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Вступне слово
Трагедія кримськотатарського народу вражає своїм масштабом. Унаслідок депортації та кількох
подальших років знущань було ліквідовано значну частину кримських татар. Сталінський план
передбачав фізичне знищення маленького народу з великою історією та багатою культурою. Той, хто
вижив, мав асимілюватися на чужій землі. Трагедію кримських татар часто порівнюють із геноцидом
українців під час Голодомору або євреїв під час Голокосту. Але лише в 2015 році Верховна Рада України
визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Під час Голодомору загинули мільйони
українців, однак той, хто вижив, мав змогу залишатися на рідній, хоча й окупованій землі. Під час
Голокосту нацисти знищили мільйони євреїв, але згодом вони повернулися на Землю Обітовану і
побудували там щасливу країну для свого народу. У кримських татар забрали Батьківщину. І коли
нова незалежна Україна забезпечила повернення татар у Крим, ніхто не міг уявити, що колишній
варвар знову туди прийде вже як окупант у незалежну державу. Місія українців не лише визволити
власні території, а й забезпечити гідне культурне життя кримським татарам на рідній землі.
«Полиновий травень 44-го: дослідження, документи, свідчення» – частина нашої спокути.
Ця книга має бути поширена не лише в Україні, а й розповсюджена в інших країнах у перекладі різними
мовами світу. Обов’язок Української держави – добитися визнання депортації кримськотатарського
народу в 1944 році геноцидом у світовому співтоваристві. Я б хотів, як один з ініціаторів та авторів
Постанови Верховної Ради України «Про визнання геноциду кримськотатарського народу», щоб
цю книжку прочитали також українські школярі та студенти. Адже вміючи співчувати іншим, ми
вчимося поважати себе.
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ,
народний депутат України
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На скрижалях багатовікової історії кримськотатарського народу викарбувані трагічні події,
пов’язані з широкомасштабним злочином радянського тоталітаризму – варварською депортацією
кримськотатарського народу «опричниками Сталіна» в травні 1944 р. й наступними десятиліттями
насильницького утримування в місцях вигнання.
Звинувачені в «зраді Батьківщини», «колабораціонізмі» з нацистами та за принципом «колективної
відповідальності» кримські татари – від немовлят до людей похилого віку, одним розчерком пера
«червоного» диктатора були позбавлені рідної домівки й відправлені на спецпоселення до Середньої
Азії та інших регіонів Радянського Союзу («спецконтингент, що підлягає виселенню», – саме так
цинічно називала радянська влада кримськотатарський народ). Значна кількість переселенців,
виснажених майже трьома роками життя в умовах нацистської окупації, загинула в місцях заслання
від голоду і хвороб у перші роки по війні. Політичні репресії супроводжували майже всю повоєнну
історію кримських татар, заборона на повернення до місць колишнього проживання формально діяла
до 1974 р., а фактично до 1989 р. Саме тоді, на присмерковому етапі горбачовської «перебудови»,
після тривалого національно-визвольного руху кримськотатарського народу депортація була
визнана Верховною Радою СРСР незаконною й злочинною. І лише 12 листопада 2015 р. Верховна Рада
України визнала депортацію кримських татар у 1944 р. геноцидом та проголосила 18 травня Днем
пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Звісна річ, що ця трагічна сторінка історії кримських татар у радянській історіографії була
табуйована. Перші об’єктивні та неупереджені наукові розвідки, присвячені темі депортацій
народів Криму в період Другої світової війни, з’явилися лише наприкінці 1980-х рр. Зі здобуттям
Україною незалежності детабуювання цієї теми активізувалося. З’явилися різноманітні колективні
та індивідуальні дослідження, до наукового обігу було введено значну кількість історичних джерел,
які раніше були закриті для дослідників. До вдокументування історії депортації кримськотатарського
народу долучилися й науковці Національного музею історії України у Другій світовій війні, які
підготували цю науково-документальну працю.
Видання має назву «Полиновий травень 44-го: дослідження, документи, свідчення». Віддаючи
належне значному науковому доробку українських та зарубіжних учених і краєзнавців у царині
вивчення депортації кримських татар у роки Другої світової війни, зазначимо, що низка дискусійних
питань потребує подальшого дослідження, а відсутність достатньої кількості опублікованих джерел
породжує різного роду інтерпретації фахівців у цій темарійній ніші. Саме тому це видання містить
не лише виважений аналіз усіх складників депортаційної епопеї кримськотатарського народу, а
й за посередництвом унікального джерельного масиву хронологічно документує насильницьке
переселення кримських татар у травні 1944 р.
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Науково-документальний проект вміщує три взаємопов’язані складники:
– теоретично-концептуальний: дослідження провідних учених-істориків та науковцівмузеєзнавців як вагомі теоретично-інтерпретаційні доповнення до історіографічної бази проблеми,
що фіксують ґрунтовний історичний екскурс у глибоку минувшину кримських татар; розкривають
витоки, причини та хід депортації кримськотатарського народу; подають особливості повоєнних
реалій життя кримських татар у вигнанні та характерні віхи їхнього повернення на Батьківщину;
– документальний: різнопланова документалістика, що день за днем укарбовує основні епізоди
депортаційної трагедії кримськотатарського народу в роки Другої світової війни та повоєнні. Уміщені
архівні документи віддзеркалюють злочинну політику радянської влади щодо кримських татар,
планування заходів із насильницького виселення «неблагонадійних елементів» із Криму, оперативні
розробки органів НКВС тощо;
– пам’яттєві рефлексії: усноісторичні джерела, зібрані та записані співробітниками музею під час
відрядження з наукового комплектування фондів до АР Крим у 2010 р. Досліджені та атрибутовані,
вони найрельєфніше відображають хроніку масової депортації кримськотатарського народу.
Ці безцінні джерела живою мовою розповідають про злочини радянського тоталітарного режиму,
детально фіксують те трагічне подієве полотно, дають можливість з’ясувати механізм здійснення
політичних репресій у Криму, відтворити обставини та кількісні параметри депортації кримських
татар у роки Другої світової війни.
Видання також презентує щоденник Рамазана Ісмаїлова – унікальний документ, який є свідченням
злочину проти багатостраджального етносу. Часопис, що містить у собі записи за період від 18 травня
1944 р. до 6 червня 1945 р., знайшли науковці музею під час уже згаданої експедиції до АР Крим у
м. Бахчисарай, де він зберігався в родинному архіві Ісмаїлових. На сімейній раді діти Рамазана-аги
вирішили передати родинну реліквію до Меморіального комплексу.
Історія депортації кримськотатарського народу в 1944 р., укарбована в історичну, культурну та
пам’яттєво-документальну спадщину України, змушує знову і знову рефлексувати до минулого не
лише задля того, щоб переосмислити складну й суперечливу сторінку вітчизняної минувшини та
засвоїти її повчальні уроки, а й зафіксувати її в генетичному коді майбутніх поколінь української та
світової спільноти.

Від авторського колективу
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Нагородний лист на присвоєння звання Двічі Героя Радянського Союзу
гвардії майору С. АМЕТ-ХАНУ – помічнику командира 9-го гвардійського
винищувального авіаполку 303-ї винищувальної авіадивізії 1-ї повітряної армії.
1945 р.
ЦАМО РФ. – Ф. 33. – Оп. 793756. – Од. зб. 60.
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Повідомлення Алуштинського
райвійськкомісаріату Кримської АРСР
до Центрального бюро з обліку персональних
втрат воїнів Червоної армії про неможливість
вручення сповіщень про загибель сержанта
І. АЛІДЖАНОВА, лейтенанта Д. ІСЛЯМОВА та
старшого сержанта М. ОСМАНА у зв’язку з тим,
що їхні рідні є спецпереселенцями і на території
Криму не проживають.
1944 р.
Фонди НМІДСВ. –ТФ-5501/1.
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Список мешканців кримськотатарського с. Аїр-Гюль – учасників Другої світової
війни, складений Ю. Гафаровим у 70-х рр. ХХ ст. на засланні.
У роки війни загинув кожен другий призваний із села воїн.
Фонди НМІУДСВ. – КН-261478. – Д-64828.
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РАМАЗАН ІСМАЇЛОВ
Мешканець с. Біюк-Озенбаш (нині – с. Щасливе Бахчисарайського району АРК). До війни навчався в Сімферопольському
педагогічному інституті, працював табельником на фермі в рідному селі. Під час окупації півострова гітлерівськими
загарбниками воював у складі 9-го загону Південного партизанського з’єднання Криму. 18 травня депортований
до Костромської області (Російська Федерація). Згодом родину Ісмаїлових було перевезено до Узбекістану.
На спецпоселенні Рамазан працював у ліспромгоспі, на будівництві. Повернувся до Криму у 1989 р. й оселився
в Бахчисараї. Пішов з життя у 2002 р.

Ісмаїлов Рамазан Ісмаїлович. 40-ві рр. ХХ ст.
Фонди НМІУДСВ. – НД-29475/3.

Щоденнник Р. Ісмаїлова. 1944 – 1945 рр.
Фонди НМІУДСВ. – КН-260599. – Д-64169.
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ЮСУФ ГАФАРОВ
Мешканець с. Аїр-Гюль (нині – с. Сонячносілля Бахчисарайського району АРК). Навесні 1944 р. підлітком
вступив до одного із загонів Південного партизанського з’єднання Криму. Восени 1944 р. після тривалих пошуків
приєднався в Узбекистані до своєї депортованої родини. Працював механіком ГЕС, слюсарем МТС, головним механіком
Тюря-Курганського районного об’єднання міжколгоспбуду (Наманганська область). Повернувся до Криму наприкінці
1990-х рр. Пенсіонер, мешкає в с. Аромат Бахчисарайського району АР Крим.

Гафаров Юсуф Гафарович. 2010 р.
Фонди НМІУДСВ. – НД-29473.

Спогади Ю.Г. Гафарова
Перш ніж почати свою розповідь, хочу коротко
описати свою сім’ю. У нашій родині було багато дітей.
Складалася вона з восьми дітей: 4 хлопчики й 4 дівчинки,
плюс троє дітей померлого батькового брата. Усього
11 дітей було в мами й батька. Я був наймолодший із
чоловіків. До початку Великої Вітчизняної війни троє
старших братів служили в Червоній армії.
Найстарший Едем, 1911 р.н., був призваний в армію
в 1940 р. Закінчив Черкаське військове училище –
молодший командир. Брав участь у обороні Ленінграда.
У жовтні 1941 р. загинув.
Другий брат Якуб, 1914 р.н. В армії теж із 1940 р.
Закінчив Сталінградське авіаучилище – льотчиквинищувач. Брав участь у битві під Сталінградом, де
й був тяжко поранений. Після лікування займався
випробовуванням літаків. У 1947 р. його відправили, як і
весь кримськотатарський народ, на висилки в Узбекистан.
Третій брат Абляміт, 1918 р.н. У 1938 р. був призваний
до лав армії. Закінчив Качинську авіашколу – авіамеханік.
Служив на Чорноморському флоті, брав участь у боях за
Одесу, Севастополь, Новоросійськ. Після демобілізації в
1947 р. також був відправлений на заслання в Узбекистан,
де знаходилася сім’я.
Наймолодший – я, але про це напишу пізніше.

236

