бейськими 

родами) – відповідно, природність для спільноти цінностей демократичного 

правління. «Диван був також судом вищої інстанції, розглядав остаточно 

цивільні та кримінальні справи, а також справи про суперечки між мурзами. 

Тільки Диван міг винести вирок про смертну кару. У Дивані найчастіше 

відбувалася процедура вступу в посаду або зняття з посади кримського хана» 

[137, c. 30]. 

Також прогресивна система землеволодіння, відсутність інституту 

кріпосництва, виходячи з обмеженості влади хана – справедлива судова 

система і т.п. «У своїх рішеннях судді виходили з доведеності провини, діяла 

свого роду презумпція невинуватості: "ґрунтуючись на постановах шаріату, 

суддя не передбачає ні підробки, ні навмисності, ні провини в якій-небудь дії, 

без визнання в тому обвинуваченого або без подання доказів, заснованих на 

показаннях свідків". У судовому процесі дотримувалася взаємна рівність 

сторін» [137, c. 32]. 

Загалом, характеризуючи даний потенційно конфліктний аспект 

ідентичності кримських татар, можна припустити, що актуальна для українців 

тема набігів не формує в кримськотатарській історії певного протиставлення 

(через, наприклад, подібні характеристики козацьких походів на Крим). Це 

можна пояснити наступними обставинами: по-перше, критично малою 

кількістю збережених і досліджених першоджерел (зазвичай, в даному 

контексті говорять і про мистецькі твори і про документальні свідчення). 

По-друге, неспівмірністю взаємної нанесеної шкоди, загалом зі сторони 
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Криму і Туреччини і українського козацтва. (Однак, тут також можна 

говорити про неспроможність козацтва як військової сили, яка б мала 

убезпечити українські землі від набігів). По-третє, відсутність у козацтва 

принаймні як військової організації до певного періоду міжнародної 

суб’єктності. 

В українській же популярній історії та фольклорі антитатарська 

складова проявляється дуже виразно і уже упродовж десятиліть є проблемою, 

що заважає повноцінній інтеграції кримських татар. Серед українських 

авторів антитатарські й антитурецькі мотиви використовуються від Т. 

Шевченка до О. Забужко [91]. Вони безпосередньо пов’язані з особистостями 

Д. Вишневецького, І. Сірка, П. Сагайдачного і тому просто «зняти» їх не 

вийде. Для кримських татар подібний елемент української ідентичності 

створює цілком конкретні проблеми, зокрема, в освітньому процесі: «В 

шкільних підручниках продовжують мати місце факти відкритої неприязні до 

кримських татар, що показують їх «злодіями і душогубами»» [ 78, c. 124]. Далі 

в джерелі приводяться приклади з Хрестоматії української літератури для 6 

класу загальноосвітньої школи. 

Враховуючи історичну давність загалом протистояння в Причорномор’ї  

і фактів невільничого промислу, їх актуальність дещо зменшується. Однак, 

проблема полягає в тому, що в українському історичному дискурсі вони 

фіксуються через позиціонування функцій козацтва на початковому етапі 

свого існування у прийнятому викладі політичної історії, невільництво як 

народна біда фігурує у великій кількості художніх джерел. Щоправда 

відносини козаків з Ханством поступово еволюціонують до взаємовигідних, 

однак стійкої лінії взаємовідносин з Кримом українське козацтво не змогло 

витворити, передусім через свою неорганізованість. В російській же історії, 

процесі витворення ідентичності та власного «Ми», можна припустити, що 

історично формується певна «піраміда неприязні» до кримських татар, де 

негативні інтерпретації певних подій опираються на подібні інтерпретації 

подій давніших. Приблизно за схемою: Агресивна «постординська» природа 
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Кримського ханства; проблема набігів і військового протистояння –> 

неблагонадійність, «зрадництво» (принаймні потенційне) в 

російсько-турецьких війнах –> колабораціонізм у Другій Світовій війні –> 

потенційні небезпеки для етнічного російського населення Криму внаслідок 

повернення кримців (розіграш «ісламської карти», спекулювання на питаннях 

відшкодування жертвам депортації тощо). Звичайно, що подібні настрої 

штучно підігріваються і використовуються переважно з політичною метою. 

Тут важливо зафіксувати історичний контекст цього протиставлення, що 

відображається на рівні розвитку ідентичностей. 

Подолання подібних стереотипних уявлень, що в середовищі кримських 

татар прогнозовано спричиняє ідентифікаційний конфлікт (за умови 

намагання формування лояльності до української держави), можливе за умови 

повернення до традиції українського орієнталізму 20-30-х років ХХ ст., чи 

позитивної зацікавленості кримським питанням серед мистецької еліти кінця 

ХІХ ст. (Позитивні приклади висвітлення Криму в мистецькій спадщині М. 

Коцюбинського; перекладів палацової поезії Газі-Герая ІІ у І. Франка; доробок 

А. Кримського; видання журналу «Східний світ» тощо). Популяризацію 

позитивного образу кримців і Кримського ханства в українському середовищі 

і за межами Криму можна вважати «асиметричною відповіддю» на вказані 

виклики.  

Повертаючись до взаємовідносин козацтва з Кримом, можна сказати, що 

в повну силу вони розгорнулися вже за національно-визвольної війни 

1648-1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького. Тут ми бачимо 

повноцінне воєнне співробітництво двох рівних сторін (про опертя 

суверенітету Хмельницького на суверенітет Кримського ханства було сказано 

вище). Козацтво до подібного рівня міжнародних відносин дійшло поступово 

і, власне, лише за Хмельницького дозріло до висунення політичних вимог, які 

ми можемо характеризувати як вимоги національні. При цьому, як зазначають 

дослідники, можна говорити про те, що гетьманські претензії  обмежувались 

автономістськими [182]. 
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На думку автора, науковій інтерпретації козацько-татарського 

співробітництва на цьому етапі якраз в контексті державотворення 

приділяють, зазвичай, не достатньо багато уваги. Активна військова допомога 

з боку Ханства фактично змінює статус козацького повстання з «хлопського 

бунту» до «національно-визвольної війни». Що найцікавіше, ця допомога 

Ханства в перших спробах відновлення української державності не фіксується 

на рівні української ідентичності. Натомість у масовій свідомості присутній 

образ «зрадництва» татарами Хмельницького, хоча військова допомога з боку 

Криму не може розглядатися як «гарантована». В той же час, подібні історичні 

образи дещо деактуалізуються з огляду на подібність подальшого історичного 

шляху українців і кримських татар, про що буде сказано нижче.  

Загалом, процес самоусвідомлення козацтвом себе як певної осібної, 

самостійної верстви, чиї інтереси не обмежуються лише військовою справою 

(за власним бажанням чи за наймом) можна зафіксувати приблизно з початку 

ХVII ст., безпосередньо пов’язуючи це самоусвідомлення з особистістю Петра 

Конашевича-Сагайдачного. Також можна говорити, що українські історики, 

оцінюючи походи Сагайдачного в Крим і Туреччину як «визволення бранців» 

і «помсту за набіги», користуються аналогією, сформованою через цілком 

інституціоналізовану його участь у протистоянні уніатській політиці Польщі. 

Таким чином, Сагайдачний загалом виступає в образі «захисника віри».  

Тим не менше, є підстави вважати, що бачення розвитку гетьманської 

України поступово еволюціонувало – гетьман Хмельницький намагався 

убезпечити  її автономію через встановлення перехресних союзницьких і 

васальних відносин (крім Польщі – це Кримське ханство, яке було його 

основним союзником, Молдавське князівство, і власне Туреччина). Загалом, 

для створення позитивного образу Криму в плані військового співробітництва 

є всі наявні передумови. При цьому можна сказати, що кримськотарська 

спільнота на цьому напрямку більш активна, власне, в просторі популярної 

літератури і ЗМІ. При цьому активно використовуються факти, що 

засвідчують культурну близькість Хмельницького до Криму. Майбутній 
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гетьман провів 2 роки в османському полоні, куди потрапив в бою з турками 

під Цецорою в 1620 р.; примітно, що він зміг його використати для 

встановлення корисних знайомств і самоосвіти. 

«Визначний тогочасний османський історик Наїма залишив інформацію 

про те, що Хмельницький потрапив у Стамбулі до службовця османського 

державного флоту і мешкав в районі Касим-Паша. Там він вивчив турецьку 

мову, познайомився з військовими силами Туреччини, завів деякі особисті 

знайомства, які пізніше вміло використовував під час переговорів з 

Османською Портою. Зокрема Б. Хмельницький підтримував пізніше близькі 

зв’язки з одним із яничарських генералів – Бектеш-Агою. Наїма подає й іншу 

історію, що коли Хмельницький відкрив свої політичні плани кримському 

ханові, аби переконати його у своїй щирості, він відбув з ним мусульманську 

вечірню молитву (намаз). Коли козаки з його оточення про це довідалися, то 

хотіли його вбити за відступ від християнства. І йому ледь вдалося 

врятуватися, тільки переконавши їх, що це була несерйозна акція» [58]. В 

кримськотатарському середовищі ці свідчення використовуються для 

встановлення позитивної лояльності до Хмельницького і загалом 

національно-визвольних змагань українців. 

«Втім, наскільки впливали на переговори Хмельницького з османською 

верхівкою його релігійні погляди і переконання, сьогодні важко точно 

констатувати. Ймовірно, гетьман таким чином, роблячи з себе мусульманина, і 

загравав з Османською верхами. А, можливо, дійсно, під час перебування в 

стамбульському полоні, прийняв Іслам, щоб полегшити свою долю і 

безперешкодно дістатися на батьківщину, проте ніколи цього там не 

афішував. У кожному разі, вміючи підтримувати прекрасні відносини з 

східними сусідами, українець Богдан Хмельницький добре знав і поважав не 

тільки їхню мову, характер і звичаї, але й ... релігію» [22]. Позитивно 

висвітлюється і власне воєнний аспект політичної співпраці. Незважаючи на 

деякі взаємні претензії: з української сторони – захоплення ясиру на 

українських землях ханським військом; відступ кримців під час битви під 
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Збаражем. (При цьому за умовами Зборівського договору 1549 року татари 

могли брати ясир, що зазвичай показують як вимушену умову союзу [76, Т.1, 

с.356]; а виправдовуючи «зраду», кримці, зазвичай звертаються до роботи І. 

Стороженка, в якій автор доводить, що відступ війська Тугай-бея був 

спровокований самим Хмельницьким [183; 173, с.12]. Також є версії, що 

відмова від військової допомоги Хмельницькому була спровокована 

альтернативними факторами – необхідністю повернення військ у Крим і 

використання для внутрішніх потреб; чи іншого – «А сталося так, що 

проведення битви [під Берестечком, авт.] збіглося з мусульманським святом 

Курбан-байраму, під час якого вести бойові дії заборонено. Хан попередив про 

це гетьмана й просив відкласти битву, однак, на прохання Богдана, таки вивів 

свої війська. Але на самому початку бою було вбито хана Амурата, котрий 

впав головою в бік, протилежний розташуванню війська ворога. Після цієї 

події, яку татари сприйняли як знак Аллаха про немилість за порушення його 

приписів і неприпустимість подальшої битви, кримчаки кинулися втікати» 

[34]). Зі сторони кримців претензії до Хмельницького зазвичай стосуються 

його непослідовності у зовнішньополітичних відносинах, в першу чергу, 

стосовно Криму.  

«Михайло Грушевський називав Хмельницького людиною 

напівслова-напівділа. Цей вираз, до речі, підходить для опису відносин з 

кримським ханом, армію котрого гетьман використовував у власних 

інтересах. В дійсності всі надії Богдана були звернуті до московського царя. 

Його бадьорила увага Москви, котра, втім, суттєвої допомоги так і не надала» 

[1, c. 32]. Вказана теза про непослідовність гетьманської політики, щодо 

Криму також простежується і в російських джерелах з історії Кримського 

ханства, однак в значно жорсткішій формі: «Коли ж Богдан Хмельницький на 

підставі Переяславської угоди передав Запорізьку Січ з її землями у 

підпорядкування Російській державі, зрадивши союзнику – Кримському 

ханству, стало очевидним, що самовпевненість підвела хана, а допомога 

запорожців у війнах проти Польщі обернулася сприянням неугодному для 
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татар просуванню російських кордонів на південь» [192, c. 168]. Примітно, що 

цитоване академічне видання РАН, загалом, як і більшість відповідної 

російської літератури провокує розвиток дуже небезпечних стереотипів про 

«взаємне зрадництво» між кримськими татарами і українцями. При цьому тут 

же далі по-тексту використовується смислова конструкція «Приєднавши до 

себе Україну, Росія…». Таким чином, можемо говорити про подібність 

уявлень про українські території та Крим у російській історичній науці, через 

статус «приєднаних територій». Тут ми говоримо про закладені 

«великоруські», імперські стереотипи, які на даний момент спрацьовують для 

позірної легітимації окупації частини території України російськими 

військами. 

В попередньому процитованому кримськотатарському журналі, як і 

загалом в роботах по історії і культурі Криму, критика козацтва зазвичай має 

виважений характер. Часто акценти навмисно розставлені для вкорінення 

позитивного образу спільної військової (національно-визвольної для 

українського державотворення) боротьби, ідеалу побратимства тощо. Для 

прикладу: див. назви публікацій історико-етнографічного журналу Qasevet –  

««Мой брат, моя душа, мой единый сокол на свете..» Б. Хмельницкий Исламу 

Гираю ІІІ» (вище цитована, № 36, 2010), «Конотоп: Упущенная возможность 

укрепления независимости» (№ 37, 2010) [2]. Подібним чином в окремих 

публікаціях описані битви під Корсунем і Зборовом. Можна сказати, що 

подібну традицію висвітлення українсько-кримських відносин закладає своєю 

роботою ще В. Возгрін. За всієї неоднозначності його «Исторических судеб 

крымских татар», книга акцентує увагу, перш за все, на позитивних прикладах 

воєнного і економічного співробітництва українського козацтва з Кримом.  

Також активно в якості позитивних сюжетів використовуються і пізніші факти 

воєнно-політичного співробітництва, фактично, приклад Хмельницького 

закріплення суверенітету опертям на Бахчисарай і Стамбул спробували 

повторити І. Виговський і П. Дорошенко. Провал подібного вектора політики 

правобережного козацтва пов’язують з необдуманою атакою І. Сірком 
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ногайських орд. Крім того, різняться оцінки загалом подібної співпраці. 

Українські дослідники говорять, що вона була більшою мірою вимушеною, 

тому що сам факт проходу кримських орд по території країни передбачав 

традиційні негативні наслідки у вигляді збору ясиру. Хоч так само говорять 

про необхідність подібних контактів для подолання наслідків Андрусівського 

миру, відмову Москви від ідеї об’єднання Гетьманщини під однією булавою. 

В той час, як кримська сторона більше акцентує увагу на успішності подібних 

союзів, і тому факті, що П. Дорошенко уже після втрати булави з невеликою 

групою козаків прийняв підданство турецького султана Мехмеда IV (до цього 

намагався забезпечити своє право на правління в Гетьманщині, опираючись на 

договір з султаном; отримав ярлик на санджак).  

В подальшому ми можемо побачити, що за будь-яких антиросійських, 

антиімперських виступів козацька старшина намагалася опертися на 

авторитет Криму і Османської імперії. В українській історії особливе місце як 

культурний артефакт і елемент української ідентичності займає конституція 

Пилипа Орлика. В цьому документі, принаймні, в тому загальноприйнятому, 

перекладеному з латини варіанті третя стаття документа (!) говорить про 

необхідність підтримання добросусідських відносин з Кримським ханством. 

«Оскільки нам завжди необхідна сусідська дружба з Кримською державою, до 

чиєї допомоги Військо Запорізьке для оборони своєї не раз вдавалося, то, на 

скільки на цей час це можливо буде, Ясновельможний гетьман через послів 

своїх до Найяснішої Його Милості Хана Кримського має дбати про 

відновлення давнього з Кримською державою братерства та єднання 

військового і підтвердження вічної приязні, дивлячись на яку сусідні держави 

не відважилися б прагнути поневолити Україну чи коли-небудь чинити над 

нею ґвалт…» [67]. 

Загалом, і низове козацтво, і Крим стали об’єктами агресії Російської 

імперії в контексті її чорноморської стратегії. Контроль над Північним 

Причорномор’ям поступово був встановлений через зведення мережі фортець, 

що, власне, знівелювали роль степу як захисного бар’єра для Кримського 
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півострова. Примітно те, що для виконання своїх завдань Москва так само 

використала прихильну до себе частину козацтва. В цьому контексті можна 

говорити про подібні механізми встановлення лояльності в частини еліти 

козацтва через підкуп, так само як пізніше в бейської аристократії в ході 

ліквідації Кримського ханства. Російсько-турецька війна 1768 – 1744 рр. була 

використана для ліквідації Запорізької Січі. Знищення Січі та українського 

козацтва, так само як і анексію Криму та ліквідацію Кримського ханства 

можна вважати частиною одного московського геополітичного проекту того 

часу. 

Сучасні дослідження взаємовідносин етнічних спільнот в Криму, 

актуальні, принаймні, до березня 2014 р., фіксують сильнішу зацікавленість 

кримських татар у вивченні чужої історичної і культурної спадщини, ніж 

серед українців і росіян півострова. Загалом, вищий рівень ознайомлення як із 

власною історією і культурою, так і з чужою. Україно-російська спільнота 

натомість не бажала виходити за межі власного російськомовного, 

російсько-культурного простору. Парадоксально, але в науковому 

середовищі, зокрема, щодо інтерпретації давньої спільної історії України і 

Криму виникає, принаймні, частково подібна ситуація. З боку кримських 

татар ми бачимо намагання разом зі збереженням своїх історичних засад 

ідентичності ув’язати їх з українським історичним дискурсом. Принаймні, 

зробити їх неконфліктними. Українська ж сторона, ніби вже подолавши 

остаточно уявлення про особливий історичний зв’язок України і Росії, тим не 

менше не особливо намагається включити у власний ідентифікаційний 

дискурс південного кримського союзника. В результаті це провокує додаткові 

приводи для закритості сучасної кримськотатарської спільноти, хоча пересічні 

кримці готові сприймати «українізацію», якщо в межах Криму вона 

супроводжуватиметься «татаризацією» [125, c. 16, 18]. По суті, має бути 

створене підґрунтя не тільки для спільного ідентифікаційного дискурсу, але й 

для діалогу ідентичностей, що в контексті державотворення означає 

переосмислення бачення спільної історії, нової інтерпретації її ключових 
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моментів.  

У подібному ракурсі протистояння агресивним більшовицьким силам 

розглядаються події 1917 – 1918 рр. Українські дослідники зазначають, що 

якраз на початку ХХ ст. є підстави говорити про оформлення модерної 

національної самосвідомості кримських татар. Процес її визрівання був 

спровокований російсько-турецьким протистоянням, яке продовжилося і в 

роки Першої світової. Кримці ментально змушені були обирати між ідеалом 

осібності російського мусульманства і відчуттям подібної спорідненості з 

Туреччиною. Загалом, всі російсько-турецькі конфлікти провокували 

еміграцію кримців. Ці процеси підштовхнули кримськотатарську інтелігенцію 

до формулювання вимог політичної автономії, які можна вважати 

національними. «…впродовж 1917 року, одночасно з розвитком 

революційного процесу на постімперському просторі, відбулася 

трансформація позиції політично активної  частини кримськотатарського 

суспільства. Від часу лютневої революції до літа 1917 року домінуючою була 

ідея національно-культурної автономії. Але вже у вересні 1917 р., на З’їзді 

народів, кримськотатарська делегація виступила з ідеєю федерації, і до 

листопада 1917 року Мусвиконком розглядав Крим як федеративну крайову 

одиницю у складі демократичної Росії» [92, c. 126]. 

До кінця 1917 р. була проголошена Кримська народна республіка і 

виконавчий орган республіки – Директорія у складі: Н. Челебджихана, Д. 

Сейдамета, С. Хаттатова, А. Шкурі, І. Озенбашли. Її визнала Українська 

Центральна рада, в Криму таку ж позицію зайняла партія українських есерів. 

Було прийнято конституцію «Кримськотатарські основні закони». Ініціатори 

створення Кримської народної республіки наголошували на  тому, що вона 

буде забезпечувати рівноправність розвитку всіх національностей в Криму. 

Посилена увага української сторони до кримського питання і кримців 

можна пояснити кількома факторами. По-перше, питання мирного 

демократичного співіснування народів для УЦР за визначенням було одним із 

пріоритетних. (В 1918 році був прийнятий закон про національно-персональну 
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автономію, який в історії регулювання міжнаціональних відносин можна 

назвати унікальним. Задоволення прав національних спільнот відбувалося на 

основі створення ними самими Союзів, яким були надані законодавчі права, 

встановлені національними Установчими зборами. Також створювалися 

виконавчі органи. Уже відповідно до цього, відбувалося делегування 

представників до центрального парламенту всенародних зборів УНР [115, c. 

556]. Таким чином, задоволення національних колективних прав не було 

обмежене ознакою територіальності). По-друге, в української еліти було 

розуміння важливості встановлення добросусідських і партнерських відносин 

з Кримом. Про кримськотатарську делегацію на З’їзді народів у Києві приязно 

відзивався М. Грушевський. В кримськотатарському середовищі подібне 

розуміння також було, воно оформлювалося на основі бачення попередніх 

відносин України, Криму і Туреччини. Так, наприклад, у Д. Сейдамета (якого 

зазвичай характеризують як представника правої частини політичної еліти): 

«українці, будучи єдиновірцями росіян, вперто боролися, щоб захистити свою 

свободу і свої права. Якби Турецька держава, вчинила з ними як в Молдавії і 

Валахії, і якби вона вибрала серед них гетьмана, відмовляючись від будь-якого 

податку, то можна бути впевненими, що українці були б прихильниками 

Турецької держави, і що вони б стали друзями своїх друзів і ворогами своїх 

ворогів. Незадоволені російським урядом, що їх постійно мучив, вони шукали 

шляхи відродження, якби вони знали, що Туреччина їх підтримає і надасть 

допомогу, то без сумніву, вони зробили би все можливе, щоби послабити 

Росію» [171, c. 49]. 

Для кримських татар період початку ХХ ст. можна пов’язати з рядом 

національних образів. По-перше, створенням Кримської народної республіки 

(першої мусульманської республіки у світі) – відповідно позитивно 

характеризується нормативна база, на якій вона була створена. Особливий 

акцент зроблений на місії просвітництва народних мас, встановлення 

рівноправних толерантних відносин між народами Криму. Як бачимо, тут є 

можливість проводити ті ж цінності, що і у випадку розгляду Кримського 
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ханства. По-друге, більшовицькими репресіями 1917 – 1918 рр. проти 

політичної еліти національно-демократичного спрямування. Осібно в цьому 

плані стоїть арешт першого голови кримської Директорії Номана 

Челебиджихана (Челебієва). Його розстріляли і викинули в море чорноморські 

матроси біля Севастополя 23 лютого 1918 р. (для наступних поколінь бачимо 

сильне символічне значення цієї дати, зважаючи на те, що 23 лютого 

відзначався день Радянської армії). Крім цього Н. Челебджихан – автор вірша 

«Ant Etkenmen» («Я клянусь»), який був затверджений 2 Курултаєм 

кримськотатарського народу 30 червня 1991 р. в якості національного гімну 

кримських татар. Також Н. Челебджихан був першим муфтієм Криму, і в 

цьому плані його вбивство в очах мусульман також є великим злочином, 

порівнюваним з аналогічним злочином Шагін-Гірея (останнього кримського 

хана, ставленика Російської імперії). До українських аналогічних образів того 

ж періоду можна віднести, наприклад, бій під Крутами. Необхідно зрозуміти, 

що поразка національно-демократичних сил на початку ХХ ст. так само має 

багато подібних рис, як і на етапі більш давньої історії взаємовідносин 

України і Криму. Історичні етапи державотворення (кримців і українців) 

певним чином узгоджуються, упродовж усієї модерної історії ми можемо 

бачити сильний взаємообумовлюючий їх зв’язок. Зокрема, на це звернув увагу 

вітчизняний сходознавець Василь Дубровський: «Історія 

кримськотатарського народу має багацько спільних рис з історією 

українського народу: це не лише в збіганню хронологічному періодів життя і 

розвитку двох народів, а й в соціально політичних формах їх існування: 1) І 

той і другий нарід не знав довгий час зовсім незалежного існування; форми ж 

залежності були подібні – кримській орді залежній від Золотої, відповідає 

розпорошена Україна, підлегла Литві; розбійно-кочовому побуту татарів 

відповідає такий же побут українських козаків; автономії кримського хана під 

протекторатом Оттоманської Імперії відповідає автономія української 

Гетьманщини під зверхність Російської Імперії, автономія їх касується 

одночасно; одночасно й однаково вони перебувають під тиском Рос. Імперії, 
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одночасно переживши майже однакову соц.-політичну еволюцію, вони 

приходять після періоду визвольних до окупації більшовиками і до сучасних 

форм совєтських республік; ріжниця між ними лише в територіальних 

масштабах подій і кількости вчасників…» [цит. за: 173, c. 36]. Далі другим 

пунктом автор окреслює подібні паралелі в соціально-економічній еволюції, 

що дає йому підстави характеризувати Україну і Крим як братів-близнюків з 

тією лише різницею, що для Криму Україна постає форпостом Європи, а для 

України Крим є оплотом Близького Сходу. Спостереження зроблене 1946 р. 

підтвердилося розвитком подібних тенденцій уже на етапі 

національно-визвольних і правозахисних рухів в СРСР. І лише зараз, за умов 

незалежної України, статус змінюється, зважаючи на те, що Україна взяла на 

себе відповідальність за Крим. 

Таким чином, для української ідентичності певний «антитатарський 

елемент» хоча і є історично досить помітним, тим не менше він кардинально 

відрізняється від подібних російських уявлень. Можна сказати, що те 

протиставлення (умовно «осілої» і «кочової» культури, чи «Русі» і «орди» 

(«постординської держави») тощо), яке можна спостерігати в російській 

історіографії та історичному світобаченні – це наслідок вимушеної політизації 

ставлення до Криму і кримців. Вимушеною в тому плані, що до цього 

безальтернативно спонукає захоплення Криму. Додатковим мотивом до цього 

також стала депортація кримців у 1944 р. Для української ідентичності 

протиставлення себе з «татарами» історично перебуває, перш за все, в 

соціокультурній площині, а не в політичній. (Відсутні територіальні чи інші 

претензії політичного характеру). Ґрунтуючись на історичній соціокультурній 

спадщині, воно фактично підживлювалось домінуючим російським баченням, 

адже українці довгий час (від часів Російської імперії і потім у Радянському 

Союзі) перебували в російському інформаційному і ідеологічному просторі. 

Тим не менше, особлива увага до кримськотатарської проблеми у діячів УНР 

доводить, що власне українська політична еліта не була схильна 

використовувати зафіксовані історичні й культурні протиріччя з Кримом. 
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Подібні протиріччя історично існують між більшістю сусідніх країн і народів, 

однак лише їх політизація і постійне підживлення з боку владних еліт дозволяє 

використовувати їх для досягнення внутрішньополітичних чи 

зовнішньополітичних цілей. В сучасній Україні навіть праві націоналістичні 

організації не використовують  «кримськотатарську  карту». Натомість, 

навпаки визнають обґрунтованість і справедливість національних прав 

кримських татар, виступають їх союзником в Криму в цьому плані. 

Наприклад: «Досі кримська політика Києва зводилась до завжди запізнілого і 

завжди половинчастого вирішення проблем, пов’язаних із репатріацією 

кримсько-татарського народу (місця поселення, помешкання, повернення 

майна, земля тощо). При цьому керівництво держави або свідомо ігнорує, або 

справді не усвідомлює, що проблеми репатріації в принципі не можуть бути 

вирішені поза контекстом трьох інших і цілком ігнорованих проблем 

кримських татар: їхнього національного відродження, державного 

самоутвердження й органічного вживання в українське суспільство. І саме це є 

детонатором політичної міни сповільненої дії під стабільністю і державним 

суверенітетом України»; і далі: «Ми, націоналісти, не тільки беззастережно 

визнаємо кримських татарів корінним народом України – ми вважаємо своїм 

обов’язком послідовно відстоювати їхні права, що випливають із цього. Бо не 

можна бути націоналістом “тільки для себе”: право кожної нації на повноцінне 

існування для націоналіста – священне. Воно ніколи не було і не може бути 

для нас предметом дискусії: дискутувати можна і треба тільки про шляхи, 

форми і методи реалізації цього права. Тим більше, що водночас ідеться про 

майбутнє України» [95]. По суті, єдиною вимогою і пересторогою з боку 

українських націоналістичних сил з приводу становища кримських татар було 

збереження Криму в складі України (навіть в якості «татарсько-української 

автономії») і забезпечення на його території рівних прав для інших етнічних 

груп (некримців), в першу чергу, для українців. 

Це, в свою чергу, дозволяє говорити про можливість успішного 

заміщення негативних уявлень про кримських татар, про які говорилося вище. 
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Сьогодні є можливість розпочати активний «діалог ідентичностей» і 

міжкультурний обмін. Налагодження подібного зв’язку між патріотичними 

колами можна пояснити наступним чином: модерна етнічна історія українців 

та історія кримських татар розвивалися подібними шляхами і почасти 

паралельно одна одній. Цей паралелізм імпліцитно відчувається 

представниками обох спільнот, хоча дослідники досить рідко акцентують 

увагу саме на цьому аспекті. По суті, початок модерного українського 

націєтворення припав на чергову спробу відмежуватися від впливу османів, 

здійснену Іслам-Гіреєм ІІІ (в Україні повстання Хмельницького 1648-1654 

рр.). До цього навіть не завжди позитивні відносини Січі й Криму 

обумовлювали успішність і однієї, і іншої сторони. (Козацтво постало в тому 

числі і як відповідь на загрозу з півдня). Активність протистояння у 

Північному Причорномор’ї, на нашу думку, як це не парадоксально, мала свої 

вигоди для обох сторін, стимулювала їхній розвиток. У певний період воно 

було центральним в Східній Європі, відповідно, міжнародний статус і 

можливості всіх сторін, які в ньому брали участь, підвищувалися. В 

подальшому відносини козацтва з ханами поступово еволюціонували на 

шляху співробітництва. (Можна сказати, що власне українська сторона 

доросла до вираження власної суб’єктності через запит на такі відносини; тут 

ми маємо справу з конкретним виявом процесу українського націєтворення). 

Можливість створення сильного причорноморського політичного союзу Січі 

та Криму не було вигідне великим сусіднім державам, в першу чергу, 

Московському царству. І козацтво, і Крим розглядалися звідти як одна спільна 

проблема на південно-східному кордоні імперії. Ключ до подолання її лежав в 

ослабленні обох сторін, зовнішня політика щодо яких була досить подібною. 

Наступник Російської імперії – СРСР – своїми діями також продовжив ці 

історичні паралелі.  

Необхідно окреслити наступні подібності процесів державотворення в 

контексті наступу імперських сил: 1) відсутність власної державності в 

українців; поступове намагання Османської імперії збільшити свій вплив на 
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Крим; 2) самостійна зовнішня політика Іслам-Герая ІІІ; національно-визвольні 

змагання під проводом Хмельницького; союзні відносини сторін для 

досягнення подібних цілей; 3) 1775 р. – ліквідація Запорізької Січі; 1789 р. – 

«приєднання» Криму до Російської імперії (примітно, що частина козацтва в 

Кримських війнах воювали на російському боці); 4) подібність 

національно-визвольних змагань у 1917 – 1919 рр. та їх трагічних наслідків; 5) 

період політики коренізації в СРСР (автономний статус Криму в 1921 р.), що 

завершився масштабними національними геноцидами (Голодомор 1932 – 1933 

рр. в Україні, депортація кримських татар у 1944 р.); 6) сучасний період 1991 – 

2014 рр., до анексії Криму; початок репатріації кримських татар у кінці 1980-х; 

діяльність Народного руху в Україні, здобуття державності; 7) анексія Криму 

(березень 2014 р.), спільна боротьба українців та кримських татар з агресією 

Російської Федерації. 

Асиміляційна політика щодо обох спільнот ще з імперського періоду 

була частково подібною, однак мала свої особливості. Щодо кримських татар 

послідовно використовувався механізм їх витіснення, бо інкорпорувати 

інокультурну, іновірну спільноту навіть розмиваючи її ідентичність було 

складно. Сталінська депортація кримців, як стратегія національної політики, 

намагалася виконати обидва ці завдання – переселення і розмивання 

ідентичності (про це на думку автора свідчить те, що кримські татари були  

депортовані в області з мусульманським населенням; крім цього були 

розсіяні.). Щодо українців стратегія була більш м’якою, зважаючи на їх 

більшу чисельність і культурну близькість до російської спільноти. Серед її 

складових було, по-перше, нав’язування міфу про «возз’єднання» України і 

Росії, як акту доброї волі, і через відсутність суттєвих відмінностей між 

народами; «братство народів». По-друге, намагання інкорпорації в українську 

ідентичність негативних стереотипів про самих себе (питання національного 

характеру, самостійності і т.д.). На сучасному етапі ми можемо це назвати 

комплексами меншовартості чи малоросійства. При цьому будь-які позитивні 

національні приклади або подавалися як «спільні» або дискредитувалися. 
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Серед відверто репресивних методів подібно до депортації кримських татар 

можна згадати український Голодомор. Подібними в СРСР були і репресії 

проти української і кримськотатарської національної інтелігенції. 

Ця подібність історичного шляху двох народів цілком ймовірно знайшла 

свій відбиток і в їх ідентичності. В подальших комплексних дослідженнях є 

велика необхідність їх віднаходження і фіксації для налагодження 

міжкультурного діалогу, подолання негативних явищ в ідентичності обох 

спільнот. Для українців – подолання міфу про подібність і «братство» 

слов’янських народів, що, по суті, декларувало неспроможність до 

самоорганізації і саморозвитку. (В кримських татарах українці знаходять 

близького, старого-нового «співрозмовника», наповнюють новим змістом 

ідіому про Україну як місток між заходом і сходом). Для кримських татар – 

повноцінне включення в українську політичну (громадянську) націю із 

задоволенням їх прав, означає подолання сильного, сформованого на протязі 

тривалого історичного періоду, «комплексу жертви» (віктимності). Кримські 

татари мають повною мірою відчувати себе рівними з українцями чи 

представниками інших народів. 

У світлі останніх подій окупації Криму російськими військами, і чіткої 

проукраїнської позиції кримськотатарської спільноти від самого початку цієї 

кризи на перший план виходить ряд проблем до цього часу владною елітою 

ігнорованих. Найголовніша з них – те, що в спільноті кримців (так само як і в 

загальноукраїнському середовищі) не було сформовано взаємних позитивних 

форм лояльності й ідентичності. Особливо зважаючи на багатий історичний 

контекст взаємин. Нерозробленість позитивного історичного контексту 

взаємовідносин кримців і українців може на сучасному етапі мати 

далекосяжні негативні наслідки для процесу державотворення в Україні і 

конкретно для перспектив повернення території Криму. На даний момент 

систематично не вироблені позитивні форми лояльності в кримських татар до 

української держави. Можна припустити, що позитивне ставлення до України 

(не до Криму; Крим – батьківщина) формувалося якраз на основі сильної 
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негативної ідентифікації проти більшовицького та імперського терору 

спільного для двох народів. В той же час бачимо, що незадоволеність великої 

частини соціально-економічних і культурних потреб не дозволила виробити 

повноцінних взаємних позитивних форм лояльності. Можна констатувати, що 

в кримськотатарському середовищі передумови до подібного формуються на 

порядок активніше, крім цього, нинішнє молоде покоління кримців почасти 

ідентифікує себе з Україною. 

В даній ситуації є ряд загроз, які існують для кримськотатарської 

спільноти. 

 

2.3. Існуючі стереотипи та можливості їх подолання 

 

Етнічний стереотип являє собою «порівняно стійку сукупність уявлень 

про характерні риси людей іншої національності, а також зумовлене цими 

уявленнями певне емоційне ставлення до представників іншого етносу» [115, 

c. 55]. Стереотипні уявлення можна розрізняти за суб’єкт-об’єктною 

спрямованістю (автостереотипи і гетеростереотипи (стереотипи відносно 

чужих спільнот)). Так само можна спробувати розкласти стереотип на 

складові елементи, відповідно до тих ознак, які спільноті приписуються. 

Будь-який стереотип у своїй основі має певну історію взаємовідносин 

(реальну на рівні власного досвіду, чи уявлювану, уже сприйняту з іншого 

джерела). Так само етнічні стереотипи опосередковують процес комунікації з 

представниками певних спільнот, бо справедливим буде твердження, що, 

включаючись у процес комунікації індивід, зазвичай, вже має певні засвоєні 

стереотипи щодо них. Звичайно, з різною мірою усвідомлення, і далеко не 

завжди лише негативні. В процесі комунікації вони або підтверджуються і 

певним чином модифікуються, або спростовуються.  

Для формування власне етнічних стереотипів (стереотипів щодо 

етнічних груп) однією з базових характеристик є розуміння історії спільноти. 

За відсутності реальних контактів, чи певної достовірної сучасної інформації, 
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що створювала б образ спільноти, його місце займають стереотипні, часто 

спрощені й спотворені уявлення про походження, історичний і культурний 

розвиток спільноти. У випадку історії Криму, ми бачимо, що тут паралельно 

функціонують конкуруючі історичні дискурси. При цьому 

кримськотатарський можна сприймати, як реакцію на поширення сильних 

негативних радянських і російських стереотипів про спільноту. Для 

виконання завдання подолання негативних етнічних стереотипів, на думку 

автора, необхідно виконати ряд умов, які безпосередньо пов’язані з тим, на 

якому фактичному матеріалі і за яких умов стереотипи формуються.  

По-перше, це сформоване стереотипне бачення Кримського ханства, як, 

принаймні, в деяких моментах економічного і суспільного розвитку, більш 

відсталого за своїх сусідів, агресивного, налаштованого на завоювання, 

поневолення людей, як основної передумови свого існування. Відповідно в 

суто оціночному контексті вживаються терміни «орда», «постординська 

держава» і т.д. У кримських татар, природно, виникає реакція на подібний 

стереотип, який вони намагаються розвінчати, або відмежуватися від певних 

негативних історичних фактів. Так, наприклад, можна спостерігати, іноді не 

достатньо обґрунтовані тези про поширеність і значимість землеробської 

культури або приписування військових походів для захоплення невільників 

переважно ногайським ордам. 

Для того, щоб подолати подібні стереотипи, на думку автора, 

принципово важливим є розуміння того, що будь-який господарський уклад, 

система економічних чи політичних відносин може оцінюватись лише у 

певній системі ціннісних координат. Відповідно, історичні факти чи 

особливості розвитку соціуму, які мали місце в XV, XVI чи XVII століттях не 

можна оцінювати співвідносячи їх з нормативними системами ХХІ ст. Отже, 

те, що можна вважати «варварським», відповідно до норм суспільної 

прийнятності в сучасній західній цивілізації, для того часового періоду і місця 

таким абсолютно не є, що справедливо як для східного, так і для західного 

світу. При цьому, звичайно, можна співвідносити відповідність тогочасного 
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укладу в певній державі чи соціумі з певними еталонними нормами. І якщо 

об’єктивно провести таке порівняння то можна побачити, що за рядом норм і 

фактів кримський соціум часів ханства був до них ближчим. Також треба 

відмітити наступне: господарський уклад певної суспільної системи 

формується і випробовується в конкретних історичних і просторових умовах. 

Відповідно, її «прогресивність» прямо визначається життєздатністю, тобто 

можливостями забезпечення самовідтворення. Відповідно, напівкочове 

скотарство у північній частині півострова, садівництво, виноградарство і 

землеробство, як типи господарювання, відповідали наявним природним і 

демографічним умовам. Коли така відповідність порушувалась, то система 

починала еволюціонувати. 

Щодо оціночних характеристик понять «орда» чи «постординська 

держава», то в суто науковому значенні, вони не є ні негативними, ні 

позитивними. Орда фактично позначає певний тип суспільної і економічної 

організації, що за певних умов міг бути успішним. Інше питання, що він міг 

бути менш прийнятним для сусідніх народів. Зрозуміло, що в такому контексті 

для його представників воно буде прийматись як оціночне, і така оцінка буде 

певним елементом їхньої ідентичності. Однак на даному етапі розвитку 

світового господарства, внаслідок промислових революцій, ні один народ чи 

держава, по суті, не можуть бути менш конкурентними за інших. 

Щодо поняття «постординська держава», то тут теж є відмінні смислові 

ідентифікації. Кримське ханство безперечно є «постординським» за ознакою 

родословної правителів, однак формулювання «постординська держава», як 

держава, що прийняла «ординські методи зовнішньої політики», знов-таки є 

оціночним. Вживання його фактично не є науково обґрунтованим без 

порівняльного аналізу міжнародних відносин між державами, і в цьому 

історичному періоді російсько-кримські претензії так само можуть бути як 

мінімум взаємними, адже завоювання Іваном ІV Астраханського і Казанського 

ханств, по суті, було актом агресії щодо Гіреїв.  

На такий узагальнений стереотип «відсталості» Криму в економічному і 
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політичному відношенні накладається стереотипне уявлення щодо 

встановлення відносин васалітету між Кримським ханством і Османською 

імперією, що дозволяє, з одного боку, редукувати власне кримські особливості 

(елементи ідентичності) в історії, політиці, побуті, культурі до 

татарсько-турецьких (спільних) чи османських, а з іншого, – маніпулювати 

приписуванням тих чи інших ознак, які подаються як негативні – результатом 

васального впливу. Подібна редукція була характерна для історичної 

літератури радянського періоду і можна сказати, що вона переслідувала 

цілком ідеологічні цілі. Серед яких – максимальне скорочення згадок про 

кримських татар як окрему спільноту з певними колективними правами (в 

першу чергу, – самовизначення). В подальшому подібна аргументація, в дещо 

м’якшій формі, може використовуватись для обґрунтування прав на володіння 

Кримом у російської спільноти. На противагу цьому наводяться кілька 

аргументів. У першу чергу, не безумовний характер встановлення васальних 

відносин. З одного боку, – родословний статус династій Гіреїв був вищим за 

османських султанів. Відповідно, навіть відносини підпорядкування не могли 

бути безумовними. З іншого, – відсутні історичні документи, які б фіксували 

умови васалітету, так само достеменно не відомі умови полону Менглі-Гірея, 

після яких вони були встановлені.  

Науково зважене розуміння проблеми можна сформулювати як 

встановлення відносин підпорядкування, в тому розумінні васалітету, який 

найбільш поширений у буденному розумінні, відбувалося поступово, 

паралельно зі зменшенням значення бейської аристократії, витісненням 

Криму з Північного Причорномор’я. Сама ж проблема середньовічного 

васалітету не така однозначна. Практика перехресних васальних договорів 

між країнами (по іншому можна характеризувати як договори про 

покровительство) для середньовічної Європи була нормою. Ті країни, які з 

певних причин не могли самостійно протистояти своєму оточенню. Їх можна 

також визначити як м’яку форму завоювання, коли суверен зацікавлений у 

збереженні частини автономії свого васала для взаємної користі. Якщо 
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порівнювати з українською історією, то намагання Богдана Хмельницького 

підтвердити своє право на верховну владу в Гетьманщині через укладання 

договорів Кримським ханством, Османською імперією, Молдавським 

князівством – це теж встановлення системи васальних відносин. Таким чином, 

історично даний механізм відносин мав як свої негативи, так і позитиви для 

залежної сторони. З одного боку, він гарантував захист з боку сильного 

партнера (Крим, враховуючи обмеженість його території і людських ресурсів, 

поступове скорочення контрольованих територій, подібної допомоги, 

швидше, потребував), з іншого, встановлював певні обмеження (в цьому 

контексті можна припустити, що ступінь залежності й обмеженості 

визначався лише силою і значимістю сторін, відповідно механізм був 

пластичним, що ми і бачимо на прикладі Кримського ханства, – коли деякі 

хани могли відмовляти султану на його запрошення до походу, і це не мало 

для них серйозних наслідків. Пізніше ці відносини стали значно більш 

жорсткішими). Щодо позиції тих російських авторів, які критикують ситуацію 

васалітету ханства, варто згадати, що Москва довгий час платила символічну 

данину Криму, коли той уже був залежний від Туреччини. Отже, вона сама 

перебувала у підпорядкованому становищі. Примітно, що в російській історії 

звільнення від ординської залежності, чи залежності від Криму розуміється як 

процес творення держави. Таким чином, можемо побачити тут деякі 

упередженості щодо викладу історії з російського боку.  

Ще одним проблемним питанням, яке можна виокремити на рівні 

термінології, є питання позначення зміни статусу Криму внаслідок його 

підпорядкування Російській імперії. В абсолютній більшості російських 

джерел говорять про «приєднання Криму». При цьому такий порядок 

вживання термінів неявно обґрунтовується через посилання на 

Кючук-Кайнарджийський мирний договір, за яким Кримське ханство ставало 

формально незалежним (від Османської імперії). При цьому Російська імперія 

виступала ніби його визволителем, хоча насправді можна з упевненістю 

говорити, про включення півострова у сферу інтересів Москви і пізніше 
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перебирання влади над ним (формально – добровільне). Кримськотатарська 

історіографія натомість оперує поняттям «анексія», яке, на нашу думку, більш 

правомірне. Приєднання певної території можливе лише за умови того, що на 

ній відсутня будь-яка адміністрація, або ця адміністрація на добровільних 

засадах приймає рішення про таке приєднання. У випадку Криму це виглядає 

так: з допомогою війни, як інструменту, Крим відчужується від Туреччини і 

фактично Росія уже по факту результатів війни встановлює свою 

адміністративну вертикаль, розповсюджує свій суверенітет. (Термін 

«анексія», який можна трактувати  як  неправомірне відділення, загарбання 

частини території, може свідчити про певну приналежність Криму до 

Туреччини, і знов-таки піднімає питання їхніх взаємовідносин). Якщо ми 

говоримо, власне, про Кримське ханство, то правомірно буде вживати також 

термін «завоювання», він, принаймні, не має такого виразно негативного 

забарвлення як «анексія». Через це його можна вважати прийнятнішим для 

вживання (анексія – як неправомірне загарбання території; завоювання – 

встановлення своєї влади на певній території за правом сили). Тим не менше, 

дуже показовим є той факт, що в сучасній російській історичній літературі й 

публіцистиці оперують зазвичай терміном «приєднання», для позначення 

будь-яких територій, на яких встановлюється влада держави (незалежно від 

методів, якими це було здійснено). Так, наприклад, трактується «приєднання» 

Лівобережної України, «приєднання» Криму 1783 р., і, що найцікавіше, 

«приєднання» Криму 2014 р. Це фактично свідчить про те, що сучасна 

Російська Федерація користується засобами зовнішньої політики кінця XVIII 

ст. 

Звичайно, можна говорити, що подібні історичні моменти завжди 

презентуються як певна інтерпретація, відповідно в них завжди присутня 

ідеологічна складова, в той час як повністю об’єктивною історія бути не може. 

Однак, основною умовою тут можна визначити наступну: історична 

інтерпретація має бути об’єктивною і водночас такою, що формуватиме 

позитивне сприйняття спільноти та історії спільноти у сучасників. У випадку 
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кримських татар ми можемо припускати протилежне – з певного історичного 

періоду, коли Російська імперія намагалася витіснити кримців з півострова 

(масштаби еміграції свідчать про це, навіть якщо розглядати зміну системи 

економічних і соціальних відносин просто як намагання адаптувати місцеву 

господарську систему до загальнодержавного стандарту), щодо них 

починають формуватися негативні стереотипи. Пізніше, подібну мету етнічної 

гомогенізації населення в єдиний «радянський народ» переслідує уже Сталін. 

В цьому контексті депортація кримських татар виступає в ролі традиційного 

прикладу тогочасної національної політики, яка в менших масштабах 

повторювалась на інших українських теренах. При цьому щодо кримців знову 

вживаються стереотипи зрадництва, які вперше були випробувані ще за 

російсько-турецьких воєн (основна теза про те, що кримські татари лояльні до 

Туреччини на основі єдиновірства). 

На основі всього викладеного вище можна спробувати сформулювати 

основні передумови узгодження кримськотатарської, української і російської 

моделей історії. Основною проблемою в цьому контексті є те, що історичний 

дискурс надмірно політизований, тоді як в нормальній ситуації протилежні 

історичні дискурси двох сусідніх народів можуть існувати без серйозної 

шкоди для їхніх сучасних взаємовідносин (як наприклад, України і Польщі). 

Такими чином, можна говорити, що російський і кримськотатарський 

історичні дискурси можуть нормально співіснувати навіть у одному 

суспільстві, однак лише за умови що «імперський» елемент не буде 

самоцінністю для одного з них. Сучасне розуміння кримськотатарської історії 

побудоване на основі протиставлення імперському початку і пізніше 

радянському (які за сутнісними ознаками фактично зрівнюються), на 

противагу цьому епоха Кримського ханства виступає своєрідним втраченим 

«золотим віком», особливо, що стосується перших ханів і їхніх звитяг (до того, 

коли держава почала реально страждати від жорстокої залежності від 

Туреччини). Щодо сучасної Росії, то з впевненістю можна стверджувати, що 

національна ідея там упродовж довгого часу і дотепер базується саме на 
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цінності сильної держави. Відповідно, мають вагу не реформаторські, а 

завойовницькі ідеали правителів царської доби, таким же чином бачимо 

тенденцію до реабілітації і героїзації державних діячів Радянського Союзу. 

Для кримських татар військова героїка пов’язана з особистістю Катерини, 

Петра І, а тим більше, – Сталіна, зі зрозумілих причин є неприйнятною. Таким 

чином, ми бачимо, що ситуація, на жаль, на даний момент консервується в 

кризовому стані. Швидше за все, подальші російські спроби інтерпретації 

історії Криму посилюватимуть цю напруженість. (Особливо це стосується 

публіцистичної за формою і пропагандистської за змістом літератури. За 

необхідності в сучасних умовах вона буде створюватися і поширюватися дуже 

швидко. Подібно до того, як вже зараз московське видання «Эксмо» встигло 

видати серію науково-фантастичних романів про українських «свідомітів»). 

Основною умовою для вирішення проблемної ситуації, на нашу думку, 

буде переосмислення російськими вченими всієї історичної картини, 

створення й існування власної держави. (Загалом, процес не настільки 

складний, як може здатися, може успішно бути здійснений засобами медіа, на 

основі вже існуючих, однак «відкладених» трактувань історичних подій і 

фактів. Безперечно, для його реалізації необхідна політична воля вищого 

керівництва країни). 

Щодо співвідношення кримськотатарської і української моделей історії 

то тут, на нашу думку, є важливими наступні моменти. По-перше, базовим 

уявленням про кримських татар (в масовій свідомості, зазвичай, просто – 

«татар») в історичному контексті є стереотип «татарського хижацтва», 

«татарських набігів», «людоловства» і т.д. [68]. Фактично, подібно до того 

розуміння, яке розглядалося вище в питанні про російську історичну картину. 

Основною відмінністю, яку можна було б відмітити, – це відсутність 

офіційних, науково оформлених українських претензій на Крим, який, по суті, 

ніколи не був питомо українським регіоном (загалом, він не був і 

слов’янським, а став таким лише внаслідок дій Російської імперії і її 

правонаступників). Відповідно, ми маємо ситуацію, коли стереотипні 
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уявлення, які вкорінюються в російській традиції на рівні наукового розгляду, 

в українському випадку займають місце в якості елементів народної культури, 

і вже через неї подібні мотиви потрапляють у професійне мистецтво, 

історичний і науковий світогляд. Відповідно, можна припускати значно 

серйознішу їх вкоріненість в якості елементів ідентичності. (Така ситуація 

спричинена ще й тим, що українські землі, власне і створювали той «пояс 

безпеки», яким були степові простори для Криму. Їх поселенці приймали 

першими удар, і виступали жертвами татарських набігів. Загалом, у відносній 

безпеці в часи Золотої Орди і в пізніші періоди із сучасних українських 

територій перебували лише Галичина і Волинь. Південна межа сучасної 

Київської області на певному етапі вже була північною межею степу). 

Говорячи про те, що невільництво в Кримському ханстві і Османській 

імперії було фактором багатомірним і неоднозначним, також треба зазначати, 

що ця багатомірність недостатньо вивчена на сучасному етапі, і, що 

найголовніше, – розуміння цього не доведене до широкого загалу. Вище вже 

говорилося про те, що бути невільником для представників різних соціальних 

станів і за різного збігу обставин – означало мати різні життєві перспективи і 

могло бути пов’язано з проблемою вибору, в тому числі – зміни віри. Однак, в 

контексті формування певних історичних стереотипів, які можна вважати 

елементами колективної ідентичності, принципово постає питання: наскільки 

подібне прояснення може їх змінити, модифікувати чи замінити? На нашу 

думку, така ймовірність невисока (принаймні, коли ми маємо на увазі не 

особисті переконання, а саме колективні уявлення). Вся справа в тому, що 

вони базуються на стійких історичних образах, відмова від яких неможлива. 

(Наприклад, загалом неможливо трактувати походи П. Сагайдачного чи І. 

Сірка на Крим без відповідної аргументації, розгляду їх як засобу стримування 

чи відповіді на військову агресію. Відмовитись від цих історичних епізодів 

теж зі зрозумілих причин не можна). 

Відповідно, на нашу думку, подолання негативного історичного 

стереотипу щодо «татар» як сучасних кримських татар має відбуватися через 
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процедуру заміщення. В даній ситуації це означає впровадження 

альтернативних позитивних уявлень про кримських татар, в тому числі й на 

позитивних історичних прикладах. По-перше, базою подібних прикладів буде 

спільна військова історія, починаючи від П. Дорошенка до Б. Хмельницького 

та І. Виговського. Знов-таки, важливим фактом також є те, що військове 

співробітництво передбачало фактично міждержавний (умовно) союз, про що 

вже вище було сказано. Міжнародно-правовий статус українського гетьмана 

опирався, в тому числі й на суверенітет кримських ханів. Приклади подібних 

позитивних публіцистичних матеріалів можна знайти, наприклад, в журналах 

Quasavet, що цитувались вище. Також в якості заміщення мають 

використовуватися позитивні приклади устрою, матеріальної і духовної 

культури Кримського ханства. (Принципово, що ми говоримо не про 

кримськотатарську, чи навіть кримську спільноту, а про загальноукраїнську, 

для якої дана область є в більшості випадків невідомою). На цьому етапі 

основним питанням є концептуалізація (оформлення) таких позитивних 

прикладів у вигляді певної системи, що в подальшому може бути використана 

при створенні навчальних планів для шкіл, популярного контенту чи чогось 

подібного. При цьому достатньо суттєвою є проблема можливості сприйняття 

таких альтернатив, за ознакою їх несуперечності з уже присутніми, 

вкоріненими уявленнями. Ще одним, крім узгодження, проблемним питанням 

є їх обґрунтування (доцільності подібної роботи в принципі). Однак воно 

може розв’язуватись як через апеляції до загальнонаукових і 

загальнолюдських принципів необхідності здобування нового знання (на 

практиці – принаймні невелика кількість ознайомчого матеріалу для 

зацікавленості в самостійному вивченні), так і в контексті можливого 

створення проектів ознайомлення з історією і культурами корінних народів та 

національних меншин в Україні. 

Наступним проблемним питанням можна визначити необхідність 

взаємного узгодження української і кримськотатарської історичних моделей. 

Воно постає з ряду причин: по-перше, необхідності налагодження активнішої 
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міжкультурної комунікації; по-друге, для використання тези про подібність 

історичних доль українців і кримських татар, наведеної в кінці попереднього 

підрозділу, через реальне фактичне наповнення. Тут так само є потенціал для 

посилення комунікації, але вже на іншому, власне, науковому рівні. По-третє, 

з нормативною фіксацією за кримськими татарами статусу «корінного 

народу», тобто фактично автохтоної, державотворчої сили, постає питання 

про включення кримськотатарської історії до історії української державності. 

Дане питання в дечому провокативне і дуже складне, в першу чергу, 

через складність узгодження історичних фактів. Оскільки вони для кожного 

народу (українського і кримськотатарського) відіграють свою змістовну роль. 

А ця змістовна роль може відрізнятися або бути кардинально протилежною як 

у випадку протиставлення історичних уявлень росіян і кримських татар. На 

сьогодні наукових спроб подібного узгодження нами не виявлено. Однак є 

один приклад, популярної роботи, на якому, на жаль, добре видно всю 

складність подібного процесу узгодження через ті помилки чи 

неоднозначності, які допускають автори. Мова йде про видання «Мальована 

історія незалежності України» авторства Віталія та Дмитра Капранових [33]. 

Дану роботу можна сприймати подвійно – з одного боку, як невдале, можливо, 

авторське намагання узгодження української і кримськотатарської історії. З 

іншого, – як прояв об’єктивної необхідності й наукової потреби створення 

моделей узгодження спільної історії, для позитивної міжкультурної 

комунікації і подолання негативних історичних стереотипів. 

 

Висновки до другого розділу: 

 

Державотворчий процес в ідентифікаційному контексті можна 

розглядати з урахуванням того, що історія конкретної спільноти становить 

одну із смислових опор її ідентичності. Зокрема, посилаючись на класичну 

тезу Е. Сміта про те, що одним з основних елементів ідентичності 

етнонаціональної спільноти є міф про гадане чи реальне спільне походження і 
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спільну історію. Відповідно, коли ми говоримо про національну спільноту 

(етнічну націю), подібною історією виступає не тільки етнічна історія, але й 

історія державотворення. Враховуючи, що кримських татар, у першу чергу, 

можна характеризувати як національну спільноту, то історія власної 

державності в сучасній ситуації, коли їхній статус ніяк нормативно не 

зафіксовано, виступає одним з базових конструктів колективної ідентичності. 

Державотворчий процес при цьому розуміється як певний історичний 

дискурс, тобто узагальнений образ, як система уявлень про розгортання 

історичного і державотворчого процесу. Предметом розгляду в дисертаційній 

роботі є не стільки конкретний історичний фактаж, скільки спосіб його 

інтерпретації та подачі (зважаючи на те, на чию користь заангажований той чи 

інший автор), що суттєво впливає на формування колективної ідентичності 

будь-якої спільноти.  

Таким чином, можна виокремити три етноісторичних дискурси, які тією 

чи іншою мірою торкаються історії Криму (російський, український і 

кримськотатарський). Зважаючи на специфіку розгортання державотворчих 

процесів, російський і кримськотатарський історичні дискурси протистоять 

один одному. Відповідно, історія Криму представлена в обох випадках у 

вигляді певного проекту (частково ідеологічного), який обґрунтовує власне 

право на Крим. Україна до цього процесу залучена опосередковано, адже 

українська держава ніколи історично не мала претензій на Крим як на свою 

етнічну територію. Український історичний дискурс включає в себе Крим то в 

якості прикордонного супротивника, то – союзника. При цьому можемо 

сказати, що український історичний дискурс, в тому числі й на ґрунті 

історико-культурних передумов, частково переймає негативні російські 

стереотипи щодо кримських татар, природи і перспектив їхньої державності 

(Кримського ханства).  

Серед сконструйованих росіянами антитатарських стереотипів 

виокремлюються: стереотипи з приводу етнічного походження, етногенезу 

кримців (як прийшле золотоординське населення, «татари»); стереотипи з 
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приводу зовнішньополітичного статусу, економічного й соціального розвитку 

Кримського ханства, його зовнішньої політики (негативна інтерпретація 

факту васалітету Кримського ханства, «постординський» характер зовнішньої 

політики, недорозвиненість економічної системи через факт наявності 

васальних відносин, ідіома про «зрадництво» в російсько-турецьких війнах і 

«приєднання Криму» тощо). Було з’ясовано, що ці стереотипи проектувались 

на загальне сприйняття кримських татар і в подальшому використовувались 

для підготовки ідеологічного підґрунтя для сталінського злочину депортації.  

В історії українсько-кримськотатарських відносин найбільш болючою 

стала тема набігів (що досить широко відображено в народній культурі та 

відповідним чином спроектовано в історичний дискурс). В той же час є 

багатий позитивний досвід військового, економічного і зовнішньополітичного 

союзництва, культурного обміну, перш за все, між військовою елітою. 

Примітним також є той факт, що власні державницькі намагання Б. 

Хмельницький намагався оперти на зовнішньополітичний статус Кримського 

хана. У цьому плані Ханство зіграло провідну роль в українському 

державотворчому процесі. Подальша історія міждержавних взаємин (зокрема, 

в період національно-визвольних змагань 1917 р.) показує, що українською 

стороною був випрацюваний цілком самостійний підхід до відносин із 

Кримом і кримськими татарами, які вибудовувалися на основі взаємоповаги і 

взаємовигоди.  

При розгляді взаємодії українського, російського і кримськотатарського 

дискурсів зроблено висновок про те, що імперська асиміляційна політика з 

боку Російської імперії щодо українців і кримських татар була досить 

подібною, починаючи вже з кінця XVIII ст. (1775 р. – руйнація Запорізької 

Січі, 1783 р. – анексія Криму). В подальшому цей історичний паралелізм 

зберігається. В дисертації висвітлені історичні етапи цього процесу. 

Подібність історичного шляху в подальшому може бути використана як 

додатковий стимул до налагодження міжкультурного діалогу. Виокремлено 

основні історичні стереотипи про кримських татар, розглянуто сучасні 
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можливості їх актуалізації. 

Отже, циркулювання в інформаційному просторі антиукраїнських та 

антитатарських стереотипів, намагання Росії знівелювати етнічну осібність 

обох народів, намагання девальвувати національні символи й цінності, 

дискредитувати національно-визвольні рухи обох народів та їх 

державотворчий потенціал використовувались як СРСР, так і Росією не тільки 

для асиміляційної політики щодо обох спільнот, але й для виправдання 

геноциду, етноциду та анексій, хоча всі ці нецивілізовані дії 

супроводжувались обґрунтуванням нібито «просвітницької», «визвольної», 

цивілізаторської місії Росії. Таким чином, наслідки такої імперської політики 

негативно впливали на формування ідентичності обох народів, оскільки 

девальвували базові засади колективної ідентичності й створювали умови для 

виникнення  ідентифікаційних конфліктів. Основні положення Розділу 

відображені в публікаціях автора [149; 147]. 
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Розділ ІІІ. Специфіка становлення і розвитку колективної ідентичності 

кримських татар на сучасному етапі 

3.1. Основні елементи колективної ідентичності кримських татар у 

контексті взаємодії з іншими спільнотами 

 

Аналіз проблем ідентичності кримських татар на сучасному етапі має 

опиратися на принципове положення – досить складно вичленити для 

розгляду окремі її види, наприклад, говорити про національну ідентичність 

неможливо відірвано від проблеми регіональної, релігійної чи культурної  

ідентифікації. Загалом, ми маємо справу з певним комплексом ідентифікацій і 

самоідентифікацій, що формують як власне кримськотатарську ідентичність, 

так і образ, який транслюється назовні. Зі зрозумілих причин, об’єктом нашого 

розгляду будуть, власне, можливості трансляції позитивного образу 

ідентичності кримських татар в загальноукраїнському контексті. Проблема 

формування колективної ідентичності кримськотатарської спільноти потребує 

безпосереднього включення в цю спільноту. 

Для української науки окреслені проблеми набувають актуальності з 

кількох причин: по-перше, в сучасній ситуації окупації Криму потенційно 

досить ймовірною є зміна характеру взаємин між етнічними групами на 

півострові, зараз ми бачимо, що починають актуалізуватись старі міфи про 

кримських татар, відбувається постійний тиск на Меджліс, активізуються 

спроби витіснення його зі сфери прийняття політичних рішень; по-друге, є 

необхідність формування позитивних установок щодо України у тих 

представників кримськотатарської спільноти, що залишилися на півострові, і 

тих, які вимушено виїхали на материкову Україну. Загалом ця проблема 

вписується в необхідність зберегти лояльність проукраїнських сил в Криму. 

Загальний історичний контекст взаємин кримських татар і українців в 

контексті формування колективної ідентичності до ХХ ст. був розглянутий 

вище, тим не менше, слід виокремити факт депортації кримськотатарського 

народу, яку було здійснено 18-20 травня 1944 р. відповідно до постанови ДКО 
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№5859 (Державного комітету оборони) «Про кримських татар» від 11.05.1944, 

як один з базових чинників формування сучасної кримськотатарської 

ідентичності. Мотивувальна частина документа базувалася на звинуваченнях 

«в масовому переході на сторону ворога», «дезертирстві» [99, c. 67]. 

Депортація була завершена 20 травня 1944 р. В телеграмі заступника наркома 

внутрішніх справ СРСР І. Сєрова на ім’я Л. Берії від 20.05.1944 зафіксовано 

виселення 191044 особи «татарської національності» [99, c. 71]. Наведені 

цифри жертв депортації не остаточні, чоловіки, що воювали в лавах Червоної 

армії, після демобілізації також направлялися в місця депортації. Виселення 

було здійснено на територію Узбецької РСР, Марійської АРСР, Казахської 

РСР, невелика кількість депортованих направлялась у центральні області 

РСФСР. З точки зору глобальної стратегії радянської національної політики 

можна припустити, що вона була спрямована на розрив базових соціальних 

зв’язків у малих соціальних групах (сім’я, сільська община тощо) для 

досягнення повноцінної асиміляції в умовах спорідненого культурного й 

релігійного середовища. Цьому сприяв і режим спецпоселень (покарання за 

його порушення передбачало великі строки виправних таборів). Відповідно, 

згадані факти знайшли своє відображення у задокументованих спогадах 

депортованих [103]. Режим спецпоселень був скасований в 1956 році. Тим не 

менше, про реабілітацію депортованих не йшлося. У плані ідентифікації 

кримських татар  значимим є указ Президії Верховної Ради СРСР від 5.09.1967 

р. «Про громадян татарської національності». В документі з 

кримськотатарського народу знімається звинувачення у колабораціонізмі, тим 

не менше, їм відмовлено у поверненні до Криму. Обґрунтовується  це 

вкоріненістю на місці проживання. Проігноровані масові запити кримських 

татар про повернення на батьківщину. Ще один принциповий момент – 

формулювання, яке відмовляє кримським татарам у праві на окремішність – 

«громадяни татарської національності, що раніше проживали в Криму».  

Всі без виключення сучасні автори не піддають сумніву репресивний 

характер акції депортації. Враховуючи обставини виселення, цифри втрат 
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серед переселенців (за деякими підрахунками, у перші роки після депортації 

померло більш 40% з понад 180 тисяч депортованих), можна характеризувати 

це як політику геноциду й етноциду [10]. (За даними народного посімейного 

перепису, організованого в середині 1960-х рр. активістами національного 

руху, число загиблих у перші роки депортації досягло 46,2 % [14]). 

Тим не менше, в частині сучасної наукової літератури досить часто 

використовується небезпечна у плані ідентифікації кримських татар схема – з 

одного боку, констатація факту злочинності депортації (жертвами якої стало 

цивільне населення, переважно жінки і діти), а з іншого, – підтвердження тези 

вказаної постанови, щодо масовості фактів колабораціонізму серед місцевого 

населення, перешкоджання регулярним частинам Червоної армії, 

партизанським загонам тощо. Подібна ситуація виникає нібито внаслідок 

«кризи легітимності» радянської влади через згортання політики «коренізації» 

і «економічних пільгах», які «кримськотатарські  націоналісти» отримували 

від нової німецької влади [164]. Або ж, наприклад, заяви про співвідношення 

колаборантів до всього населення, як 1 до 10-ти, чи теза про те, що 

«партизанам Криму довелося зазнати куди більше труднощів для здобуття 

менших результатів, ніж будь-якій іншій групі партизан, порівняних з ними за 

кількістю» [117, c. 4, 167]. В той же час, кримськотатарська сторона доводить 

абсурдність подібних звинувачень, апелюючи до недостовірності радянських 

документальних джерел, на основі того факту, що у важких умовах початку 

війни командири партизанських з’єднань схильні були виправдовувати 

незадовільну ситуацію на фронті через звинувачення місцевого населення у 

колабораціонізмі [13]. На підтвердження цього наводяться спогади учасників 

бойових дій і керівництва Кримської АРСР [88, c. 120]. До цього можна також 

додати узагальнення, яке приймається більшістю українських етнологів, про 

депортації і масові переселення народів в СРСР як стратегію національної 

політики в СРСР, що проіснувала до середини 1950-х років. У вказаних вище 

авторів акт депортації характеризується як спонтанна операція, спровокована 

в тому числі й неприязню місцевого населення до кримських татар знов-таки 
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через факти колабораціонізму. Відповідно ставиться під сумнів 

характеристика депортації як геноциду. 

Присутній цілий пласт художньої літератури, народних пісень, 

присвячених проблемі депортації і повернення на батьківщину. Одним з 

найбільш яскравих образів у цьому плані також є національний танець 

Хайтарма (буквально перекладається як «повернення»). Також можна 

констатувати велику значимість виправдання за обвинуваченням у зрадництві 

(частина наукових і публіцистичних праць кримськотатарських авторів 

присвячена дослідженню кримськотатарського партизанського руху; історії 

фронтовиків). Осібне місце в цьому списку займає Амет-хан Султан – 

військовий льотчик-ас, двічі герой Радянського Союзу. (Загалом серед 

кримських татар – 7 Героїв Радянського Союзу; 4 генерали; 45 полковників) 

[185]. Багатозначність проблеми депортації яскраво ілюструє перший 

кримськотатарський художній фільм «Хайтарма», знятий у 2012 р. Головним 

героєм стрічки є Амет-хан Султан. 

Українські дослідники відмічають, що в контексті ідентичності факт 

депортації викликає формування рельєфного образу «злочину» [25] (у авторів 

як концепт): «Концепт ЗЛОЧИНУ, на відміну від інших концептів, що 

визначають кримськотатарську ідентичність (ЗЕМЛІ, КРОВІ, МОВИ), має 

динамічну структуру, він не річ, а подія. Подія має список дійових осіб і певну 

фабулу. Фабула ЗЛОЧИНУ передбачає певне розв’язання, яке реалізується у 

вигляді покарання злочинця та відшкодування жертві. Без подібного 

відшкодування фабула ЗЛОЧИНУ залишається незавершеною і відповідний 

дискурс, побудований з точки зору жертви, відображує травматичну ситуацію, 

яка закликає до пошуку виходу, розв’язання. Отже, з погляду психологічного 

стану суспільства невідшкодований ЗЛОЧИН зберігає свою руйнівну силу. У 

дискурсі концепт ЗЛОЧИНУ використовується як пояснювальна схема для 

суспільно значущих подій і абсорбує в себе усі негаразди, які можуть спіткати 

жертву у майбутньому. Усі такі негаразди можуть інтерпретуватися як 

постійне відтворення первісного ЗЛОЧИНУ» [25, c. 82].  
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В цьому ж контексті говорять про намагання простежити спадкоємність 

національної політики царської Росії в діях сталінського режиму щодо 

кримських татар.  Загалом, такі висновки мають свої підстави. Зазвичай вони 

підтверджуються фактами руйнування системи народного господарства, яка 

історично сформувалася в Кримському ханстві. (У свою чергу, спадкоємність 

цієї системи він нетюркського населення півострова виступає як одна з основ 

обґрунтування інтегративного характеру кримськотатарської нації).  

Для кримських татар в модерній історії факт депортації і подальшого 

національно-визвольного руху (яким фактично був рух за повернення на 

батьківщину) є найбільш національно-консолідуючим. Зокрема, деякі 

дослідники схильні вважати національно-визвольні процеси середини – кінця 

ХХ ст. завершенням оформлення кримськотатарської нації. Можемо 

говорити, що національно-визвольний рух доповнює концепт «злочину» в 

якості сили, що спрямована на його подолання. Відповідно до цього, фактично 

відкритим залишається питання про його завершеність.  

Загалом, характеризуючи кримськотатарський рух, можна виокремити 

такі його особливості: 

- оперативність розгортання і максимально широке залучення 

всього народу (в підписних кампаніях брало участь фактично все доросле 

кримськотатарське населення; в кожній сім’ї були люди, які в тій чи іншій мірі 

були інтегровані в структури визвольного руху). Відповідно, ми можемо 

говорити про високий мобілізаційний потенціал нинішньої 

кримськотатарської спільноти; можна побачити спадкоємність – на сучасному 

етапі більшість культурних, релігійних і навіть матеріальних потреб 

кримських татар задовольняється через систему громадських організацій 

[145]. Меджліс кримськотатарського народу фактично стоїть на вершині цієї 

структури і обґрунтовує свою легітимність як представницького органу, 

опираючись на неї [151]; 

- використання правових мирних методів протистояння 

радянському режиму – петиційні кампанії, демонстрації і мітинги (на офіційні 
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радянські свята, вшанування жертв депортації на кладовищах 18 травня тощо), 

використання міжнародних організацій (у першу чергу, ООН), міжнародного 

правозахисного руху, кримськотатарської діаспори, авторитету 

мусульманських держав і їх міжнародних об’єднань. Так само всі вони 

активно використовувались кримськотатарським рухом і в незалежній 

Україні, через що кримські татари ставали об’єктом критики (жорсткі методи), 

на практиці ж використання методів прямої демократії було обумовлено, в 

першу чергу, неадекватністю рівня представництва кримських татар в органах 

законодавчої і виконавчої влади; 

- формування сучасної героїки, виховання еліти, прикладів для 

наслідування, як узагальненого образу (героїв війни, жертв депортації, що 

змогли її пережити, зберегти історичну й культурну спадкоємність народу, 

героїв національно-визвольного руху), так і окремих особистостей. У цьому 

плані особливе місце належить Мустафі Джемілєву, який сприймається як 

втілення кримськотатарської боротьби. Активний і безкомпромісний учасник 

національно-визвольного руху кримських татар і загально-радянського 

правозахисного руху, який провів 15 років у радянських таборах (перші 

кримінальні справи проти Джемілєва порушені ще в 1960-і) заслужив на 

особливе ставлення в середовищі кримських татар. У більшості випадків його 

характеризують як «лідера кримськотатарського нарду», а також «Мустафа 

Киримоглу (Мустафа Син Криму)». Така характеристика не є простою 

формальністю. Існує велика кількість наукової і публіцистичної літератури 

присвяченої персонально історії його боротьби (подібно до того, як в Україні 

досліджуються персональні історії дисидентів). В ідентифікаційному 

контексті ця історія втілюється в ряді символічних елементів. Наприклад, 

найдовше сухе голодування в історії належить М. Джемілєву – 303 дні з 

примусовим годуванням; як реакція на звинувачення в ході так званого 

Омського процесу [166]. Загалом, його особистість характеризують через 

еволюцію від дисидента й борця за права народу до політика й дипломата 

міжнародного рівня [223, c. 317-319], з особливим акцентом на відданості 
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своїм ідеалам, поняттю честі. На авторитеті Джемілєва також базується і 

авторитет Меджлісу кримськотатарського народу, головою якого він був до 

2013 р. Відповідно – критика особистості Джемілєва виникає вже як реакція на 

його особливий статус і пов’язана з критикою Меджлісу (ряд маргінальних 

організацій, намагаючись перехопити ініціативу представництва інтересів 

кримських татар, – наприклад, Міллі Фірка, Себат [64] говорять про 

неефективне виконання задекларованих цілей захисту інтересів народу). В 

сучасних умовах символізм постаті М. Джемілєва реактуалізується (реакція на 

інцидент з недопущенням його до Криму [134], поширення власне 

символічних елементів образу в популярних публікаціях [154] і т.п.); 

- інтегративний характер кримськотатарського руху може бути 

характеризований як «рух за повернення до Криму» (кримські татари як 

жертви депортації), як «правозахисний» рух (зрівняння кримських татар у 

правах, зняття звинувачень у колабораціонізмі), як власне 

«національно-визвольний» рух (апеляції до «відновлення» 

кримськотатарської національно-територіальної автономії відповідно до 

статусу Кримської АРСР 1921 р.; закріплення за кримськими татарами 

правового статусу корінного народу (відповідно до 11 статті Конституції 

України) і т.д.). Цей феномен пояснює високу мобілізаційну здатність 

кримськотатарського руху і його масштаб у відносних цифрах (порівняно, 

наприклад, з українським дисидентським рухом). Відповідно, ми бачимо, що 

редукування феномена кримськотатарського руху до якогось із цих 

компонентів буде причиною невірної оцінки його цілей і завдань. До сьогодні 

він не є завершеним, тому що не були забезпечені власне «національні» 

вимоги кримських татар, які, як видно з всього викладеного вище, є історично 

обґрунтованими і справедливими. Неможливість їх задоволення 

пояснювалась як небажанням центральної влади розв’язувати складну 

проблему, так і цілою низкою об’єктивних, в тому числі, й інституційних 

факторів. В тому числі – нечіткістю формулювання поняття «корінного 

народу» в міжнародних нормативних документах [84; 85], відсутністю досвіду 
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задоволення колективних прав в українській системі правових відносин, 

дисперсним характером розселення кримських татар, відносною меншістю їх 

як етнонаціональної групи як в межах цілого півострова, так і окремих 

адміністративних районів (21,3% – у Бахчисарайському районі, 22,2% – у 

Сімферопольському, 29,2% – у Ленінському та Білогірському) [125]. 

Можемо констатувати, що своєчасна робота в напрямку забезпечення 

прав кримських татар через визначення їх особливого статусу, запровадження 

квотного принципу при займанні посад і в системі представництва, 

задоволення економічних і культурних потреб могло б унеможливити 

нинішню окупацію Криму Російською Федерацією. 

Проблема депортації і подолання її наслідків на рівні соціальних зв’язків 

виступає в якості взаємних претензій (не завжди виразно артикульованих, 

однак часто виразно присутніх). Відповідно, у кримських татар може бути 

присутнім поняття «переселенці» для позначення чужих етнічних спільнот в 

Криму, в той час, коли етнічно російське населення (ширше – слов’янська 

спільнота) може сприймати претензії кримських татар на відшкодування як 

претензії власне до себе. Незважаючи на те, що Курултай у своєму зверненні 

від 30.06.91 декларував їх відсутність: «Повертаючись на свою батьківщину 

ми несемо з собою добро для всіх людей, що живуть в Криму. Ми не маємо 

наміру спричинити шкоду будь-кому з вас, ми не ставимо під сумнів ваші 

майнові, духовні, культурні, релігійні, політичні та інші права. Ми поважаємо 

національні почуття і людську гідність всіх людей. Ми завжди підтримували 

традиційно дружні відносини з усіма національними групами, що проживають 

в Криму» [99, c. 168-170]. 

При цьому основна проблема полягає навіть не в тому, що подібні 

претензії явно чи неявно присутні в науковому і суспільно-політичному 

дискурсі. Основною проблемою до цього часу було намагання радикальних 

сил спроектувати подібне бачення на рівень міжособистісних соціальних 

стосунків, зокрема, у проросійських націоналістичних сил у Криму. 

Результативність подібної тактики протиставлення слов’янської і 
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кримськотатарської спільнот можна прослідкувати на рівні ЗМІ [34] і на рівні 

міжособистісних взаємин, що відображалося в настороженому ставленні до 

спільноти: «Під час дискусій у фокус-групах росіяни переважно негативно 

оцінювали кримських  татар, підкреслюючи їх згуртованість у відстоюванні 

своїх інтересів, що, на думку учасників дискусії, часто поєднується з 

агресивністю стосовно представників інших етносів… Хоча росіяни у 

фокус-групі і вказували на агресивність кримських татар, але вони визнавали 

й факти агресії з боку представників слов’янської спільноти. Відзначалася 

негативна роль політиків у розпалюванні міжнаціональних конфліктів. Разом 

з тим, переважали негативні характеристики кримських татар, лунали 

висловлювання про необхідність виселити їх, а також побоювання, що «вони 

виселять» нас» [125, c. 15]. В контексті депортації також говорять про 

віктимність ідентичності кримських татар (формування комплексу жертви за 

фактом депортації, лобіювання з його допомогою особливих політичних і 

культурних вимог) [39]. Однак, на нашу думку, приписування ознак 

віктимності для кримськотатарської спільноти не можна розглядати виключно 

в негативному контексті уже на основі того факту, що депортація і 

національно-визвольний рух служить потужним консолідаційним фактором і 

виконує всі ті функції, про які сказано вище. При цьому ми можемо сказати, 

що трагедія депортації і проблема відшкодування, як відновлення історичної 

справедливості, виступає базовим елементом колективної ідентичності 

кримських татар і накладає свій відбиток на всі її складові 

(національно-культурну, релігійну, регіональну ідентичності).  

 

3.2. Кримські татари як складова української політичної нації 

 

Загалом, якщо розглядати базові компоненти національної ідентичності, 

визначені ще Е. Смітом, то ми бачимо, що власне відчуття спільності групи, 

базоване на спільності походження (міфу про походження), території, 

культурних здобутків у кримських татар сильно сполучається з компонентом 
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релігійної ідентичності, яку в європейській моделі етнічності Е. Сміт виділяє 

як конкуруючу. Відповідно, ми бачимо, що національна, етнічна, релігійна, 

регіональна і громадянсько-політична ідентичності переплітаються у даному 

випадку в цілісну систему (як її структурні компоненти), що, власне, і 

становить колективну ідентичність. Останні дослідження кримськотатарської 

ідентичності, проведені О. Духніч і Н. Беліцер, так само виставляють цілий 

ряд розмежувань різних форм ідентичності, що змушують говорити про неї, як 

про комплексний феномен. Серед таких маркерів: 1) Крим як етнічна 

територія; 2) етнічне походження; 3) мова; 4) релігія; 5) політичні інститути, 

політичне самовизначення. При цьому вводяться розмежування, що 

функціонують у якості альтернативних систем координат – світський vs 

релігійний дискурси ідентичності. Відмінності ідентичності у різних вікових 

групах респондентів (старше покоління кримських татар, що повернулися з 

депортації – статична форма ідентичності, що «завершується» поверненням; 

молодше покоління (приблизно 18 – 25 років) зорієнтоване на збереження, 

розвиток і ретрансляцію власне кримськотатарської ідентичності) [69, с. 

22-37]. В контексті нашого дослідження розгляд Криму як етнічної території – 

це розгляд варіантів етнічної історії, проблеми депортації і взаємних претензій 

на Крим. Етнічне походження – проблема етногенезу, самоназви і 

регіональної ідентичності. 

В контексті позначення власне національної ідентичності в якості 

певного маркера має велике значення проблема етноніма. У кримських татар 

ця проблема актуальна з декількох причин. По-перше, в контексті декларації 

своїх прав як корінного народу, автохтону, для якого Крим є батьківщиною 

(елемент спільності території походження в етнічній ідентичності). По-друге, 

як обґрунтування специфічного процесу етногенезу, що не обмежувався 

представниками Золотої Орди, а сформувалось як процес злиття великої 

кількості залишків давніх тюркських і нетюркських народів. (В одному з 

варіантів генеалогічного дерева: таври, кіммерійці, скіфи, сармати, готи, 

гуни... і аж до греків, римлян, генуезців. Всього 17 етногруп [42; 185], іноді 
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навіть більше). Сучасні етнологи говорять про формування трьох субетнічних 

груп кримських татар – яйли бойлю (південнобережні), мешканці гір і підгір’я 

(тати) і власне степові татари, ногаї («мангит»). Також виокремлюється 

четвертий субетнос (дискусійно) [44, c. 214]. Вони відрізняються як 

особливостями мовних діалектів, кількістю мовних запозичень з інших мов, 

так і особливостями матеріальної культури, формами поховань, формами 

ведення господарства. Основний цікавий для нас висновок у даного автора – 

майже повна відсутність ознак монголоїдності у південнобережної та 

підгірної груп і наявність таких ознак у 10% степових татар. При цьому Л. 

Войнович не говорить про спадкоємність між представниками нетюркських 

народів і навіть південнобережною групою, що найбільш подібна до 

східно-європейського антропологічного типу [44, c. 214].   

Більш ранні антропологічні дослідження (природно, що чітко 

простежити відмінності між субетносами можна лише до 1944 р.) також 

говорять про неоднорідність антропологічних характеристик кримських 

татар. При цьому висунуті гіпотези відмінностей, так само не говорять про 

спорідненість південнобережної групи з нетюркськими народами: «від 

степового через передгірний до південно-бережного району ми бачимо 

поступове затушування основного турецького типу… що може бути пояснено 

впливом трьох домішок («примесей»), яких зазнав південний берег Криму з 

боку своїх морських шляхів, але це не може бути підтверджено 

антропологічними даними, через відсутності відповідних досліджень» [188, c. 

51]. При цьому Теребинська-Шегенер припускає, що європеоїдні 

антропологічні відмінності південнобережних татар могли сформуватися під 

дією специфічних географічно-господарських умов ПБК. А. Носов, 

досліджуючи антропологічні особливості серединної підгірної групи і 

частково татар південно-східного узбережжя, так само припускає, що їхні 

специфічні особливості сформувалися внаслідок етнічних процесів, що 

відбувалися уже після ХІІІ ст. «Досліджена нами група татар майже за всіма 

описаними антропологічними ознаками і переважно головнішими ознаками є 
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дуже мішаною групою, ні в якому разі вона не є одноцільною 

антропологічною одиницею, тут перемішані найрізноманітніші ознаки і, 

навіть, у різних способах та комбінаціях. За нашими матеріалами ми можемо в 

даній групі кримських татар зазначити тільки сліди наявности певних чужих 

антропологічних елементів, розуміючи в даному разі під «чужими» ті 

елементи, що могли влитися в т. з., основний антропологічний тип татар вже 

після приходу їх в XIIІ ст. до Криму» [131, c. 42]. При цьому Носов також 

говорить про те, що «татари», які прийшли в Крим, змішалися там з корінним 

населенням, що «не дає права вважати сучасних татар за одноцільну 

антропологічну масу, або, принаймні, за той антропологічний тип, з яким 

татари свого часу прийшли до Криму» [131, c. 11]. Відповідно, тут термін 

«татари» вживається до прийшлого населення і не ототожнюється із 

«сучасними татарами». Одним із завдань свого дослідження автор бачить 

створення передумов для подальшого вивчення взаємного антропологічного 

впливу українців і кримських татар.  

Ми бачимо, що гіпотеза про складний етногенез кримських татар за 

участю нетюркських народів не може знайти свого однозначного ні 

підтвердження, ні спростування, що, загалом, не заважає їй успішно 

функціонувати як елемента ідентичності. У позитивному сенсі – це 

підкріплює уявлення про творення унікальної транскультурної спадщини в 

межах Кримського ханства. В негативному – певним чином ставить під сумнів 

ідентичність інших етнічних груп Криму. Відсутність подібних припущень 

(про нетюркський / не золотоординський / елемент етногенезу кримців) у 

більш ранніх дослідженнях можна до певної міри пояснити пануванням 

уявлення про «татар» як про прийшле населення. Зараз подібні антропологічні 

дослідження проводити майже неможливо через змішування субетнічних груп 

кримських татар внаслідок депортації, хоча на особистісному рівні вони 

можуть прослідкувати своє походження. Змішування субетнічних груп також 

сприяло їх інтеграції. 

З приводу походження етноніма «татари» до сьогодні в науковій 
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спільноті немає єдиної позиції. Множинність інтерпретацій походження 

терміна пов’язана з тривалістю слововжитку і невизначеністю походження. 

Однією з найбільш розповсюджених трактувань значення є «тат»+«ар» 

(буквально з тюркської «чужі люди») [71, с. 79], яке, вірогідно, 

використовувалось тюрками для позначення монгольських племен. Для 

кримських татар принципово важливим є не проблеми походження, а 

соціально-історичний аспект використання терміна «татари»». 

Загальновизнано, що «татари» – це екзоетнонім, який використовувався 

переважно росіянами для позначення тюркських і монгольських народів 

(фактично неслов’ян). Відповідно, власне етнічного навантаження він не несе, 

і тому ми можемо побачити різноманітність етнонімів казанські татари, 

волзькі татари, кримські татари тощо. В кримськотатарській публіцистиці  

етнонім «татари» часто емоційно характеризується як «кличка» (прізвисько), 

також досить часто в якості певного кліше наводиться цитата В. Карамзіна: «ні 

один з нинішніх народів татарських, не називає себе Татарами, але кожен 

називає себе ім’ям землі своєї» [121]. У кримськотатарської спільноти 

причини несприйняття етноніма «татари» (має вживатися виключно у формі 

«кримські татари», і то не безсумнівно) пов’язані, перш за все, з конфліктом 

етнічної історії кримських татар і росіян, претензіями на вкоріненість, рядом 

негативних стереотипів, пов’язаних з «татарами» і описаних вище. У такому 

випадку пропонується наступне вживання етноніма – «Кримські татари» (в 

оригіналі «qirimtatarlar» – у множині, «qirimtatar» – в однині). Базовий момент 

– нерозривність словесної конструкції, відповідно, презентуючи себе 

українською і російською мовами, кримські татари схильні вживати 

«кримтатарин», «кримтатари». З цим так само пов’язана еволюція правопису з 

«кримсько-татарський» до «кримськотатарський».  

В якості альтернативи пропонується термін «qirimlar» – «киримли» або 

«кримці» (множина), «qirim», «кримець» (однина), як ендоетнонім. Основні 

аргументи прийняття подібного етноніму: 1) вживання назви «татари» навіть у 

варіанті «кримські татари» не знімає проблему стереотипного сприйняття 
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походження кримських татар як золотоординських пришельців, при цьому 

походження південнобережної групи (яйли бойлю) і підгірної-гірської (тати), 

що сформувались, власне, в Криму не береться до розгляду; 2) кримські татари 

не асимілювалися із спорідненими тюрськими народами, перебуваючи в 

депортації, що говорить про їхню окремішність; 3) Кримське ханство, як 

національна держава, не містило в своїй назві частки «татарське» (як у 

внутрішньому вжитку так і в іноземних авторів, наприклад у Е. Челебі); в 

турецьких джерелах по історії Криму кримські татари фігурують як «кримські 

тюрки» [203], що загалом більш вірно; 4) аргумент щодо більш раннього 

вживання терміна через посилання на авторитет – «Про власне кримських 

татар поза загальномусульманської духовної єдності І. Гаспринський згадував 

рідко. Для них у просвітника застосовувались своєрідні терміни…. Серед них 

найчастіше він використовував такі визначення: – «киримли» або «кримські 

мусульмани», що виокремлювало кримських татар серед всіх жителів 

півострова» [56, c. 56]. Крім цього, посилання на Д. Сейдамета, В. Бартгольца, 

М. Джемілєва та ін. [3, c. 268-269]; 5) успішна практика вкорінення етноніма за 

територіальною ознакою для заміни етноніма «татари» (як приклад – 

азербайджанці) [3, c. 268-269]. Проблеми нормативного встановлення 

етноніма піднімалися на третій і четвертій сесії ІІІ Курултаю 

кримськотатарського народу (1999 р., 2001 р.), однак до цього часу узгодженої 

позиції в цьому питанні досягти не вдалось. Констатувалася ситуація 

публіцистичної полеміки з даного питання і, відповідно, недоцільність 

прийняття будь-якого жорсткого рішення. Подібну політику Меджлісу з 

питань самоназви (фактично – альтернативний етнонім має здобути підтримку 

абсолютної більшості кримських татар для винесення проблеми його зміни на 

рівень адміністративних рішень) можна вважати виправданою і в контексті 

регіональної ідентифікації. Також у контексті проблеми самоназви є ще один 

принциповий момент слововживання – самі кримці схильні вживати 

сполучення «кримськотатарський народ», уникаючи позначень спільноти як 

«община», «меншина» чи власне «спільнота». Подібне також пов’язане з 
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претензією на особливий статус, закріплений нормативно. 

З питанням етноніма крім, власне, національної ідентичності напряму 

пов’язана проблема регіональної ідентичності в Криму. Більш ранні 

дослідження, проведені, зокрема, Центром Разумкова, наочно фіксують 

значно більшу актуальність регіональної ідентифікації (і на рівні Криму як 

регіону, і на локальному рівні), ніж з українською чи навіть з російською 

державами. 35,6% кримчан ідентифікували себе загалом з Кримом і 26,5% з 

місцем проживання [125, c. 10] на 2009 р. Загальна тенденція зміни рівня 

значимості приналежності до України у місцевих жителів фіксується, як 

мінімум, з 2006 р. У 2006 р. 74% кримчан сприймали Україну як батьківщину, 

до 2008 р. таких було лише 40,1% [126, c. 8] (однак в 2011 р. за подібним 

показником знову маємо – 71,3% [127, c. 35]. Такі різкі коливання фактично 

базових ідентифікацій, безперечно, маємо характеризувати негативно. Можна 

припустити, що вони пов’язані зі змінами зовнішньополітичного вектора на 

рівні центральної влади і є свідченням надмірної політизації питань 

ідентифікації). При цьому в 2009 р. 70,1% позитивно сприймали перспективи 

запровадження подвійного громадянства і 73,8% в разі його запровадження 

готові були стати громадянами РФ. У зв’язку з кримськотатарським питанням 

можна відмітити наступне: моделі регіональної «кримської» ідентичності 

відрізняються у кримських татар і слов’янської спільноти (в рамках вказаних 

соціологічних досліджень етнічне російське і етнічне українське населення, 

включене у спільний культурний та ідеологічний простір, ідентифікується як 

«слов’янська спільнота». Українці, що відрізняють себе від росіян, становлять 

всього 6,5% від всього населення [125, c. 7]). За співвіднесенням Криму з 

державними утвореннями можна зробити досить цікаві висновки у плані 

регіональної ідентифікації кримських татар. З можливих варіантів тверджень 

про приналежність: «Крим це і Україна, і Росія» – 32,8% загалом по Криму 

(23,9%, 34,8%, 26,7% – відповідно у кримських татар; «слов’янської 

спільноти»; «українців Криму»). «Крим – це Росія» – 30,9% загалом по Криму 

(всього 4,3% у кримських татар і 40,2% (!) у «слов’янської спільноти»). «Крим 
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– це не Україна і не Росія» – 16,5% по Криму загалом (35,3% у кримських татар 

і 13% у «слов’янської спільноти»). Активно використовувана зараз в 

медіа-дискурсі теза «Крим – це Україна» в 2009 р. знаходить відгук лише у 

9,8% кримчан (14,7% – кримські татари; 26,7% «українці Криму») [125, c. 10]. 

З наведених соціологічних даних, екстраполюючи їх в якості тенденцій 

розвитку масової свідомості та регіональної ідентичності, можна зробити ряд 

висновків, актуальних для нинішнього становища Криму. По-перше, 

повертаючись до етноніма кримських татар як «кримців», можемо говорити 

про їх зорієнтованість на автономність Криму (вимога зміни статусу Криму з 

адміністративно-територіальної автономії хоча б до 

національно-територіальної  (кримськотатарської), що прописана в 

програмних документах усіх суспільно-політичних кримськотатарських 

організацій, в тому числі й Меджлісу), в той час як проросійська більшість 

завжди тяжіла до інтеграції з Росією. Саме тому смислове наповнення понять 

«кримчани» і «кримці» з визначенням одного і того ж об’єкта ідентифікації – 

Криму, принципово є відмінним за значенням. Актуальність такого 

розмежування підкреслюється і в кримськотатарській публіцистиці. 

«Кримчани» в даному випадку – характеристика за регіональною, 

географічною ознакою, тоді як «кримці» – поєднують географічний і 

національний критерій. Офіційне затвердження такого етноніма могло 

актуалізувати міжетнічний конфлікт в контексті взаємних претензій на Крим і 

права кримських татар на вкоріненість. По-друге, в Криму завжди був дещо 

вищим рівень регіональної ідентифікації, ніж в інших регіонах країни, що 

обумовлено об’єктивними причинами. В той же час регіональна кримська 

ідентичність слабко корелює із загальноукраїнською. Значимість українського 

громадянства для переважної більшості кримчан була суто прагматичною і 

більше третини мешканців півострова у 2009 р. підтримували теоретичну 

можливість «приєднання Криму до Росії» (у представників «слов’янської 

спільноти» – 37,3%). Більшість кримських татар, натомість, не змогли 

визначитися із власним баченням майбутнього Криму (36,3%), що також 
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можна пояснити спрямованістю на національне самовизначення. Хоча за 

варіант кримськотатарської національно-територіальної автономії виступало 

всього 10,3%, швидше за все, це оцінка низької ймовірності подібного 

сценарію розвитку подій. Збереження статусу адміністративно-територіальної 

автономії не влаштовувало ні одну з виокремлених груп. При цьому 

дослідження ідентичності основних етнічних груп, проведене О. Духнич і Н. 

Беліцер в 2011 – 2012 рр., говорить про значно більшу різноманітність 

ідентифікацій в етнічно російського і етнічно українського населення, 

фіксуючи різні співвідношення етнічної і культурної ідентичності, відповідно 

–  різний рівень лояльності до держави (наприклад, серед етнічних росіян – 

«радянські» росіяни, власне етнічні росіяни (пріоритет – інтеграція з РФ), 

«кримчани» (носії російської культурної ідентичності, що її захищають, однак 

лояльно ставляться до українського громадянства)) [69, с.145]. Уже виходячи 

з такого багатофакторного поділу ідентичностей, можемо припускати їхню 

нестабільність і піддатливість інструментам пропаганди. 

Несумісність регіональної ідентичності в Криму із загальноукраїнською 

обумовлена рядом факторів. Українські дослідники регіональної ідентичності 

відмічають відсутність узгодженої, прийнятної для всіх регіонів, 

державницької ідеології, моделі української політичної нації, що 

відображається у сильних відцентрових регіональних тенденціях. Одною з 

базових причин подібної ситуації вважається намагання 

національно-демократичної української еліти на початковому етапі 

державотворення моделювати державницьку ідеологію як на основі ідеї 

української політичної нації, так і власне етнічного українського елементу. На 

нашу думку, негатив подібного підходу можна вбачати лише в недостатній 

готовності деяких питомо українських регіонів його сприймати (фактично 

свідчення некомпетентності української еліти в проблемі включення 

регіональних особливостей в модель українськості). На цьому, наприклад, 

справедливо акцентує увагу А. Мальгін, хоча загалом, на нашу думку, він 

невиправдано звертає увагу на міжрегіональні відмінності у форматі 
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«південний схід» і «захід – центр», характеризуючи державницьку позицію 

Києва зразка 2005 – 2010 рр. як «галицько-київську» [119]. Подібні 

відмінності більшою мірою становлять політичний конструкт, і кризова 

ситуація в Україні у 2014 р. фактично підтверджує відсутність «південного 

сходу» як певної ідентифікуючої ідіоми. Отже, ми маємо справу з плавним 

перетіканням регіональних ідентифікацій із центру на Схід і Південь, які в 

переважній більшості виявляються власне українськими. 

Регіоналізм у негативному для держави контексті може проявитися, 

коли регіональна ідентичність стає екзистенційною цінністю, і фактично 

конкурує з етнічною чи громадянсько-політичною. Загалом регіональну 

ідентичність також характеризують через недостатність механізмів 

згуртування, що, власне, визначає слабкі її можливості до мобілізації самої по 

собі. Мобілізаційний потенціал регіональної ідентичності ставиться у пряму 

залежність від її політизації [124, c. 56].  

В умовах Криму до таких соціокультурних відмінностей варто 

відносити всі ті мовні й культурні відмінності і, власне, відмінності за 

етнічною ознакою, які прямо у вигляді ідентифікацій і опосередковано у 

вигляді бачення майбутнього Криму фіксуються соціологічними 

дослідженнями. Проблемою для Криму завжди була присутність фактично 

трьох моделей регіональної ідентичності – власне української державницької 

(тої, яка мала б проводитися на рівні органів влади), російської і 

кримськотатарської. Територіальність у вимірі ідентичності розглядалася як 

ідеологізована і політизована силами українського, російського і 

кримськотатарського націоналізмів [124, c. 54]. При цьому в сучасній ситуації 

ми бачимо, що ту модель, яку справедливо характеризували як 

квазі-ідентичність («кримський народ» [124, c. 77]), за умов активного ведення 

пропаганди інструментами інформаційної війни вдалося реалізувати для 

досягнення конкретних політичних цілей. 

Щодо релігійної складової ідентичності кримських татар коротко можна 

підсумувати наступне. По-перше, релігійна (мусульманська) ідентичність 
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кримських татар обґрунтовано вважається більшістю дослідників 

скріплюючим елементом у процесі етногенезу (Кримське ханство як держава з 

пануючою ісламською релігією; іслам – «пластична» релігія, що здатна 

вбирати місцеві особливості; служила інструментом об’єднання тюркських 

племен Золотої орди, відповідну роль виконала і в Криму [73, c. 24]). В цьому 

ж контексті говорять про «справжність», «давність» (перші хвилі поширення, 

відсутність пізніших ідеологічних нашарувань) ісламу в Криму, акцентуючи 

на його толерантності до інших віровчень і культур. І. Гаспринський пізніше 

визначає мусульманську общину як один з базових елементів формування 

ідентичності кримських татар: «Хоча мусульмани і позбавлені високої 

європейської культури як сили для самозбереження, але вони у своїй релігії і 

своєму суспільному побуті, що з неї входить, мають вельми міцну, майже 

непереборну силу опору всяким чужим впливам на шкоду своїй національній 

індивідуальності» [27, c. 27]. В цьому ж визначенні бачимо також негативні (в 

сучасному розумінні) елементи ідентичності, коли зворотною стороною 

згуртованості стає закритість. Власне, така характеристика мусульманської 

общини показує її інтегративний характер у плані релігійних, 

соціально-економічних і власне національних характеристик. «Всяка така 

община являє собою мініатюрну державу з міцним зв’язком частин і цілого, 

має свої закони, звичаї, суспільні порядки, встановлення і традиції, 

підтримувані в постійній силі і свіжості духом ісламізму. Община ця має 

власну владу в особі старійшин і всього приходу, що потребує вищого 

визнання, бо авторитет цієї влади – авторитет релігійно-моральний, його 

джерело – Коран» [27, c. 63]. Загалом принцип общини працює у вигляді 

мусульманської общини і у вигляді сільськогосподарської (можна говорити 

про поєднання власне ісламського і соціально-економічного елементів. В. 

Лашков, вивчаючи особливості землекористування в Кримському ханстві, 

характеризує сільськогосподарську общину «джемаат» як базовий елемент 

організації економічного життя Ханства [104]). Пізніше, вже за часів 

депортації, витіснення релігійної практики органами радянської влади, 
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феномен згуртованості інтерпретується в термінах етнічності, 

національно-визвольного руху, корінного народу і т.п. Фактично початкова 

релігійна основа для згуртування заміщується альтернативами. Зараз термін 

«джемаат» може вживатися в якості форми звертання (на нашу думку, – 

найближчий український відповідник – «товариство»). По-друге, іслам 

виступав основою унормування широкого спектру соціальних відносин, 

включно з правовими (встановлення системи обрядовості, релігійної освіти, 

прояви в народній культурі, мусульманська система права і т.п.) [29]. 

На сучасному етапі для ідентифікації кримських татар за ознакою віри 

можемо відмітити такі особливості: по-перше, політизація ісламу, що 

фіксується всіма без виключення дослідниками цієї проблематики. 

Передумови цього досить широкі. З одного боку, приписування будь-яким 

вимогам чи конфліктам статусу міжрелігійних чи етнорелігійних підвищує їх 

значимість (діючими суб’єктами, незалежно від реального масштабу 

конфлікту, визначаються великі (етнічні, релігійні) спільноти, що, у свою 

чергу, не дозволяє реально проаналізувати дії і мотиви основних акторів; і, 

відповідно, впливати на процес): «Уважніший аналіз конкретних подій 

засвідчує, що у створенні конфлікту та його відображенні в суспільній 

свідомості (зокрема, у ЗМІ й політичній дискусії) беруть участь набагато 

менші групи, аніж такі великі уявні спільноти, як етнос, народ або конфесія, 

попри той очевидний факт, що всі ці групи намагаються виступати від імені 

народів та конфесій і розглядають їх як свій мобілізаційний ресурс» [26, c.6]. 

Автори цього дослідження характеризують вказану проблему як наслідок 

когнітивного викривлення в інтерпретації міжгрупових конфліктів. З іншого, 

– як намагання досягнення політичних цілей через використання релігійного 

чи етнорелігійного мобілізаційного потенціалу (загальний процес політизації 

релігії). У цьому контексті говоримо про те, що різні релігійні й громадські 

організації можуть використовувати цей феномен для досягнення своїх цілей, 

що не є тотожними [75]. При цьому потенціал впливу нетрадиційного 

радикального ісламу в Криму (партії Хізб ут-Тахрір, ваххабіти, рух «Таблігі 
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Джамаат») оцінюється стримано з кількох причин, пов’язаних, власне, з 

ідентичністю. Однією з основних є те, що кримськотатарська спільнота 

загалом перебуває в процесі відродження власної релігійності, тому вона 

недостатньою мірою включена в загально ісламський світ (мусульманську 

умму). Тут можна говорити, по-перше, про недостатню ортодоксальну 

релігійність кримських татар. Радикальні організації орієнтуються, в першу 

чергу, на молодь і в своїй діяльності використовують феномен політизації 

ісламу, про який сказано вище (апелюють до традиційних економічних і 

соціально політичних проблем в спільноті; неефективність їх розв’язанням 

пов’язується з пануючими громадськими і релігійними інститутами) [81]. При 

цьому в медійному дискурсі Криму (в першу чергу, російські 

«націоналістичні» ЗМІ) значно перебільшують загрози радикального ісламу і 

використовують його для створення стереотипного уявлення про всіх 

мусульман як «ісламістів» [26]. Загалом, в хронологічному контексті 

відбувається поступове відродження релігійних інститутів, 

кримськотатарська спільнота включається в ідентифікуючий мусульманський 

контекст. Хоча досить часто говорять про те, що частина кримських татар не 

дотримується всіх релігійних приписів, не знайома з елементами віровчення 

(не володіють арабською мовою, не розуміють проповідей тощо). Проблема 

поступово вирішується з розбудовою мусульманських навчальних закладів за 

участю в першу чергу ДУМК і міжнародних ісламських центрів, що з боку 

останніх також можна вважати формою впливу на релігійну общину. В той же 

час власна етнічність у кримських татар пов’язана з мусульманством, яке 

виступає її компонентом, що, наприклад, відрізняє її від української 

ідентичності. В дослідженні самоідентифікації соціокультурних спільнот 

Криму, здійсненим Центром Разумкова в 2009 р., за наявності альтернатив 

«ми – мусульмани» і «ми – представники своєї національності», серед 

кримських татар перший варіант обрали  61,4% респондентів, другий – 20,7%. 

Як представники умми себе ідентифікували лише 6,5% [125]. Однак О. 

Духнич, пояснюючи співвідношення релігійної і мусульманської 
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ідентифікацій говорить про те, що вони мають розподілення у віковій 

площині. Для старшого покоління мусульманська ідентичність може стояти на 

першому місці у певній ієрархії ідентичностей (виразно відрізнятися від 

етнічної, власне, кримськотатарської), в той час, як молоді кримці не 

розуміють суті самого питання (фактично, бути кримським татарином можна 

лише будучи мусульманином). При цьому дослідник також акцентує на тому, 

що мусульманська ідентичність приймається до певної межі, поки вона не 

заперечує власне етнічну. Мусульманство також виконує функцію одного з 

ряду певних маркерів співвіднесення себе з кримськотатарською спільнотою 

(походження, релігія, мова) [136]. Відповідно – бачимо настільки малий 

відсоток ідентифікації себе із світовою спільнотою мусульман, і стримані 

оцінки поширення альтернативних мусульманських рухів, що в той же час не 

заперечує їх умисного використання для досягнення цілей, що лежать поза 

сферою віри. 

В контексті останніх подій, пов’язаних з окупацією Криму Росією, 

бачимо, що релігійний чинник активно використовується для налагодження 

зв’язку між мусульманами Криму і мусульманами Татарстану. При цьому 

використовується мотив «єдиновірства», «братніх народів» і т.п. Основною 

метою даних контактів було встановлення лояльності кримських татар до 

нової влади [114]. При цьому ми можемо говорити, що вона не була виразно 

досягнута, оскільки Меджліс зайняв виважену серединну позицію. Загальну 

стратегію російської влади щодо кримських татар ми можемо 

охарактеризувати по-перше, як намагання деактуалізувати значимість 

Меджлісу кримськотатарського народу (як органу, що має реальний вплив, 

формалізований, перш за все, у владних повноваженнях), за можливості 

розколоти кримськотатарський рух (заборона на в’їзд до Криму М. Джемілєву 

через декларування однозначно проукраїнської позиції; наявність у Меджлісі 

груп з різним баченням формату співпраці з владою). По-друге, створити 

лояльне до Росії кримськотатарське представництво на основі тих 

малочисельних проросійських організацій, які вже є [41]. При цьому 
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використовується вже усталене трактування ідеї І. Гаспринського – тюркської, 

мусульманської єдності – «Єдності у мові, думках і ділах» як ідея 

мусульманської єдності в межах російських державних утворень (раніше 

імперії, тепер – РФ.).  Наприклад, «В другій половні ХІХ ст., через об’єднання 

під загальним скіпетром Російської держави, і з початком окреслення 

загальних тенденцій ісламсько-просвітительної роботи, в тому числі з 

допомогою активної діяльності І. Гаспринского, намітились шляхи зближення 

культури обох груп кримських татар. В результаті всіх розглянутих процесів 

життєдіяльності етносу, напрошується висновок, що до нинішнього часу дві 

його колись досить ізольовані групи, починають усвідомлювати себе цілісним 

кримсько-татарським народом, забуваючи про ще нещодавно ними ж самими 

підкреслюваному поділі на «кримських татар» і «кримських ногайців»» [165, 

с. 298]. Насправді, феномен російського пантюркізму важко пояснювати через 

опору на державний суверенітет, уже на основі того, що він лежав більше в 

культурній площині, тоді як політичні інструменти використовувалися за 

необхідності задоволення культурних потреб. Межі Російської імперії 

виступали як природні географічні межі поширення ідеології. Іноді, як 

наприклад В. Возгрін, дослідники схильні вбачати в ідеї пантюркізму реакцію 

на дискримінаційну політику, що проводилася стосовно етнічно 

неросійського населення, фактично протиставляючи її самодержавству, при 

цьому не характеризуючи як принципово антидержавну [43].  

Подібного роду аргументація (з опорою на суверенітет РФ) 

зустрічається у представників організацій «Себат», «Міллі Фірка», «Кримські 

татари за союз з Росією», які загалом можна вважати маргінальними, однак 

значимість яких штучно підвищується через включення їх в органи влади, 

нагородження відзнаками тощо [102]. Для порівняння – заява голови 

громадської організації «Міллі Фірка» у зв’язку з наміром Меджлісу 

бойкотувати «референдум» 16 березня 2014 року: «Багато людей в Криму 

просто шоковані можливими глобальними змінами в Криму і Україні… Але 

замість того, щоб заспокоїти суспільство, розкласти все по полицях: що із чого 
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слідує і як жити з новою реальністю, лідери Меджлісу заганяють себе в кут і 

штовхають кримськотатарський народ до протистояння проти своїх сусідів 

(перш за все, росіян) і проти великої держави Російської Федерації, а, значить 

протиставляють себе 20 мільйонам тюрко-мусульман, що проживають в Росії, 

протиставляють себе нашим братам-тюркам в Казахстані і інших країнах 

Середньої Азії, що однозначно обрали курс на возз’єднання Великого 

Тюрського Еля, які росіяни називають Руським миром («Русским миром»), в 

рамках інтеграції і створення Евразійського Союзу» [168]. 

З боку представників Татарстану є подальше намагання встановлення 

контактів з Меджлісом кримськотатарського народу [50], від яких він зі 

зрозумілих причин відмовитися не може (по-перше, всі відносини 

трактуються, в першу чергу, як налагодження міжкультурного зв’язку (при 

цьому російська сторона переслідує політичні цілі); по-друге, Меджліс 

ризикує втратити представницькі функції, що особливо актуально на фоні заяв 

прокурора Криму про можливу заборону Меджлісу, витіснення з органів 

влади його делегатів [106]). При цьому фактор ісламської ідентичності в 

подальшому може бути використаний для формування лояльного до РФ 

середовища, через систему мусульманських навчальних закладів (готується 

проект будівництва першого медресе, де можна буде отримати вищу освіту; в 

медресе ДУМК – надається «середня спеціальна») [36]. 

Питання культурної ідентифікації для кримських татар не є проблемою 

вибору (на відміну від слов’янського населення півострова). Переважна 

більшість кримських татар відносить себе до власної культурної традиції. При 

цьому основною проблемою до цього часу є її збереження, розвиток і 

поширення. На початковому етапі, одразу після повернення найбільш гостро 

серед подібних проблем – збереження мови, організація вивчення і навчання 

кримськотатарською. (Мову розглядаємо як чинник ретрансляції культури, 

відповідно – базовий). На 1999 р. в документі ЮНЕСКО кримськотатарська 

характеризувалася як мова під загрозою зникнення («Severely endangered»), 

подібний статус зберігся за нею і на 2010 р. [230; 231]. При цьому подібний 
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статус присвоюється на основі ряду ознак – кількості активних мовців, 

демографічного потенціалу спільноти, що нею розмовляє, умов, які існують 

для збереження та поширення мовної практики тощо. Основною загрозою, на 

наш погляд, для кримськотатарської мови виявилось агресивне 

російськомовне середовище, за практичної відсутності створених державою 

умов для збереження власної мовної ідентичності. Відповідно, однією з 

проблем, що розглядаються з огляду на подібні умови – рівень мовної 

компетенції (володіння мовою усно і письмово / сприйняття і відтворення; 

проблема білінгвізму і заміщення кримськотатарської домінуючою 

російською.). При цьому А. Емірова фактично вибудовує ієрархію мовних 

потреб кримських татар, які тим чи іншим чином можна співвіднести з 

питанням ідентичності: 1) соціальний статус кримськотатарської мови 

(швидше йдеться про правове закріплення статусу, що «соціально» вже 

визначений в кримськотатарській спільноті – як мови народу-автохтона); 2) 

поняття рідної мови (в середовищі кримських татар більший відсоток тих, хто 

вважає кримськотатарську мову рідною від тих, хто нею реально 

користується, динаміка при цьому позитивна); 3) мовна компетенція 

кримських татар (автор виокремлює ряд маркерів для її визначення – 

розуміння мови на слух; говоріння; розуміння письмової мови; читання і 

письмо; проблема російсько-кримськотатарського білінгвізму – нерівномірне 

використання мов у різних сферах життя); 4) комунікативна потужність мови 

(переважно мова використовується як «домашня», відсутні реальні 

можливості підвищення її статусу через обмеженість найменувань і тиражів 

публіцистики, що видається кримськотатарською); 5) літературна мова і 

рівень її кодифікації; 6) кримськотатарська графіка (практичні проблеми 

переходу з кириличної графіки на латинську, що, на нашу думку, є маркером 

вектора цивілізаційної інтеграції, що спрямований на культурно і мовно 

споріднену Туреччину, відповідно тюркський «захід»); 6) проблеми 

кримськотатарсько-російської інтерференції (на сучасному етапі – 

несиметричний мовний взаємовплив російської і кримськотатарської) [215, с. 
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205-208]. Відповідно до даного дослідження мовні потреби можна поділити на 

соціальні (потреби розвитку комунікації) і власне потреби мови (розширення 

сфер вживання; підвищення статусу). Таким чином, власне мовні потреби 

практично не можуть бути задоволені спільнотою самостійно, без сприяння 

держави, і тим не менше кримські татари намагаються їх задовольнити 

переважно власними силами. У 2014 р. М. Джемілєв говорить про 

функціонування 14 шкіл на півострові з кримськотатарською мовою 

викладання. Також спостерігається сильна диспропорція в кількості 

періодичних видань, що видаються кримськотатарською (частіше – вони 

двомовні), функціонує приватний кримськотатарський канал АТР (з червня 

2013 р. в структурі каналу працює дитячий телеканал Lale («тюльпан»), що 

фактично виконує функцію залучення дітей у простір рідної мови. Спеціально 

дублюються кримськотатарською і розповсюджуються популярні 

мультфільми). Він є чи не єдиним реальним засобом трансляції 

кримськотатарської культури в масштабах всього Криму. Крім новинного і 

розважального контенту велика увага приділена просвітницькій тематиці 

(авторські історичні програми О. Гайворонського, Г. Бекірової та ін.; 

програми про походження мови, державних символів і т.д.). 

На сьогодні, фактично, до кінця не подолані базові виклики культурного 

розвитку для кримських татар. Однак, всередині самої спільноти, як свідчить 

О. Духнич, кримськотатарська ідентичність фактично дорівнює бажанню 

вивчати і поширювати свою мову і культуру. В цьому контексті вона говорить, 

що серед молодшого покоління знання мови набуває характеру імперативу 

при ідентифікації себе зі спільнотою [136]. Виходить велика кількість 

наукових праць, присвячених проблематиці кримськотатарської культури 

(ханська архітектура, ханська і народна література, народна вишивка, традиції 

народного костюму і т.п.), однак основною проблемою тут можна вважати 

своєрідну консервацію цих знань всередині спільноти без можливості їх 

поширювати, в першу чергу, у формі популярного контенту. Крім відсутності 

серйозної державної підтримки, проблемою також є загальне небажання 
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слов’янської спільноти півострова сприймати культурний вплив кримських 

татар. Подібну, фактично кризову, ситуацію можна пояснити невкоріненістю 

(в культурному плані) українсько-російської більшості і постійним пошуком 

своєї ідентичності. Для кримських татар, у той же час, перешкоди культурного 

розвитку можуть сприйматися як частина невідшкодованого «злочину» – 

перешкоджання відновленню історичної справедливості (відбудова мечетей і 

кладовищ, відновлення топоніміки тощо). 

В таких умовах своєрідною альтернативою, що частково могла б 

вирішувати проблеми налагодження культурного взаємообміну між 

кримськими татарами і, в першу чергу, українцями, могла би бути широка 

кампанія пропагування кримськотатарської історії та культури за межами 

Криму. Впровадженню програм популяризації кримськотатарської культури, 

культурного взаємообміну може сприяти в цілому позитивне ставлення 

кримськотатарської спільноти до українців, що активно себе так 

ідентифікують. У цьому контексті кримські українці, що в більшості випадків 

не схильні проявляти власної окремішності, сприймаються критично. Критику 

зросійщення українців в Криму часто можна було почути від 

кримськотатарських лідерів, при цьому спосіб привернення уваги до проблем 

кримськотатарської мови, свідчить, що кримськотатарська і українська в 

Криму існували до останнього часу в однаковому дискримінаційному 

становищі [209].  

Після подій січня-лютого 2014 р., коли кримські татари активно 

підтримали єдність України, можна прослідкувати сплеск зацікавленості 

кримськими татарами і їх культурою в українців. За весь час незалежності 

України було видано всього по одній антології перекладів кримськотатарської 

поезії і прози від ханського періоду і до кінця ХХ ст. [135]. Історія і культура 

кримських татар для широкого українського загалу залишається «terra 

incognita», що дає можливість використовувати стереотипи протистояння 

культур, поновлювати історичні міфи. В той час, як активна міжкультурна 

взаємодія могла б бути реальною основною інтеграції кримських татар в 
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українську політичну націю. На сучасному етапі український культурний 

простір навіть за умов певних проблем, пов’язаних з його протистоянням 

агресивному російському культурному середовищу, до певної міри може 

виступити опорою для розвитку кримськотатарської культури. Як, наприклад, 

обґрунтування потужних комунікативних здатностей кримськотатарської 

мови, в тому числі й через опертя на українські переклади: «Вдалий переклад 

антології кримськотатарської поезії ХІІІ – ХХ століть «Окрушина сонця» 

(«Кунштен бир парча») показав, що немає творів, які не можна перекласти, бо 

кожна високорозвинена мова – ефективний і дієвий засіб для передачі змісту в 

єдності з формою і можливостями іншої мови» [175, c. 207]. Звертаючись до 

проблеми літературного обміну, як найбільш помітного виразника культурної 

взаємодії, можемо констатувати факт, що кримські татари набагато сильніше 

включені в контекст української культури. (У першу чергу, це стосується 

молодшого покоління, що включене в освітній процес; українською найкраще 

на півострові розмовляють «діти кримських татар» [125]; крім цього переклад 

української літератури на кримськотатарську для носіїв мови значно 

доступніший, ніж переклади кримськотатарської літератури на українську чи 

російську. (Не в останню чергу завдяки праці Ю. Кандима, що переклав 

кримськотатарською Шевченка, Франка, Лесю Українку). До 200-річчя 

Шевченка літературний журнал «Крим» представив ювілейний випуск, 

повністю присвячений кримськотатарським перекладам доробку поета.  

В нинішній ситуації природної цікавості великої частини українців до 

кримських татар внаслідок їх артикульованої проукраїнської позиції, 

основною метою має бути збереження подібного зацікавлення на більш 

стабільному, якісному інформаційному підґрунті. Основною небезпекою в 

сьогоднішній ситуації може бути взаємне розчарування як кримських татар в 

українцях (внаслідок «здачі» Криму), так і навпаки, українців у кримських 

татарах («погодилися з окупацією», «недостатньо активно виступили проти» і 

т.д.). Якісна база позитивного сприйняття один одного може бути створена 

лише через залучення історичного й культурного фактажу (наприклад, як у 
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вище наведеній кримськотатарській історичній публіцистиці), який би 

формував позитивний контекст взаємної зацікавленості. При цьому серйозні 

міжкультурні відмінності, можуть бути використані в якості додаткового 

мотиваційного фактору вивчення іншої культури (феномен «романтизації 

орієнталізму» і відповідні мотиви є, наприклад, в художній літературі (М. 

Коцюбинський, Леся Українка тощо)), величина цих відмінностей фактично 

унеможливлює негативні культурні прояви змішання і розмивання 

ідентичності, які ми можемо спостерігати у споріднених культур (наприклад, 

українці і росіяни). При цьому міжкультурний діалог має бути підкріплений 

на рівні стійких символів. Можна припустити, що контактний потенціал тут 

теж досить великий, останнім часом спостерігаємо «вписування» 

національних символів одних в інші (наприклад, кримськотатарська тамга 

Гіреїв, через яку пропущена жовто-синя стрічка; подібне сполучення тризуба і 

тамги, зображення дівчат в національних вбраннях і т.п.). На рівні історичних 

порівнянь такі символьні зображення також працюють. Наприклад: Василь 

Стус (1938–1985) – український дисидент – Муса Мамут (1931–1978) – 

кримськотатарський дисидент [37]. Подібні пари схожості можуть бути 

спеціально оформлені науковцями, істориками й культурологами, запущені в 

якості соціальної рекламної кампанії чи серії телепередач. Фактично будуть 

створюватися передумови для міжкультурного діалогу. 

Ще одним позитивним фактором зближення культур може служити 

ментальна особливість кримських татар, яку можна охарактеризувати як 

спрямованість на навчання і отримання нових знань. Про цю рису, як одну з 

базових етнопсихологічних характеристик кримців, говорить В. Возгрін, при 

цьому обґрунтування її базується на традиційній цінності освіченості в 

ісламській культурі. Наводить свідчення іноземців-сучасників про високий 

рівень освіченості серед кримських татар [43, Т.3, с. 2014] (до речі, подібну 

аргументацію на певному історичному етапі ми зустрічаємо в українців, із 

посиланням на Боплана). Пізніше такі інтерпретації пов’язані з тим, що 

найбільш знаною культурною фігурую, з якою, в першу чергу, 
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ідентифікуються кримські татари як народ, є просвітник Ісмаїл Гаспринський. 

Новометодні школи, ним запроваджені (джадидиський метод, що передбачав 

звуково-буквенне навчання, розділення учнів за рівнем підготовки, ряд інших 

новацій, що працювали в європейській системі освіти), узгодили традиційну 

мусульманську освіту із західною системою знання. І. Гаспринський став 

головним редактором і видавцем першої мусульманської газети в російській 

імперії («Териджиман» – «Перекладач»), через неї фактично впроваджувалась 

літературна «тюркська мова» (як говорять дослідники, об’єднання різних 

діалектів, із залученням іншомовних слів для підвищення комунікативних 

можливостей мови) [43, Т.2, с. 830]. Крім цього, вона цілеспрямовано 

виконувала ряд важливих соціальних функцій – актуалізацію важливих 

суспільних питань, які традиційно в мусульманській спільноті не 

розглядалися. Газета, як форма подачі матеріалу, була вибрана Ісмаіл-беєм як 

найбільш ефективна для цих цілей. Як наслідок, на сучасному етапі можемо 

побачити, що дослідження публіцистики Гаспринського для 

кримськотатарської спільноти є прикладом толерування, по суті, сучасних 

гуманістичних цінностей, відповідно аргументації на користь їх вкорінення в 

якості притаманних для спільноти [4].  

У подальшому велика кількість національної інтелігенції, в тому числі й 

тої, що була репресована радянською владою, були педагогами. Загалом же 

культурні діячі, як в радянський період, так і пізніше, були просвітниками в 

тому плані, що культурна діяльність у кримських татар – це свого роду 

«пригадування», відродження втраченої спадщини. 

Також в якості певної ідеологеми у кримських татар позитивно може 

бути використана ідея «першості» у справах просвітлення і демократичної 

організації, що буде органічно накладатися на трактування героїчного 

минулого. Наприклад, І. Гаспринський – перший мусульманський 

реформатор-просвітник на теренах Російської імперії; Кримська народна 

республіка 1917 року – перше демократичне державне утворення мусульман; 

Кримськотатарський національний рух – перший і найбільш масовий 
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демократичний дисидентський рух в СРСР. Відповідно – кримські татари – 

потенційно перший тюркський і мусульманський народ, що може на основі 

власного історичного багажу творчо сприйняти європейські демократичні 

цінності і в складі України інтегруватися в європейські структури. Про подібні 

перспективи, що були можливими до недавнього часу, свідчили і дані 

соціологічних опитувань, що показували загалом менш тривожні сприйняття 

ЕС, США і НАТО у кримських татар, на відміну від російського етнічного 

населення півострова. Міжнародні політичні й культурні контакти 

кримськотатарської спільноти також більше були спрямовані на культурно 

ближчу проєвропейську Туреччину, а не на простір колишнього СРСР чи 

ісламський близький схід. Кримські татари, ймовірно, також матимуть змогу 

проявити себе як перша мусульманська спільнота, що змогла 

продемонструвати приклад взаємокорисного діалогу із сучасною Європою і 

сприйняти її через свою систему цінностей.  

Якщо намагатися узагальнити феномен кримськотатарської 

ідентичності з точки зору перспектив включення кримськотатарської 

спільноти в загальноукраїнський державотворчий процес, для більшої 

наочності можна звернутися до використання етнофілософського концепту 

«Ми». «“Ми” – це базова етнофілософська категорія, а також 

соціально-психологічне поняття, що використовується для позначення факту 

групової приналежності індивіда та почуттів, пов’язаних з такою 

приналежністю. Категорія “Ми” виникає паралельно з розумінням та 

усвідомленням представниками певної соціальної або етнічної спільноти того, 

що власна спільнота (або група) має спільні (для переважної більшості її 

членів) психологічні й культурні особливості, інтереси, цінності, вподобання 

тощо, які відрізняються від аналогічних характеристик інших спільнот. 

Властиве будь-якій групі відчуття психічної спільності також виражається 

категорією “Ми”. “Ми-почуття” забезпечує емоційну ідентифікацію індивіда з 

певною соціальною спільнотою, що відбувається внаслідок уподібнення 

потреб, очікувань, домагань, критеріїв оцінювання і ціннісно-смислових 
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орієнтирів, при якому відбувається центрація надіндивідуальних соціальних 

феноменів навколо “Я”, що зумовлює збагачення змісту індивідуальної 

самосвідомості. Основними функціями “Ми-почуття” є: 1) збереження 

соціальної, політичної або етнічної цілісності, 2) підтримка соціальної, 

політичної або етнічної приналежності членів спільноти, 3) забезпечення 

позитивної групової самоідентифікації» [46]. 

Кримськотатарське «Ми» можна прямо і опосередковано фіксувати в 

будь-яких наукових і публіцистичних джерелах, виступах провідних діячів 

національного руху досить легко, адже ідіома єдності одна з провідних в 

кримськотатарському дискурсі і тому будь-яке згадування про себе у 

кримських татар подається як згадування спільноти, або таке, що має до неї 

безпосереднє відношення.   

Подібний феномен має як позитивні, так і негативні наслідки. 

Кримськотатарська спільнота постійно є високо мобілізованою і згуртованою, 

однак, в той же час, вона характеризується досить великою закритістю для 

представників іноетнічних спільнот (в наведених вище дослідженнях О. 

Духнич респонденти говорять про те, що кримським татарином можна стати 

лише/переважно за правом народження; тут фактично виставлені кілька 

символічних маркерів: 1) походження за народженням, 2) мусульманське 

віросповідання, 3) включеність в національну традицію, володіння мовою, 

знання національної історії і культури тощо). Крім цього, через апеляції до 

інтересів спільноти є тенденція до підвищення статусу будь-яких 

внутрішньо-групових конфліктів і конфліктів з представниками інших 

спільнот, як власне міжгрупових, чи конфліктів з приводу національних 

інтересів кримських татар, тобто на рівні ідентичності. (Подібну тенденцію 

також спостерігаємо в російському націоналістичному дискурсі Криму з 

актуалізацією антимусульманських чи антитатарських стереотипів). 

Відповідно, політичні еліти в ситуації внутрішніх конфліктів можуть 

вдаватися до певного механізму «символічного остракізму» (у конфліктах 

Меджлісу і проросійських організацій, обидві сторони по відношенню один до 
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одного можуть вживати ідіоматику «зрадників народу», чи щось подібне). На 

нашу думку, настільки високий символічний рівень внутрішніх конфліктів є 

наслідком незадоволеності базової потреби національного самовизначення. 

Внаслідок цього найбільш яскравим виміром кримськотатарського 

«Ми» можна визначити «Ми – народ». В абсолютній більшості публіцистики, 

публічних виступів політичної еліти, кримські татари для самоназви 

використовують саме термін «народ» (не «спільнота», не «меншина»). По 

суті: це декларування потреби визнання себе національною спільнотою 

(етнічною нацією), відповідно до потреби рівноправності як народу. Також це 

базовий вияв намагання зберегти свою національну і культурну ідентичність, 

страх її розмивання і асиміляції. Подібний страх можна вважати цілком 

обґрунтованим, зважаючи на чисельну меншість кримських татар і ряд 

викликів, які виникають з огляду на намагання зберегти ідентичність.  

Самовідтворення ідентичності спільноти з часу повернення кримських 

татар на півострів не мало ніяких інституційних гарантій. Тобто розвиток і 

підтримання власної мови, культури, було виключно справою самих 

кримських татар, ніяких значимих гарантій у цьому питанні держава їм не 

запропонувала. Натомість, всередині кримського суспільства існувала навіть 

певна протидія цьому процесу. Прагнення кримських татар зберігати і 

розвивати свою культуру, мову, вивчати і дотримуватись мусульманського 

віровчення російсько-культурною більшістю півострова часто сприймалось 

насторожено, в той же час російські націоналістичні організації, актуалізуючи 

задавнені антитатарські стереотипи, використовують це у власних інтересах.  

Наступний вимір кримськотатарського «Ми»: «Ми – кримці» чи «Ми – 

кримські татари». Вище вже було сказано щодо дискусії всередині спільноти з 

приводу етноніма. Він, крім безпосередньо ідентифікуючого контексту як 

розрізнення себе серед інших (не «татари», не «росіяни»), має безпосередню 

прив’язку до ідеї Батьківщини, Криму як своєї землі, наявність якої так само 

підтверджує право на окремішність. О. Богомолов та І. Семиволос говорять, 

що «батьківщина», «земля» виступає базовим конструктом 
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кримськотатарської ідентичності, виступає найбільшою цінністю і полем 

битви за власні права [25, c. 78]. Фактично, так утворюється 

знаково-символічний та ідейно-образний простір для розгортання колективної 

ідентичності. Така цінність Криму обумовлена ще і з огляду на трагедію 

депортації. Півострів упродовж тривалого часу був «землею обітованою» для 

жертв депортації, об’єднуючим і мотивуючим фактором. Відповідно до цього, 

настільки потенційно сильним є страх втрати батьківщини, і, відповідно, 

націленість на збереження спільноти на своїй землі. (Дуже низькою є 

ймовірність силової конфронтації з окупаційною владою, яку б ініціювали 

самі кримські татари). Також після окупації Криму ми можемо прослідкувати 

досить негативні оцінки можливості виїзду на материкову територію 

(приблизно за формою: «не для того наші батьки поверталися, щоб ми зараз 

залишали Крим»). 

Ще одним важливим виміром кримськотатарського «Ми» можна 

вважати характеристику «Ми – мусульмани». Як доводять соціологічні 

дослідження, значимість власне релігійного маркера ідентичності для різних 

груп кримських татар є неоднаковою (в цілому, старше покоління є більш 

релігійним). Однак, мусульманство тут виступає більше, ніж просто ознака 

причетності до певного віровчення, а скоріше як узагальнений маркер 

належності до кримськотатарської культурної традиції. Бути кримським 

татарином – дорівнює бути мусульманином [136]. Таким чином, ознака 

мусульманства служить основою відмежування себе від «іншого». 

Національна культура, особливо коли ми розглядаємо її в історичному 

розгортанні, функціонує в подібному контексті (давні пам’ятки ханської 

архітектури, в тому числі кладовища і мечеті, – мусульманська архітектура, 

так само приклади високої класичної літератури, видання Гаспринським 

«Терджимана» або джадидистський метод навчання – це все прояви 

мусульманської культури). Маркер релігії так само служить символічному 

«закриванню» і згуртуванню спільноти. При цьому саме безпосереднє 

поєднання чинника релігії з місцевим контекстом, дозволяє говорити про 
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обмежені можливості поширення радикальних мусульманських рухів 

усередині спільноти. Крім цього, релігійні рухи фактично «відколюватимуть» 

частину кримських татар від «спільності народу», тому їх поширення завжди 

сприймалося національною елітою як небажане. Загалом, ця ідея єдності, 

спільності всього народу є визначальною, і альтернативні форми ідентичності 

функціонують лише тою мірою, якою в неї вписуються. 

В контексті українського державотворчого процесу базовою потребою 

для кримських татар є прагнення визнання. Прагнення визнання для всієї 

спільноти, визнання «прав народу», іншими словами, вимога рівності 

відповідно до власних національних прав у співставленні себе з іншими 

національними спільнотами. В суспільно-філософській думці подібні 

претензії різних груп на певний статус характеризують через поняття «вимоги 

визнання» і «політики визнання». Зазвичай її розуміють як інструмент 

мультикультурної політики. Цю тему в контексті дослідження міжетнічних 

відносин розвиває Ч. Тейлор, який, зокрема, фіксує безпосередній зв’язок 

потреби визнання і характеристик ідентичності спільноти: «Суть тези про 

зв’язок між визнанням та ідентичністю полягає в тому, що наша ідентичність 

частково формується визнанням її або відсутністю такого визнання, а часто й 

неправильним визнанням, тому людині або групі людей може бути завдано 

справжньої шкоди, справжнього спотворення, – якщо люди або суспільство 

навколо них віддзеркалюють їм їхнє обмежене, принижуюче або презирливе 

зображення. Невизнання або неправильне визнання може завдати шкоди, 

може бути формою пригнічення, ув’язнюючи людину в хибному, 

викривленому та звуженому способі буття» [187]. Приклад кримських татар 

певною мірою підтверджує цю тезу, при цьому Тейлор фактично вказує на 

можливості виходу з даної ситуації.  

У випадку кримських татар формально самої проблеми визнання як 

такої немає. Незважаючи на певний рівень поширення вище наведених 

стереотипів про прийшлий характер кримців, їхню неавтентичність, 

належність до якихось «загальних татар», в українському науковому дискурсі 
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за кримськими татарами однозначно визнано статус народу-автохтона. 

Основною проблемою є не перенесення цього факту в площину прийняття 

політичних рішень, нормативного оформлення. Базові національні потреби 

для спільноти (які знаходяться не лише в символічній площині, а й мають 

цілком конкретне вираження) не були задоволені з ряду причин. По-перше, 

через відсутність у керівництва країни політичної волі до їх вирішення. 

По-друге, через несприйнятливість слов’янської частини населення до 

будь-яких для кримських татар позитивних зрушень з цих питань. Справа в 

тому, що будь-яке намагання кримських татар захистити свою ідентичність 

сприймаються російською частиною півострова як загроза власній. Загалом це 

можна виразити як ситуацію «екзистенційного» нерозуміння («Татари 

вимагають незрозуміло чого, нам і так зараз добре», «Приїхали сюди як 

хазяї»). Подібного плану оцінки вимог кримців можна знайти у витягах з 

фокус-групових досліджень за останній десяток років. У середовищі 

кримських татар на цьому фоні посилювалась тенденція недовіри до 

некримців, місцевих органів влади (в яких кримські татари практично не 

представлені), закритості спільноти. Подібний тренд був закладений ще з 

початку повернення в Крим, ті, хто повертався від початку, розуміли, з якими 

труднощами мають зіткнутися. Тим не менше, цінність «здобуття 

батьківщини» була надміру високою. (У спогадах депортованих наводяться 

факти того, що кримську землю, за можливості, привозили з півострова у 

місця проживання, як велику цінність).  

Таким чином, у Криму в питанні взаємодії етнонаціональних спільнот і 

їх ідентичності склався певний стихійний баланс сил, який не можна було 

назвати стабільним чи загалом прийнятним. Саме тому «кримське питання» 

упродовж останніх років було предметом активного науково-практичного 

розгляду (у різних аспектах), в тому числі й з допомогою міжнародних 

програм ПРІК ПРО ООН. Так само це пояснює відносну легкість анексії 

Криму Росією в березні 2014 р. Причини її криються, в першу чергу, якраз у 

відсутності ціннісних прив’язок локальної місцевої ідентичності до 
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загальноукраїнської. А тихе локальне, перманентне протистояння 

ідентичностей фактично було маніпулятивно використане РФ (кримчани 

схвалювали російську окупацію, «захищаючись» від погано визначуваної 

загрози із центру). В цьому контексті основною небезпекою є те, що за 

потреби російською владою може бути запущений механізм актуалізації 

мусульманської чи «татарської» загрози (антиукраїнські й антитатарські 

стереотипи до останнього часу підтримувались паралельно і подібними 

методами). За такого негативного сценарію всі кримські татари будуть 

поставлені під удар. На даний момент не можна сказати, що цей механізм 

повністю запущено, окупаційна влада Криму поки обмежується жорстким 

адміністративним і політичним тиском на кримськотатарську політичну еліту 

і точковими репресивними актами. (Обшуки мечетей, вилучення літератури, 

зникнення окремих представників спільноти). 

За фактичної втрати контролю над півостровом з його окупацією 

українська влада, тим не менше, отримала певний простір для дій у 

кримськотатарському питанні. Якщо раніше незадоволення вимог кримських 

татар можна було мотивувати порушенням балансу інтересів інших груп на 

півострові, то на даний момент ця проблема фактично знята. 

Нормативно-правова база, яка фактично задовольнятиме вимогу «рівності», 

має розроблятися, незважаючи на здавалося б недоцільність цього в даний час. 

Крім цього, наповнення поняття «вимога визнання» чи «вимога рівності» 

лежить не лише в нормативній площині. Крім проблеми політичного 

представництва, врахування економічних і соціальних потреб, компенсації 

депортованим особам, є власне символічний контекст політики визнання. Він 

вкладається в загальноукраїнську позитивну пропаганду 

кримськотатарського, як не менш значимого для Криму й України у 

порівнянні з етнічно-українським. Лише так буде повною мірою виконана 

компенсаторна функція для кримськотатарської ідентичності. 
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3.3. Виклики й перспективи, що постають перед кримськотатарською 

спільнотою в умовах окупації: державотворчий контекст 

 

В ситуації окупації Кримського півострова Росією для налагодження 

міжкультурного зв’язку між українцями і кримськими татарами постає ряд 

нових загроз, при цьому актуальність діалогу в рази зростає у зв’язку з тим, що 

його ефективність, окрім розв’язання традиційних застарених проблем, буде 

сприяти досягненню нових актуальних цілей, серед яких першочерговою є 

відновлення української державності на півострові. При цьому для кримських 

татар потенційно високою є ймовірність актуалізації старих стереотипів, 

функціонування яких до останнього часу підживлювалося маргінальними 

націоналістичними групами. До найбільших загроз можна віднести: 1) 

актуалізацію стереотипів про «зрадництво», прийшлий і паразитуючий 

характер спільноти (як такої, що намагається на основі власної згуртованості 

отримати особливе привілейоване місце в системі суспільних відносин). При 

цьому своєрідним фактором тиску може вважатися попередня проукраїнська 

позиція, відповідно, прояв лояльності до нової влади – ключова 

характеристика, для зняття подібного звинувачення. Збереження лояльності 

до України в спільноті буде мати місце лише за активної української позиції у 

питанні Криму; 2) намагання російської влади внести розкол у спільноту. 

Співпраця з кількома організаціями, що декларують взаємну конкуренцію, у 

боротьбі за право представництва кримськотатарського народу. Нівелювання 

статусу і можливостей Меджлісу кримськотатарського народу, з одного боку, 

з намаганням залучити його представників до взаємовідносин, з іншого – з 

тиском для встановлення контролю; фактично розхитування організаційної 

структури. На рівні колективної ідентичності є небезпека проектування 

штучних розломів у сфері представництва на спільноту загалом, на рівень 

безпосередніх соціальних відносин, цілеспрямоване розділення на 

«справжніх» і «не справжніх» кримських татар, підрив базової цінності 

згуртованості; 3) спостерігаються загрозливі тенденції, до встановлення 
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контролю над членами спільноти щодо їхніх ціннісних орієнтацій і активних 

проявів, наприклад, заборона проведення поминальних заходів у центрі 

Сімферополя на 70-ту річницю депортації 18 травня 2014 р.; масові виклики 

кримських татар на допити у відділення поліції на основі інформації про 

відвідання мечетей; накладення штрафів на кримських татар, які прорвали 

адміністративний кордон Криму і намагалися провести на півострів М. 

Джемілєва (3.05.2014); інформація про запровадження спрощеної системи 

вилучення земельних ділянок у Криму і т.п. Дані факти можна 

характеризувати як тенденцію всебічного тиску на спільноту, що доповнює 

тиск на найбільш авторитетних політичних діячів і організації. Також є ризик 

цілеспрямованого нагнітання і «підриву» потенційно конфліктної ситуації, 

чергова експлуатація «ісламської карти» чи подібного, для швидкого 

вирішення питань міжетнічної взаємодії на півострові (риторика «депортації» 

була присутня в суспільному дискурсі та мас-медіа задовго до анексії Криму). 

Для України як держави однією з основних загроз, яку загалом можна 

виокремити в контексті досліджуваної теми, є втрата лояльності 

кримськотатарської спільноти до України. Історично упродовж 24 років 

незалежності України, не було створено форми позитивної лояльності у 

спільноти кримчан загалом і кримських татар, зокрема (формування образу 

Криму як особливої частини України). Щодо кримців така ситуація склалася 

через незадоволення їхніх економічних і соціальних потреб, часткову 

культурну ізоляцію. При тому, що кримські татари залишаються найбільш 

значимою, по суті, проукраїнською силою, їхня лояльність до держави 

сформувалася на фоні протиставлення себе російській імперській агресії, від 

якої кримськотатарський народ постраждав. На цій основі кримськотатарська 

еліта солідаризувалася з українськими національно-демократичними колами і 

українцями на загал, які постраждали від того ж. Молодше покоління кримців 

сформувалося вже в незалежній Україні, відповідно, воно більшою мірою 

включене в систему соціальних зв’язків на рівні держави.  

Однак російська влада (і як засіб коригування складу національної еліти, 
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і як інструмент формування лояльності до себе у широких мас) може 

реалізовувати план заходів, спрямованих на реабілітацію кримських татар (в 

даному випадку не так важливо позірну чи реальний довгостроковий план 

дій), задоволення їхніх вимог, наприклад, щодо надання 

національно-територіальної автономії. Російські аналітики також акцентують 

на цьому, посилаючись на досвід національних автономних округів в самій 

РФ. Подібний варіант має розглядатися, навіть незважаючи на те, що 

основною опорою сил РФ у Криму є російськомовна більшість, інтереси якої 

часто конфліктують з вимогами кримців.  

Для України у даній ситуації важливо не втратити ініціативу у взаємодії 

з Кримом, на даний момент подібна ініціатива може вибудовуватися майже 

виключно через Меджліс і проукраїнських волонтерів. Методів налагодження 

діалогу з російською і проросійською частиною кримчан, на жаль, на даний 

час майже немає. Однак проблема формування лояльності у 

російсько-культурної спільноти Криму має бути предметом окремого 

дослідження. На нашу думку, потрібне дозрівання останньої до подібного 

діалогу, і він може відбутися лише за відчутного погіршення економічного 

становища Криму, інших кардинальних змін, які зараз важко прогнозувати.  

Аналізуючи проблему ідентичності кримських татар, ми розглядати 

колективну ідентичність як системно-структурну цілісність, в основі якої 

лежить національна (національно-культурна) ідентичність (через 

самовизначення кримських татар як нації), в яку «вбудовуються» елементи 

релігійної, регіональної, громадянсько-політичної та інших ідентичностей. 

Рівні розвитку колективної ідентичності кримських татар, які були виявлені у 

рамках кількох наукових проектів [233], представлені у Таблицях № 1 і № 2. 

Таблиця №1 

Рівні розвитку релігійної та регіональної ідентичності кримських татар у 

2011 – 2014 рр. (N=310)  

 

Види 

колективної 

ідентичності 

 

Релігійна ідентичність 

 

Регіональна ідентичність 
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Рівні 

розвитку 

колективної 

ідентичності 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

Високий 38% 42% 40% 47% 45% 39% 35% 22% 

Середній 48% 46% 51% 42% 24% 26% 24% 27% 

Низький 14% 12% 9% 11% 31% 35% 41% 51% 

 

Таблиця №2 

Рівні розвитку національно-культурної та громадянсько-політичної 

ідентичності кримських татар у 2011 – 2014 рр. (N=310) 

  

 

Види 

колективної 

ідентичності 

 

Національно-культурна 

ідентичність 

 

Громадянсько-політична 

ідентичність 

Рівні 

розвитку 

колективної 

ідентичності 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

Високий 49% 52% 54% 63% 47% 45% 49% 59% 

Середній 41% 38% 38% 32% 32% 37% 36% 32% 

Низький 10% 10% 8% 5% 21% 18% 15% 9% 

 

Окрім цього, проведене дослідження показало, що 87% респондентів 

вважають свій народ європейськими тюрками, 91% заявляють, що добре 

розуміють українську мову, а 64% респондентів стверджують, що володіють 

(респонденти використовували градації: «дуже добре», «добре», «непогано», 

«недостатньо») українською мовою (всі дані за 2014 р.). При цьому кримські 

татари зовсім не ностальгують за Радянським Союзом (на відміну від багатьох 

росіян та українців). Отримані дані свідчать про те, що кримські татари 

успішно інтегруються в українську політичну націю, але цей інтеграційний 

процес зараз дуже ускладнюється анексією Криму. 

В цьому контексті для України пріоритетними мають бути такі 

напрямки роботи: 1) створення для Криму усталеного образу як унікальної 

багатокультурної території, заміщення негативних стереотипів про Крим як 

погано розвинену, пострадянську туристичну область, підкреслено 



 174 

неукраїнську чи ворожу українськості; 2) для цього має бути розгорнута 

широка кампанія з інформування і зацікавлення українців щодо суті 

«кримськотатарського питання». Має спрацьовувати зворотній механізм 

толерування кримських татар в українців для створення умов толерування 

українців і України у кримських татар. При цьому, як одна зі складових образу 

Криму може бути формула «український схід – це південь», в тому числі з 

опорою на українські класичні джерела (А. Кримський, І. Франко, Леся 

Українка, М. Коцюбинський); 3) має бути налагоджений державний контакт із 

представництвом кримських татар (Меджлісом). Найбільш організована, 

авторитетна і контактна кримськотатарська сила повинна отримати мандат на 

представництво інтересів спільноти. (Свого часу подібну лінію починав 

проводити Л. Кучма, створивши Раду представників кримських татар при 

Президенті, куди в повному складі увійшов Меджліс) [193]. Має бути 

організовано економічне й інше сприяння, що не ставитиме 

кримськотатарську еліту під загрозу в умовах російської влади і буде 

можливим для української влади фактично в умовах війни. В якості подібного 

позитивного прикладу можна розглядати передачу СБУ М. Джемілєву 

документальних матеріалів щодо злочину депортаці [170]; 4) використання 

кримськими татарамии в особі Меджлісу «вікна можливостей», яке 

відкрилося після подій лютого 2014 р., для задоволення своїх вимог. Уже під 

загрозою окупації Криму були прийняті нормативні акти, які зафіксували 

відшкодування для жертв депортації і закріпили за кримськими татарами 

статус корінного народу. Законодавчі ініціативи в частині спільноти були 

закономірно сприйняті як запізнілі й такі, що не можуть бути задоволені. Тим 

не менше, в подальшому, після зміни диспозиції основних 

зовнішньополітичних акторів і настання реальних передумов для повернення 

Криму під українську юрисдикцію, вони мають бути наповнені реальним 

змістом. 

На даний момент до кінця не розроблена та стратегія, яка буде 

використовуватися для повернення Криму до складу України. З необхідністю 
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мають бути створені умови, коли РФ на фоні міжнародного політичного й 

економічного тиску і часткової ізоляції Криму буде змушена знайти привід 

для виведення своєї адміністрації з півострова. Для самої Росії це, швидше за 

все, буде пов’язано із серйозними внутрішньополітичними потрясіннями. Для 

української сторони позиція кримських татар у цій ситуації набуває 

ключового значення з кількох причин. По-перше, через обґрунтування 

незаконності окупації Криму, з опорою на право на самовизначення 

народу-автохтону, яким кримські татари вже нормативно визнані. Так само 

надання переважної компетенції спільноті кримських татар в ряді питань 

(наприклад, сфера рекреації, екології, відновлення історії півострова) може 

бути обґрунтоване через посилання на автохтонність кримських татар та 

місцеву укоріненість їхньої колективної ідентичності. Саме через 

ідентифікацію себе як народу-автохтона уможливлюється збереження Криму 

як успішного історико-культурного і природно-екологічного регіону, для 

кримців подібні рішення та дії будуть зміцнювати ціннісно-смисловий 

фундамент для утвердження їхньої колективної ідентичності. При цьому за 

всіх заявлених пропозицій потрібно уникати ситуацій позитивної 

дискримінації, коли задоволення прав меншинної групи звужує права і 

свободу дій більшості. По-друге, власне в контексті проблем ідентичності має 

бути здійснений комплекс заходів, що дозволив би розглядати 

кримськотатарську спільноту в якості опори української влади в Криму. На 

даному етапі на півострові, по суті, відсутні подібні альтернативні сили. В 

подальшому «кримськотатарське питання» може постати в якості «пілотного 

проекту» інтеграції етнічно неукраїнських спільнот в українську політичну 

націю, що є основною передумовою побудови потужної, 

конкурентоспроможної, сильної Української держави. 

 

Висновки до третього розділу: 

 

На сучасному етапі свого розвитку кримськотатарська ідентичність є 
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складним багатошаровим феноменом, системно-структурною цілісністю, що 

включає в себе велику кількість елементів. В дисертації здійснена спроба їх 

класифікації. Визначальним чинником, що здійснив формотворчий вплив на 

сучасну ідентичність кримських татар, була їх трагічна депортація і 

подальший потужний національно-визвольний рух. І перше, й друге знайшло 

свій серйозний відбиток в ідентичності – з одного боку, як надзвичайна 

згуртованість, самоорганізованість і мобілізованість спільноти, з іншого, – 

задавнені проблеми відшкодування моральних і матеріальних збитків, 

визнання права на самовизначення, віктимний комплекс (комплекс жертви).  

В структурі колективної ідентичності за мірою значимості виокремлені 

й досліджені такі її складові: національно-культурна ідентичність (належність 

до власної культурної традиції), релігійна ідентичність, регіональна 

ідентичність, громадянсько-політична ідентичність. Окреслено основні 

перспективи інтеграції кримських татар в українську політичну націю, з 

огляду на їхні особливості та ті проблеми, які з часу повернення залишаються 

не вирішеними. Акцентовано на позитивних моментах 

українсько-кримськотатарської взаємодії (соціологи фіксують більш 

позитивне ставлення кримських татар до українців, ніж до росіян; 

сприйнятливість та приязне ставлення до української культурної політики в 

Криму, якщо вона також буде супроводжуватись адекватним захистом 

культурних прав кримських татар).  

Проведені нами емпіричні дослідження колективної ідентичності 

кримських татар показують, що більшість респондентів вважають свій народ 

європейськими тюрками, добре розуміють українську мову, не ностальгують 

за Радянським Союзом і готові до успішної інтеграції в українську політичну 

націю (хоча цей інтеграційний процес, який розпочався у першій половині 

1990-х років, зараз дуже ускладнюється анексією Криму), оскільки в структурі 

колективної ідентичності найбільш конструктивно розвиваються дві складові: 

національно-культурна та громадянсько-політична ідентичність.  

Весь спектр вимог кримських татар у ідентифікаційному контексті 
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можна звести до «потреби визнання». В сучасних умовах, коли Крим 

Україною не контролюється, «політика визнання» має впроваджуватися, 

принаймні, у символічному просторі, через популяризацію 

українсько-кримськотатарського культурного діалогу, популяризацію 

кримськотатарської історії і культури серед широких верств населення. 

Кримські татари, фактично, стають тим «містком», який у символічному плані 

пов’язує Україну з Кримом. Від культурної та інформаційної політики на 

цьому напрямку великою мірою може залежати те, наскільки швидко на 

півострові відновиться українська адміністрація. 

Розглянуто основні виклики, що постають перед кримськотатарською 

спільнотою в умовах російської окупації, а також перспективи повторної 

актуалізації негативних історичних стереотипів (зокрема, стереотипу про 

«зрадництво» для виправдання депортації 1944 р.), механізми тиску на 

спільноту та її політичну еліту. Основні положення Розділу відображені в 

публікаціях автора [146; 147; 145]. 
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Висновки 

 

Концептуальне осмислення процесів становлення й розвитку 

колективної ідентичності кримських татар в контексті українського 

державотворення дозволяє зробити загальні висновки у рамках проведеного 

дослідження. 

1. Для повноцінного розгляду теми дисертації була обґрунтована 

доцільність використання поняття «колективної ідентичності», яке для даного 

дослідження є одним із базових. Історія і еволюція вживання терміна 

«ідентичність» якнайповніше характеризує його природу, змістове 

наповнення, спектр предметів, які можуть ним позначатися. Вперше поняття 

«ідентичність» починає вживатися у межах психоаналітичних досліджень, Е. 

Еріксон вводить поняття колективної ідентичності у науковий обіг. Із 

середини ХХ ст. контекст вживання поняття «ідентичність» розширюється за 

межі психоаналізу, у філософській науці його починають використовувати для 

позначення процесу суб’єктивації індивіда. Відповідно, до проблематики 

ідентичності, крім суто психологічних, додаються власне філософські 

дослідження структури людської свідомості, інтенційності, мотивації та 

діяльності, морально-етичної складової людських дій.  

Випадки некритичного перенесення характеристик індивідуальної 

ідентичності на груповий рівень дозволяють деяким дослідникам закономірно 

критикувати евристичну цінність самого поняття «колективна ідентичність». 

Основною помилкою при цьому є психологізація даного поняття. Колективна 

ідентичність, на відміну від індивідуальної, позначає не особливості 

світосприйняття індивіда, які, за визначенням, можуть трактуватися як 

елементи психіки, а взаємозв’язок індивіда і певних соціальних груп, до яких 

він належить. Колективна форма ідентичності спільноти проявляється у 

вигляді інституційно-фіксованого зв’язку між її членами. Саме наявність 

цього зв’язку дозволяє говорити про наявність спільної ідентичності.  

Було узагальнено поняття колективної ідентичності як системи 
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ідентичностей, притаманних певній спільноті. В дисертації запропоновано 

визначення колективної ідентичності як результату встановлення індивідами 

(як членами певної спільноти) власної належності до неї, а також своєї 

подібності й схожості з іншими представниками даної спільноти, що 

поєднується з прийняттям її базових норм, уявлень, установок, цінностей, які є 

світоглядним фундаментом для віднесення себе до даної спільноти. Таке 

визначення має певний евристичний потенціал для дослідження 

етнонаціональних спільнот, оскільки воно не тільки звертає увагу на 

узагальнення інформації, необхідної для становлення й розвитку колективної 

ідентичності, але й дозволяє виявити основні засади й чинники формування 

колективної ідентичності будь-якої спільноти. Отже, колективну ідентичність 

необхідно розглядати як системно-структурну цілісність, в якій представлена 

ціла палітра ідентичностей. При цьому колективна ідентичність може являти 

собою «образ Ми», який конструює певна спільнота і з яким співвідносять 

себе інші члени цієї спільноти. У зв’язку з цим пропонується авторська схема 

розуміння феномена колективної ідентичності через окреслення її 

горизонтальних і вертикальних вимірів. У горизонтальному вимірі колективна 

ідентичність певної спільноти функціонує як багатошарове явище, при цьому 

різні форми ідентичності взаємно накладаються, хоча ідентичності можуть 

частково не збігатися. Такий підхід дозволяє більш повно дослідити 

колективну ідентичність і механізми згуртування у певній спільноті. У 

вертикальному вимірі фіксуються суб’єкт-об’єктні відносини на рівні індивід 

– спільнота.  

Відповідно до розробленої схеми уможливлюється комплексний аналіз 

зовнішнього вияву колективної ідентичності кримських татар. При цьому 

основний інтерес являє дослідження перспектив включення кримських татар в 

процес українського державотворення, розбудову української політичної нації 

(що не означає розмивання власне кримськотатарської ідентичності). Подібне 

дослідження має проводитись саме в межах українознознавства. Основним 

аргументом на користь цього є предметна спрямованість українознавчої 
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науки. Відповідно, реінтерпретувавши мету роботи в українознавчих 

категоріях, можна сказати, що основним є намагання з’ясувати основні 

передумови й перспективи повноцінної інтеграції кримських татар в 

«український світ». На даний момент кримські татари є частиною українства 

та українського соціуму (за фактом окупації Криму Російською Федерацією – 

умовно, в символічному вимірі), однак у власне український державотворчий 

процес на сьогоднішній день вони включені непрямо. Розгляд 

кримськотатарської ідентичності саме як «колективної», відповідно до вище 

зазначеного розуміння підтверджується практичними соціологічними 

дослідженнями кримськотатарської ідентичності. 

2. При інтерпретації державотворчих процесів через призму 

ідентичності можна побачити, що історія творення власної державності для 

будь-якої спільноти є смисловою опорою її ідентичності. У контексті 

дослідження проблеми кримськотатарської колективної ідентичності було 

здійснено філософсько-світоглядний аналіз етнічної історії кримських татар 

та міжетнічної взаємодії між українцями, росіянами і кримськими татарами, а 

також запропоновано авторський підхід до розгляду історії Криму як 

висвітлення взаємно конкурентних російського, кримськотатарського та 

українського етноісторичних дискурсів, які можна характеризувати як певні 

інтерпретаційні схеми історичного процесу і процесу державотворення 

(відмінні для кримських татар, українців і росіян).  

Етнічна історія кримськотатарського народу розглядається як ключовий 

елемент формування його колективної ідентичності, адже етнічна історія 

будь-якого народу фактично вписує проблему його колективної ідентичності 

у державотворчий контекст (історія народу (міф про походження, процес 

етногенезу, етнічна історія, історія націє- та державотворення)) і, у зв’язку з 

цим, виступає важливим чинником формування колективної ідентичності 

спільноти. Акцентуються окремі моменти історі Криму та історії 

кримськотатарської державності, які неоднаково інтерпретуються у різних 

історичних дискурсах, і, відповідно, актуалізуються як елементи ідентичності. 
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3. У межах протиставлення російського й кримськотатарського 

державотворчих процесів та етноісторичних дискурсів були проаналізовані 

основні стереотипи, які сформовані внаслідок різних інтерпретацій 

державотворчих процесів. У зв’язку з цим було виокремлено ряд 

антитатарських російських стереотипів та охарактеризовано можливості 

використання подібних стереотипів на сучасному етапі (негативні стереотипи 

про кримських татар поширюються більшою мірою за інерцією від 

радянських часів). На рівні кримськотатарської ідентичності це 

відображається в наступних стереотипах: а) стереотипи з приводу походження 

кримських татар («ординці», прийшле населення, «татари»; фактично можна 

оцінювати їх, як намагання нівелювати право кримських татар на 

самовизначення); б) стереотипи з приводу походження Кримського ханства і 

його зовнішньополітичного статусу як держави (абсолютизація факту 

васалітету Криму Османській імперії як повного підпорядкування, намагання 

знівелювати початковий період історії Ханства до встановлення васальних 

відносин (орієнтовно 1441 – 1475 рр.; кримські татари, намагаючись 

розширити цей історичний період, говорять про 1428 – 1475 рр. від першого 

входу Хаджи-Герая в Крим)); в) стереотипи з приводу зовнішньої політики 

Кримського ханства (ідіоми «пост-ординська держава», «турецько-татарська 

агресія» і подібне); г) стереотипи з приводу економічного й соціального 

розвитку ханства («відсталість» системи господарювання як наслідок 

васальної залежності від Османської імперії); д) стереотипи про «зрадництво» 

в російсько-турецьких війнах. Сьогодні ці негативні стереотипи повторно 

актуалізуються у різних формах (зокрема, стереотип про «зрадництво» – для 

виправдання депортації 1944 р.; відмова у праві на самовизначення – як 

відмова радянської влади сприяти поверненню кримських татар) і 

продовжують функціонувати. Розглянуто перспективи й можливості їх 

подолання через актуалізацію українського державотворчого процесу 

(апеляцію до власне української сучасної моделі дискурсу). 

Будо доведено, що кримські татари в українському історичному 
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дискурсі сприймаються як сусіди, часом зі складною історією відносин, хоча 

український «кримський» історичний дискурс, як завершена система, досі не 

вироблений. Однією з основних історичних проблем сприйняття Криму в 

українському дискурсі є проблема набігів, що знаходить своє відображення в 

позиціонуванні ролі козацтва як сили, що боролася з татарською агресією (на 

початкових етапах існування козацтва) і відповідно має свої вияви в народній 

культурі. Необхідно зазначити також і те, що за перших спроб відновлення 

власне української модерної держави (національно-визвольна війна 1648 – 

1654 рр.) міжнародна суб’єктність козацької держави базувалася саме на 

міжнародному статусі Кримського ханства. Дуже потужними за часів 

козацтва були також взаємовигідні економічні й культурні зв’язки. 

Подальший досвід військової співпраці козаків із Кримом і приклад власне 

українського виваженого підходу до «кримського питання» у 1917 р. також 

дає позитивні історичні приклади. Основною відмінністю українського 

історичного дискурсу від російського є те, що українці, як правило, не 

заявляли власних претензій на володіння півостровом, але після 1954 р. (коли 

Кримська область була юридично приєднана до УРСР) та після 1991 р. (коли 

міжнародний статус України як незалежної держави (невід’ємною складовою 

якої була АР Крим) був підтверджений на світовому рівні) Україна не може не 

заявляти про окупацію Криму Російською Федерацією і необхідність 

повернення АРК до складу України).  

4. Розглянуті основні складові, базові конструкти та функції 

колективної ідентичності кримських татар, специфіка її становлення й 

розвитку в контексті розгортання суспільно-політичної динаміки українського 

державотворення, а також особливості залучення кримських татар до цього 

процесу. Відповідно до запропонованої структури колективної ідентичності, 

як загальнотеоретичного концепту, представлена колективна ідентичність 

кримських татар, основними складовими якої є: етнічна,  

національно-культурна, релігійна, регіональна та громадянсько-політична 

ідентичності. Базовими конструктами сучасної кримськотатарської 
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ідентичності є злочин депортації і подальший національно-визвольний рух. В 

процесі дослідження складових колективної ідентичності кримських татар 

було виявлено її значний державотворчий потенціал, зокрема, через цілий ряд 

позитивних консолідуючих функцій (орієнтувальної, адаптивної, 

регулятивної, комунікативної (в тому числі й відкритості до інокультурних 

впливів, традиції толерування відмінностей, при чіткому визначенні меж 

власної спільноти та сильному зв’язку в цих межах), інтегративної, 

легітимаційної, захисної та виховної (в тому числі у питаннях обґрунтування 

власних прав на Крим, за умови збереження лояльності до української 

держави). 

Процес становлення й розвитку колективної ідентичності кримських 

татар досліджувався у контексті розгортання державотворчих процесів. 

Простежена подібність державотворчих процесів українців і кримських татар 

у контексті їхнього протиставлення імперській російській і радянській 

політиці щодо обох народів: 1) тривала відсутність власної державності в 

українців; поступове намагання Османської імперії збільшити свій вплив на 

Крим; 2) самостійна зовнішня політика Іслам-Герая ІІІ; національно-визвольні 

змагання під проводом Хмельницького; союзні відносини сторін для 

досягнення подібних цілей; 3) 1775 р. – ліквідація Запорозької Січі; 1789 р. – 

«приєднання» Криму до Російської імперії (примітно, що частина козацтва у 

Кримських війнах воювали на російському боці); 4) подібність 

національно-визвольних змагань у 1917 – 1919 рр. та їх трагічних наслідків; 5) 

період політики «коренізації» в СРСР (автономний статус Криму в 1921 р.), 

що завершився масштабними національними геноцидами (Голодомор 1932 – 

1933 рр. в Україні; депортація кримських татар у 1944 р.); 6) сучасний період 

1991 – 2014 рр., до анексії Криму; початок репатріації кримських татар у кінці 

1980-х; діяльність Народного руху в Україні, здобуття державності; 7) анексія 

Криму (березень 2014 р.), спільна боротьба українців та кримських татар з 

агресією Російської Федерації. На сучасному етапі ця подібність може бути 

продуктивно використана для повернення кримських татар у процес 
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українського державотворення після деокупації Криму. 

Загальні перспективи міжкультурного українсько-кримськотатарського 

діалогу можна вважати позитивними. Сучасна українська політика має бути 

спрямованою на задоволення кримськотатарської «потреби у визнанні», що 

включає в себе як вирішення традиційних економічних і політичних проблем, 

так і проведення особливої інформаційної та культурної політики. В контексті 

формування української політичної нації і дієздатного громадянського 

суспільства колективна ідентичність кримських татар може стати важливим 

підґрунтям для повернення кримськотатарської спільноти в українські 

державотворчі процеси, а також для реалізації громадяно-центричної моделі 

державотворення в Україні.  

5. За сучасних умов, коли Російська Федерація окупувала Кримський 

півострів, Українська держава фактично втратила традиційні адміністративні 

механізми для вирішення проблем кримських татар. Тим не менше, зараз має 

бути напрацьована відповідна нормативно-правова база, що буде втілюватися 

уже після повернення адміністративного контролю над півостровом. Крім 

того, особливий акцент необхідно зробити на символічному визнанні 

кримських татар, які на даний момент є чи не єдиною групою, що в 

символічному та ціннісно-смисловому плані поєднує Крим з Україною. 

Аналіз викликів та перспектив, що постають перед кримськотатарською 

спільнотою в умовах окупації Криму, підтвердив гіпотезу про потенційну 

конфліктність колективної ідентичності росіян і кримських татар, це 

дозволило окреслити основні можливості України дати адекватні відповіді на 

ці виклики. Запропоновано авторське бачення можливостей сприяння 

кримськотатарській спільноті, що на даний момент має базуватися навіть не 

стільки на задоволенні матеріальних потреб, як на механізмах символічної 

компенсації, задоволенні глибинних духовних потреб спільноти, що 

фіксуються в її колективній ідентичності. Важливим є збереження лояльності 

кримських татар до української держави. Має бути розроблена державна 

інформаційна стратегія, щодо «відкриття» кримських татар для широкого 
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українського загалу (ознайомлення з історією і культурою, віднаходження 

позитивних прикладів міжкультурного діалогу, позитивного образ Криму і 

кримців в українській культурі, подібності історичного шляху, подібності 

героїчних образів тощо). Для подолання негативних стереотипів про 

кримських татар має бути задіяний механізм символічної компенсації, 

базований на таких позитивних прикладах. Є необхідність збереження 

двосторонньої зацікавленості між українцями і кримськими татарами, в тому 

числі й збереження лояльності українців до кримських татар, що особливо 

важливо для включення кримців у державотворчий процес за нинішніх умов. 

Перспективи подібних дій теоретично можна характеризувати як досить 

високі, зважаючи на потенційну неконфліктність і співставність української та 

кримськотатарської ідентичностей, а також їх державотворчий потенціал. 

Загалом цей процес абсолютно вписується в сучасну, загальновизнану у світі 

громадяно-центричну логіку розвитку державотворчих процесів. Власне, 

подібну стратегію і можна характеризувати як «політику визнання» у 

символічній площині. Успішне її втілення дозволить подолати цілу низку 

національних комплексів обох народів. Зокрема, для українців – це комплекс 

«слов’янського братерства народів» (який, по суті, інтерпретувався як 

нездатність до самоорганізації, самостійного державницького розвитку). Для 

кримських татар – це подолання віктимного комплексу (комплексу жертви), 

що сформувався внаслідок невідшкодованості наслідків депортації, 

незадоволеності права на самовизначення. Крім цього, є перспективи 

розкриття подібних для обох народів позитивних рис національного 

характеру, зокрема, толерантності й відкритості до опанування нового. Для 

України як держави така міжкультурна взаємодія має наповнити новим 

змістом ідеологему про власне серединне, прикордонне положення, міст між 

Заходом і Сходом.  
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