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B кншi зaпрпoнoвaнo o6lpyнryвaння стaryсy yкpaiЪцiв як
rд'иI{oю lоpiннoгo нapo.цy в Кpимy, де, як i в yсiй Укpaiнi, iншi
жителi скпaдaк}ть етнiчнi tvlенIII}tни чи гpyпи.
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пЕPЦAMoBA

Укpaiнський нapoд нa свoiх спoкoнвiчнI{к зe}lдяx зaзнaв aгpeсii
тa eкспaнсii нepoзryд'пивих, нeсaмoвитихt зaпepечeниx чaсoм сyсiдiв,
piзниx opд i зalЪiв, a тoмy пoстaв^eниЙ 6уъ в yltloви бopoтьби зa
ви)Kивaння, пoстiйнoгo сaN,Ioзaхистy i oбopoни, вiдстoroвaння свoбoди,
свoix яситтeвиx. натIioнtl^ЬнI,гx i дepхсaвницЬких iнтepeсiв. I-{e oсoблr,lвo
IlpoЯви^oсь для Kpипry. 3aкapпaття тa iнrших eтнiчниx 1п<paiнських
peгioнiв. I в цiй дoвгoтpива.liй впpoдoв:к тисячoдiть свящeннiй, тялtкiй
i виснaх<;rивiй бopoтьбi нapoд, кoнсoлiдytoчисЬ Aoвкoлa свoсi iдei,
нaцioналъниx життeвиx iнтepeсiв. вистoявl вiдстoяв свolo Бaтькiвщинy'
зpeaлiзyвaв нaцioнaльнУ Ьeю, yгвePAив сBoIo Aep)кaвy _ Укpaiнy. I
дr,rя нЬoгo цiнa свoбoди _ вiчнa пилънiсть. гoтoвнiсть Ao сaN,Ioзaxистy
i oбopoни.

.Д'oтeпep з Минy^oгo в iстopii yкpaiнськoгo нaPoAy з.rAиЦIи^исЬ
чисдeннi нeпpaведнi зaва^и' щo пoтpeбytoть свoгo нaлe)Kнoгo poзг^яAyl
BивчeIIня i  висвiтдeння. Heвисвiтдeнi i  нe пoкapaнi злo,
Ireспpaвeдr^ивiсть мaють схидънiсть peцI4AиBy' здaтн iсть пoвTopюBaтисЬ.

.{дя yкpaiнсьKoгo lrapoAy сиМBo^oм хсlггтсз бepe)кeн ня ста^o:', Пiзнaйтe
iстинy - i iстинa визвo^итЬ Baс.'.

Пpoпoнoвalla книгa сaмe i пpисBячeIIa стисAoМy вик^aAy

Ao^eЦoсItих iстин i пoдiй y х<ит-гi yкpaiнськoгo нapoAy i oсoбливo y
Kpимy як спoкoЕвiчнiй i нeвiд,смнiй ск.гraдoвiй нaцioнaльнo.Aepх(aвниx
тepeнiв, щo Бaтькiвщинolo сTа^и Al'rя всЬoгo yкpaiнськoгo нapoAy
йoгo yкpaiнськoi нaцii. eтнiчних мeHIIIиIr vй гpyп. Kpим с яскpaвolo
стopiнкolo y вeликiй ж'иттсвiй книзi Укpaiни, yкpaiнськoгo lrapoAy.
Tyт, як i пo всiй Укpaiнi, кopiнний нapoA пpoйшoв свiй urдях
iстopиvнoгo фopгryвaння i стaнoвдeння вiд хситeдiв па.rreoлiry, a згoAoМ
вясe iстopич}Io з чaсiв Гoмepa вiдoмих лeстpигoнiв i пiзнilциx тaвpiв

дo aнтiв, pyсинiв тa yкpaiнцiв. Тaкe пoiмeннe стaнOв^eння xapaктepнe
i для iнlшиx peгioнiв Укpaiни, зoKpeМa для 3axiднoгo Пoбy;к:кя.
Пepeдднiстep'я i Boдинi: яситeдi пaлeoлiry _ тpипiльцi _ нeвpи _

дyлiби - бy:кaни _ вo^иняtlи _ aнти _ pyсиvi _ yкpaiнцi| чvI Аrlr.я.
Пoднiпpoв,я: хtитeдi пaлeo,riry _ тpипiльцi _ нeвpи - Пo^яHl4 i yлиvi
_ aHти _ pyси'ti - yкpaiнцi' ддя Пoднiстep'я y тiм нислi Пpyry i



Пiвдeннoгo Бyry (Пepeддyнaв'я): :китeдi палeoлiry _ тpипiлъцi _

тивepцi (днiсapяни) i yл.vrнi _ aI{ти _ pyсинi _ yкpaiнцi, aбo Aдя
Kapпaт, Зaкapпaття i Пpикapпaття: житeдi пaлeoлiry (вiд 1 мля. poкiв
тoмy) _ тpипiльцi _ хopвaTи (гopяни) _ aнти _ pyсиvi (pyсини) _

yкpaiнцi та iн'
Укpaiнський нapoд нa yсiх свoix спoкotlвiчниx тepeнax' B ToTvty

нислi y Kpимy ни в Kapпaтaх' 3aкapпaтгi i Пpикapпaттi, сдиний зa
мaтepiальним виpoбницгBoМl Ayx('внiсттo, мoвoro' Кy^ьтypolo, звI4ll.lяМиl
вipyвaннями, oбpядoМ пoхoBaнь, eтнoнi}Ioм, Aep)кaBl{ицьKoto'
хpисTияI{сЬкoro' нaцioнEL\ЬItolo сaМoсBiAoI\,Iiстrо i т.д.

I слyrшнo зaзнaчarтЬсяl щo Kpим, вiн яte Пepeкoп, для Укpaiни
- вiкoвiчнa ск^.lAoвa i нeвiд'емнa чaсTинa ii зeмдi, тepитopii, нapoдy i
вiкaми единoi дo,ri тa iстopii всьoгo lraрoAy, йoгo мeнтaлiтeTy, вipyвarrЬ,
peлiгi i, xpисTиянстBal тpизyбa як peлiгiйнoгo, ЕIaцioнaдьнoгo i
Aep)кaBнoгo сиI\{вo^yl aлфaвiry, п{opеII^аBсTвa, пaтpioтичнo-сaмoв,i,\4aнoi
i нeyхилънoi бopoтьби l{apoAy BпpoAoв)I( тисячoдiть зa сBoIo piAtly
зeМ^Io' Бaтькiвщинy' Cвoбoдy i Heзaдeлснiсть. I кopiннa yкpaiнськa
зeМ^Я Kpимy, як i i i кopiнний yкpaiнський нapoд, пoвиннi бyги
пoзбaвдeнi тyт Kpичyщoi гaньби тaк звaнoi експaнсiйнoi aвтoнoмiзaцii,
щo нe мa€ жoAниx oбгpyнтyвaнь i с пopyшreтIнЯlЧ сyвepeнiтery Укpaiни.

Kнигa пpo yкpaiнцiв, як кopiнний нapoA Kpимy, бyдe нeoдмiннo
кopиснoю i пoвчaлънolo як A^Я Aep)I(aB}Iих Aiячiв, Пo^iтиKiв' тaк i ддя
IIIиpoкoгo Ko^a гpolцaдян Укpaiни.

.Д,oсьoгoднi стaтyс, пPaвoвe стaнoвищe yкpaiнцiв y, Kpимy
зa^иIцaсться нe 3'ясoвaниМ i нe BизнaчeI{иIvl.

Чaстo, нaвiть i нaшi aвтopи piзних виAaI{Ьl yкpaiнцiв y Kpимy
нaдiляloть стaнoвищeм нaцioнaльнoi МeнЦIини чи гPyпи' a знaчиTь' зa
iсrтyюvими IIoHяттяMи, нeкopiннoi гpyпи l{apoAy. Кopiнними y Kpи},гy
ввa)I(aloтЬ чaстo кpиN,IсЬKих тaTapt пpeAки якиx aгpeсивнolo Bx(е
сфopмoвaнoю нa свoix пpeдкoвiчЕIих пpoстopax Aзii тaтapo-Moнгo^o.
IIo^oBeцЬкoIo opAolo пoTpaпи^и сIoAи y 13 ст', Ire згaAyloчи, a тo й
iгнopyroни гIpи цЬoIWу стaTyс yкpaiнськoгo }IapoAy. BeAeться Haстиp^ивa
poзIvloвa й пpo iнlлi, aлe тaкo)K тaк би Мoвити ,,кopiннi' ', нaвiть
BиЗнaчeнo eтнiчнi МeIIцIиtIи кapaiмiв (юдeйськoгo BipoвизII;tнlIя хoзapo.
печeнiгo-пoлoвцiв кiлъкiсттo в yсiй Укpaiнi Ao 1'5 тис. oсiб), щo y Kpипгy
пoсe^и^ись, кpиIv1чaкiв (тtopкo. i poсiйськoмoвнi евpei i pеlIIтки
зo^oToopAинцiв y Taвpидi кiдькiстro 1 тис'.чoдoвiк) i iн. Пpo тaк звaнi
кopiннi нaцioнaльнi мeнrпини vи кopiннi нaцioнальtroстi y Kpимy _

кpимськi TaTapи, кapaiми, кpиIvrчaки. - нe згaд'yloЧи пpo стaTyс
yкpaiнцiв, бeзпiдстaвнo твepAиTь HeМа^o !,ep>кaвнe paдio (зoкpeмa
l1.12.1995 poKy), пo^iTo^oги (Caзoнoв H., Peцrетняк Б., Aзксeнтьeв A.
й дp. oснoвьI пo^итo^oгии,X.,,oснOвa'.. 1993). oтжel питa}II{я нapoдiв
y KриI'fy HaвAиBoBи)I( зal]^yтaнe i нe виднo гopизollry йoгo бyдь-якoгo
виpirлeI+ня, бo i в дисepтaцiйнiй poбoтi (Пoтeхiн A. B' Aвтopeф. дllсepт.
нa здoбyтля нayк. стyII. кaнA. iст' нa1пс. Kиiв. 1994) вказyeTься: ,,)Koдeн

iз 89 eтнoсiв, щo пpo)кивaloTь нинi нa пiвoстpoвi, нe е aбopигeнaми.
Bсi вoни, гIoчиHaIoчи з кiммеpiйцiв' пpиrшeльцi з iнrпих тepитopiй,
пoсTyIIoBo сфopмoвaнi в кoнг^ol{еpaт iстo.pи.rнoi Aaнницi
ItapoAoнaсe^eнt{я''. I в чaсoписi ,,IITд5ц; пepeмoги,, (26. 03. 1994.)
зaзнaчaсTься, щo y Kpимy . .Kaнy/ro в Aeтy щoнaйменrцe 8
зaвoйoвникiB''', сepeд яKиХ _ к.iммepiйцi, Taвpиt скiфи, сapмaти тa iх
пдeм'я a^aни' гoTи' гytlни. xoзapи гpeки, Ivlotlгo^o-тaтapи й iн., a
ITpoHик^иN{и пiзнirrrе y Kpим вBФKаIoться с^oв'яни (з 3 ст. н.e.), Pyсь
(з 9 ст. н.e.), oнeвrаднo, i yкpaiнцi y тoмy чисдi i т.п. Зa oстaннiй чaс
(Гaз. ,,Biдьнa Укpailra". Ns7. 1998.) дoктop iстopиv. FIa)rKt пpoфeсop
B,Мaсдовський дoхoдить дo aбс1рAy, виAaIoчи бeздylntне yяв^eння гIpo
тe, щo нiби-тo пiвдeньУкpaiни, зoкpeмa Пiвнiчнe Пplтaзoв'я тa Пiвнiчнe



Пpиvopнoмop,Я, oсвotoвaAисЬ чи нaвiть кoлoнiзyвaлись,,1rкpaiнцями,'
спiдьнo з ,,poсiянaми'', ПoЧинa}oчи З пеpшroi пo^oBиЕ{и 18 ст., a Kpим,
y тoмy чисдi i йoгo CeвaсToПo^Ъ' i т.oгo пiзнiIпе.

Taкe тreсepйoзне, a тo й пpoвoкaцiйIlе стaв,reнЕIя дo Kpиму i дoлi
йoгo yкрaiнсьKoгo rlapoAy бyлo i y ЕIaшIиx пoпеpeAI{иKiв, щo BияBи^oсЬl
ЗoкpeМa, ще в oфiцiйнoМy Зpeчeннi всякиx rтpетензiй дo Kрип,ry нaцIolo
дeлегaцiсlo (aвтoнoмiстiв) пiд чaс пеpегoвopiв y Бpeст-AитoBсЬкy
(0З.0З.1918 poкy)' I тoдi нiметдькa делегaцiя бyлa нaвiть ЗAиBoBaнa з
TaкoГo pirшення i пeрeпитyвa^a: Чи Boнa щe дoбpe зpозyмiлa.

У цьoмy зB'яЗKy слiд oсoбzrивo нaгo^OсиTи' щo li тeпep свoгo
нaсy Гeнepальний комiсap oБсЕ y спpaвах нaцioнaльниx менrшlrн Мaкс
tsaн дep Cryл вислoвиB зAив}'вaЕнЯl щo в Укpaiнi бiдъrпe т1pбyroться
IIpo N1IeншIини, нilк пpo кopiннy нaцioнaльнiсть. I вл<е вiдвеpтo, з
гнiтrочим poзпaчeМ скaЗa^a Пpo цe y свoсМy iнтepв'ro ЗaсryпI{иK Гoдoви
ToBapистBa ,,Пpoсвiтa', з мiстa Ciмфepoпoля Mapгapитa Cвiдзинськa
(,,зBУ'' ' 01.09.l992): ,,Hixтo rle хoче зaйМa.гися yкpaiнцями Kpимy. P}'K
NIaс кaрToTeкy нa всiх aKTивFIиx .tленiв yкpаiнськиx opгaнiзaцiй, в яких
зaфiксoвaнo' Ae хTo ПpaщЮс, Aе вчaTЬся дiти', '

A все х< Taки Зa oстaннiй чaс yсyBarться тaкa нeсПpaвeA^ивiсть i
poбиться пoстiйний llaгo^oс нa тoпгyl щo yкpaiнцi с кopirrниM нapoAoМ
Kpимy (oлiйникiв o' Гaз. 

',ЗBy',. 
13. 0B. 199l; Miндтoк o. Чaсoпис

,,Чaс,, NoNэЗ0, З2, З5' 1996; Гaз' 
',Hескopeнa 

нaцiя'', NsNs1-2. 3-4, 5-6.
1997; .,Укpaiнцi - кopiнний IIapoA Kpимy,', Kиiв. 2000; Koвaдroк З.
Гaз. , 'Нeскopенa нaцiя,'. Ns1-2. 199B; Гpинь M. Гaз. ,,Heскоpенa нaцiя''.
Nel-2. 1998).

I пpиpoднЬol xTo )I( BotIи aбopигeни y Kpимy, кopiннa
нaцioнaльнiсть' нацiя чи нapoA i нaцioнaлънi чи еr'нi.rнi менrлини,
гpyпи?

У Kpимy, як i пo всiй Укpaiнi, спокorrвiкy бyв i сьor.oднi с
aB.гOхToнtIий нaйдaвнiший i кopiнний lrapoA - aбopигени. Пpo цeй
нapoA y Kpимy i йoгo зeN.I^Еo впеpIДе бдизьtсo 8 ст. дo }I.e. ЗгaAy€ Tвopeць
гpeцЬKoгo геpoivнoгo eпoсy Гoмеp в ,,oдiссеi' ', Aе B тeпqpirпгтьoмy
Ceвaстoпoдi _ йoгo вiдoмe ApсBнс Пoсе^eHHя, гtдемiнний центp. мiстo
Tедепiдa. Змiст oбox циx нaзB Teдeпiдa i Cевaстoпoлъ (з 1784 poкy)
oдин i тoй хtе _ Rе^ичHe мiстo, _ BиpOКeний вiдпoвiднo paнньoro i
пiзньоro гpецьKoIo N-toBoIo. Haзвa Хеpсoнeс, тр iснyrоva з 5 ст. Ao н,e,,
B пepеI(^aAi з гpeцькoi мови oЗIlaчaс ,,пiвoстpiв''.

I-{eй кopiнний нapoд TУт, У Kpимy, згOAo1\1 ЗBa-Lи TaBpaМи' a йoгo
зеМ^IO Taвpiкото _ дaвнi гpеKи' щo пoAopo)I(yвaли пiвднeм тoдiIлньoго
yкpaiнськoгo N{aTеpиKa. I в пеpшгy uеpryApiстeй (7 ст' дo н. e.)., Гекaтeй
(6 ст. дo н. e.), a пoтiм Геpoдoт (5 ст. дo н.е.) Aa^и цto lraзBy вiд Пepeкoщл,
бo piв (piв з вaлoм) iз гpецьксli lroви _ Taвpiкa (Taфpoс). I щя нaзвa
бyлa тр пolraд 2 тиcячoлiття дo 14-15 сT. н.e', a B)Ke пiзнiIле (в нaси
aгpeсивнoi TaTapo-Typeцькoi нaвали i нищeння) yвiйпrлa зaмiсть Taвpiки
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нaзBa Kpим, бо з тlоpкськoi мoви Пеpекoп, piв _ KиpиМ aбo кpим.
oт>кe, Taвpiкa, Taвpидa, Taвpи _ ЗеМ^яt кpaiнa. HapoA нa пiвдeнь зa
Пеpeкoпoм (poвoм), дe й бyлo ЗaснoBaнo мiстo Пepeкoп (див. pис.)' 3
цЬoгo пpиBoAy пepiпл Псeвдo _ Cкiдaк y Apyгiй пoдoвинi 4 ст. дo н.е'
пишIe: ,,Зa скiфськolo ЗeМ^еIo нapoA тaвpи Зaсе^ЯIoтЬ Мис MaTepикa' a
мис цеЙ Bистyпaс y Nlope' ' .  Toбтo TaBpи зaсе^яIоTЬ шiвoстpiв
yкpaiнськoгo MaTepиKa, щo Bисryпaс y Мope, i Пеpeкoпoм (poвoм з
вaloм) зaхисTI4^и свoi земдi вiд нaвaли нищiвнoi кiммepiйськoi, a згoдoм
i скiфськoi кoчoвoi opди. Biн, }rapoA тaвpiв, стroкoнвiкiв вiд пa.,rеoлi.гy,
зa yсiм Be^иЧeЗним oбсягoм Знaнь, бдизьктай i  споpiднений за
Ky^ьтypoЮ, мaтеpiaльним виpoбництBoмl зBичaяМи, вipyвaннями,
ПoхoвaнI{яМи Ao BсЬoгo NlaTepиKoBoгo кopiннoгo yкpaiнськoгo rrapoAyl
i сrroкoнвiкiв е йoгo нeвiд'смнoтo i склaдoBolo чaстинoro. Hapoд
МaTepикoвoi Укpaiни i ii пiвoстрoBa щe з пaлeoлiry спiльнo зaсe^яв,
oбхtивaв i oбepiгaв цi тepeни як iх единий i вipний aбopигeн. oтх<е,
Taвpiкa. Taвpидa, Kpим - цe нaш]a спoконвiчнa ПpРIpoAI{я нaЗBa
Пepeкoп, щo чеKaе сBoгo yTBеpA)KeFIня'

Haгaдaемo' щo пoчaTки 
^JoAськoгo 

сyспiльсTвa сЯгaЕоть свoiм
кopiнням y AaBI{иIiy дo 3-4 млн. poкiв. Слiди пеpIпoi 

^loAиHи 
ЯK нa

гrдaнетi в цiлoмy, тaк i rra теpel{aх Укpaiни, впевI{eЕIo BеAyгЬ в:кe з 1
млн. poкiв ToМy Ao ii пiвдeннo-зaxiднoгo pегioнy _ ЗaкapпaTсЬкa
oблaсть, Bинoгpaдiвський paйoн, селo Koрoлево (Укpaинскиe KapпaтьI.
Истopия. 

',Hayк. дyМKa''. K. 1989). Ile _ тepeни вiдoмoгo y Минy^oМy
мiхtкoнтинeltTa^ънoгo Oкeaнy Teтiс.

Пepeд TиМ| з пoнaA 4,6 млpд. pокiв тoмyl пpи oхo^oдл<eннi
. сфopмoвaнoi i пеpвиI1llo Ha пoвеpxнi poЗ)I(aреIroi пдaнeти 3eмля
спpиятливi yl\{oви A^я poс^иI{I]o-T'вapиIllforo )I(иття фopмyвaлись
сI]oчaTKy B oкo^ицяx пoлtосiв' a ЗгoAol\{ i пo всiй плaнетi, кoди нa нiй



пoстiйнo стoя^O Biчнe 
^iTo 

i пepioдиннo й пoстyпoвo тeплий кдiмaт
yсiei плaнeти мiнявся IIa пoxo^oAaння. У чaс 200-100 млн. poкiв тoiuтy
пiсля зaхвaтIloгo yтвopeння змiщeнoi пoдвiйнoi пдaнeти 3eмля-Miсяць
пo всiй пiвнiчнiй пiвкyлi Зeмлi _ oсoбливo гapячe дiтo з тpoпiчtlиlvl
клiмaтoм дo дiнii Aoндoн-Capaтoв' a y пiвдeннiй пiвкyлi _ тoт.r^ЬI{e
пoхoлoдaння i злeденiння. Як нaсдiAoк цЬoгo yTBopeнняl 200-50 мдн'
poкiв тor"ry i ближчe _ пepioд oсoбливoi гeoдoгiчнoi aктивнoстi 3eмдi:
3емдя poзIIIиpIoeтЬс,, пoвсIоднi вyлкaнi.rнi гopoтвope}Iя. вyлкaнivнe
нapoщyвaння пepBиIrHих мaтepикiв. тpiскaloтЬсяl вiAAaлдються i
збли:кyloться мaтepиKl{. пpoхoAI.rTь змiщення мaтepикiв y пiвнiннy
пiвкyлrо' пiд.няття сyrшi, oкeaнoтBope}Iняt виникae сyraсний виг^яA
3eмдi, i piзкo збiльшyeться вiд l]oчaтKoвoгo зHaчeHня 5_6 гoдин
тpивaлiсть Aoби, тoбTo зМeнцryстЬся lцвlаAкiсть спoкoнвiчнoгo oсЬoвoгo
oбepтaння 3eмдi i кiдькiсть днiв y poцi. I y цeй нaс вiдсyтнi змiни пip
poКy i кiльця виpФкeнoгo piзкoгo poстyAepeв. Пpoтягoм yсЬoгo цЬoгo
нaсy з,явилися i eфёктивнo дiloть, зoкpelvra B )K}lттi opгaнiзмiв фayни,
мiсячнi пpиII^иви i вiдпливи.

Пpo aктивнy дiялънiсть 3емдi свiдчить зникнeHня y 70-35 млн.
poкiв тoмy мiя<кoнтинel{т6l^Ьнoгo oкeaнy Teтiс i тeктoнiчнG.вyлкaнivнe

фoрruryвaння нa йoгo мiсцi i тeпepirпньoгo нaйвищoгo нa Зeмлi гipськoгo
пoясy Aльпи-Kapпaти.Kpим.Kaвкaз-Aтдас-Пipeнei.Пaмip-Гiмaлаi. Гopи

цЬoгo пoясy poстyтЬ i дoсьoгoднi, i д.oсьoгoднi yвeсь цeй пoЯс с
сeйсмiчнo aктивний.

У цeй нaс внaс,riдoK eвo^Joцii сфopФвaнoi систeми пoдвiйнoi
пл'aнeти 3емля-Мiсяць в)кe звopoтнo y зaгaльнiй плoщинi Coнце-
п^al{eти i пaдiння внyгpiшrньoi eнepгii 3eмлi fi зaга,rьнa TeI\,IпepaTypa
IIaAae i нa нiй, зaBд'яки сoнячнiй eнеpгii, згoAolvl фoptгрoться виpaжсeнi
кдiмaтичнi IIoясI{l нa пoДIoсtlx пpoxoд'ltтЬ пoхoAoAaнI{я i злeдeнiння,
3eмля пpиймae вiдповiдrий ЕI€lxи^ oсi Aoбoвoгo oбepтaння з пеpioдorvr
пpoстopoвoi пpeцeсii у 26 тиc' poкiв, a тaкo)к й вiдпoвiднi змiнювaнi
пopи poкy i т.п. (ApцихoBский B'B. Bвeдeниe в apхеo^oгиIo. Изд. MГУ.
М. 1947).

Зa цьoгo llpoцeсy х(иття 
^IoAиЕIи 

зapoAи^oсЬ y B)I(e сфopмoвaнiй
нaйспpиятливiIцiй r<лiмaтичнiй зoнi пдaнeти (зoкpeмa o.Явa, Kитaй,
Aл:кip. Пiвдeннa eвpoпa, Пiвдeннa Hiмeччинa i iн.). Пpи.roмy
нaйспpиятливirцими yJt{oBaMи ддя фopмyвaння z(иття лroдини бyли
aктивнi тepeни мi;ккoнтинeнтGt^ЬI{oгo lllиpoтI{oгo i зaxищeнoгo вiд
хo^oAIIIд( вoAнIa( пoтoкiв oкeaнy Teтiс, в:кe яK систeMи вoAI{их бaсeйнiв,
a тoМy вoниl щo ймeнyвa^ись як Beликe Cepeдзeмнoмop'я, е
пpaбaтькiвщинolо дIoAствa. Пpиблизнo 1 млн. poкiв тoшry B мe)кax
тepитopii зниKaloчогo oкeaнy Тeтiс aбo Beдикoгo Cepeдзeмнotlop,я з
тpoпiннolo фayнolo i флopolo Bиникar i poзвивaетЬся 

^IoAиIla' 
якa

Iloстyпoвo poзсe^Яeться пo всiй зeмнiй кy^i. п'A BoAaмиl нa тepeн.rx
зЕIиKaк)чoгo oкeaнy Тeтiс бyлa й пiвдeннa чaстинa Укpaiни i oсoбливo

B.

дoвгий нaс peгioни Kapпaт, Boдинi, Пoднiстep'я, Пiвнiннoгo
Пpинopнoмop,я i Kpипry.

У пepioд пpиблизнo з 20.15 тис. poкiв тotяy кiнцeвo сфoplryвaвся
н.rхи^ oсi 3eмдi пiд кyгoм 23"27,' вiдбyлoсь пoтeпдiння нa пoлroсaх i
пo^яpниx тepeнax 3eмдi, нa yсiй плaнeтi, a oтх(e й сфopмyвaвся
с.yraсний клiМaт, a 

^ъoAoвики 
кiнцeвo вiдстyпили пpиблизнo з |2 тvlc,

poкiв тoмy
I ддя Укpaiни вxсe y 3aкapпaтгi, пo бaсeйнy piки flнiстpa i ii

oKo^ицЬl пpедкoвiннa пpayкpaiнсЬкa лrоднiсть IIo[IIиpIoвa^aсь i y
Пpинopнoмop'i. Пpиaзoв'i, Kpимy, нa щo вкaзyloть нaйбiльцr зaкopiнeнa
i пoIпиpeнa тrг нeoдiтичнa Тpипiльськa кy^"Ьтypa (Пaстepнaк Я.
Apхeoлoгiя Укpaiни. Hтtш. Topoнтo. 1961)' i нaвiть стoяI{ки paнIrЬoгo
пaлeoлiry (Hapиси стapoAaвнЬoi iстopii Укpaiнськoi PсP. Bид-вo АH
УPCP. Kиiв. 1959; кн. ,,Apхeoлoгiя Укpaiнськoi PCP. ,,Hayк. AyJцкa,,,
Kиiв. l985) i сxolкiсть знaхiдoк peцIToк 

^IоAини 
сepeд'нЬo-па.пeoдiтичнoi

eпoхи (Ceгeдa C.)Kyp. ,,Hayкa i ryспiльствo.'. Ns4,/5. 1992). oтжe' сrиyгa
нaйpaнiшoгo з l млн. poкiв тoltdy пa^eoдiтичнoгo чaсy зaсe^eння в
Укpaiнi, a згoAoIvI й нeoдiтичними тpипiльськиIvtи II^eMeнaMи сягaс вЦ
Зaкapпaття в Пoднiстpoв'i дo Пpиvopнoмop,я i Kpимy. 3eмлepoбськo-
скoтapськi тpипiльськi гrлeмeнa нaйpaнiшe в Укpaiнi у 5-4 тиc. Ao II.e.
yгBepAl.r^}rсь y бaсeйнax piк flдiстpa, Пiвдeннoгo Бyry i Пpyry, сягIryBIIIи
згoAolvt flдiпpa' Boдинi тa iншlиx peгioнiв Укpaiни пpи iх poзквiтi y
3500-2700 Poкaх Ao н.e. (Cфтeльний opeст. Укpaiнa: Iстopiя. ,,Aибiдь,'.
Kиiв.1991). Tpипiльцi, пpeAки Bсьoгo yкpaiнськoгo l{apoAy - .lвToxтo}Iи
Укpalни (Apкaс Mикoдa. Iстopiя Пiвнiчнoi Чopнoмopщини' T,|' Topoнтo.
1969). Бyгo..Д'нiстpoвськa Ky^ъТyрa - нaйpaнirдa Aдя всiсi Укpaiни
(Истopтая Укpaинскoй ссP. т. 1. ,'Hayкoвa дyмкa.'. Kиeв. 1981). I B)Ke в
l-мy тис. Ao н'e' цeй нaIл спoкoнвiчнuйl з I млн. poкiв тoмy pегioн
нaсе^еI{ня вiд гip Kapпaт дo Чopнoгo Мopя нaчe сЦ))rнolol тятивolot
)Kи^oIo як }IeBpoM (з гpeцькoi мoви) спoлyнeний мDк ними piкoro

flнiстep i нa пiвнiч вiд ньoгo. r1)eкa},tи пoiмeнoвaний Heвpидolo, a йoгo
I{apoA нeвpaми щe вiA vaсiв Гoмepa i Гepoдoтa, a Heвpидa _ цapствo
нeвpiв. Пeprшoнaзвoro piки бyлa Tipa (пoсeлeнцi ii згoдoм зваJIисЬ тaKo)K
тивepцяМи)' Щo з гpeцькoi Мoви _ IIaтяг' стPylra' тятивal a в;кe,Ддiстep
_ piкa пiвдeннa. Гepoдoт тaKoх пиIIIe' Iцo нeBpи _ нa пiвнiч й вiд
Iстpy тoбтo AFIa'o. Bитoки знaнoi пepшoi Aep)кaBlroстi 1псpaiнськoгo
IrapoAy пpиpoAlrЬo йAyгЬ вiд йoгo пiвдeннo-зa:сiдroгo peгioнy' вiд нeвpiв,
ix iстopиннoгo II^eMeнi дyлiбiв _ б1aкaн - вo^иIlянl i Boдинськa зeМ^я
вiд 3aкapпaтгя Ao piки Пpип'ять i вiд piк Cянy тa Biсди дo Пoдiдля i

дaлi тa Boдинськa Aep)IGвa вЦoмi y лiтoписaх i в свiтi,
У зв'язкy з BикAaAeниM. с^iA вiдкинyти пoбyгронe пpoвoкaцiйнe

yяB^eння oкpeМиx aвтopiв пpo lreaвтoхтoнний, лpuЙtллий сюAи
хaPaктep тpипiльцiв як кoчiвникЬ пepeдньoaзiйськoгo пoxoA,кeнIIя
(тpипiльцi - спoкoнвiчнi oсiдi зeмлepoби!)' aбo пpипинeння iх



iснyвaння як нexaй вжe й aвтoxтoнiв.зeмлepoбiв, нoсiiв кy^ътypи
Ivtа^Ьoвaнoi кepaмiки, i пiд дiеlo нaвa^и i тoтaдьнoгoi з пo}I(e)Kitl\Iи.
виIIищeння ix нaдyмaниМи кoчiBникa]ци.ItolvtaAalши, нoсiями тaк звaнoi
Ky^ьтypи rшн1рoвoi (мoтрнaнoi) кepaмiки. CдiA зaзнaчI.rги' щo кy^ьтypa
urнуpoвoi кepaмiки, як i кyльтypa кеpaмiки мальoвaнoi, бyлa здoбyгкoм
виIIяткoвo сaМих :кe тpипiльцiв y зв'язкy з пoIIIиpeння}{ y Irиx
зaпoчaткoBaнoгo yЯ(e пpl4pyчeltня твapиIt (хyAoби' кoнeй i т.п.) i ш}rypoк
(мoryзoк) стaв y ниx незмiнним i знaмe}Iним e^e}reнтoм пPиpyчel{Irяl
a пo'(apи зyмoвлeнi бyли вiдoмиIvtи скylтчёнiстro пoсeлeнЬ i piзкoIo y

цeй нaс змiнolo пoгoAl.ll iii виpa;кeнo зaсylll^ивим apиAIrиIr{ xaPirктepoм.
A цe спoнyкirлo дo пiзнiшroгo poзсe^eнoгo спoсoбy ix пoдaльlпиx
пoсе^e}IЬ| щol y свolo чepryl спpия^o нaстyпнol!(y пoryJKнol\{y poзвитKy
y них як зeм^epoбствa, тaк i твapиI{IlPtцтвal a тaKo)к винaйдeннi i
Bllpoвaд2кelrнi y нlлl зeмлepoбськoгo peМa}Ieнтy, тpaнспopтI{Ек зaсoбiв,
вepxoвoi iзди. виникнeннi виpoбнинo-гoспoд'apськoi, плeмiннoi,
вiйськoвoi, сiмeйноi, пPивaтнo-B^aсницЬкoi i т.п. стpyкт1ryи i як
pезy^ътaт пepeхoAy вiд мaтpiapхaтy Ao пaтpiapхary.

fl,o тoгo хt пiдкpeслroeться (Apкaс Mикo^a. Iстopiя Пiвнiчнoi
Чopнoмopщини. T.l. Bид. ,,Гoмiн Укpaiни''. Topoнтo. 1969.)' щo питalrlrя

'ltllн)rpoвикiв'' дoсi нe poзв'язallе' як' oчeвI,lAнo' i нe poзв'язaнe питaння
зaйrrrлих дo тpипiлъцiв зi сxoдy (з лiвoбepокяtя) rrлeмeн хлiбopoбськo-
скoтapсЬкoгo пoбyry ЯмнI,D( скopчellиx Iloxoвaнь з чepвol{olo вoxpoю.
Taк щo в цiлot*гy нe бyлo пpoвoкaцiйнoi iнвaзii 

''ulн)rpoBикiв', 
iз зaхoдy

i ,,яМникiB,. зi схoдy, a тpипiльцi в)&(e як ryбiльнi aBтoхтoни зeмлepoби-
скoтapi сaмoбyгньo д'o^)пIи^}l дo свoеi Ky^ЬTypи щe шIlypoвaнy i ямнo.
I loxoвa^Ьнy кy^Ьтypy з чepBoнolo вoхpoю' Бo чePвo}Ia вoxpa
викopистoвyBa^aсЬ щe з нeoлiry i мeзoлiry ддя зaсипaння нeбi:кчикiв
(тeплo, Aolvtaшнr вoгнищe пoмepлoгo)' a IIpи пoxoвaннi кoзaкiв. Tapaсa
LLIевчeнкa - чepвoнa rurгaйкa (ткaнинa).

oсoбдивими lreпpaBAoпoдiбними, aбсypдними Aolvtисдaми i
пpoвoкaцiями щoд'o yкpaiнськoгo нapoAy вiдpiзнясться витвip
oстaннЬoгo нaсy (Kaнигiн lO. lllдях аpiiв. Bид.вo ,,Укpaiнa''. Kиiв. 1995).

Heoбхiднe зaстepeх(eння й щoAo пoяви нoвiтнix пpoвoкaцiйних
п^yгal{их yяв^eнЬ oкpeп4их aвтopiв пpo нeбyвaлiстЬ IIIиpoкo вiдoмoi y
нaс' y Aoс^iAI{икiв poсiйсЬкoгo, гepМaнсЬкoгo i apaбськoгo пoхoAжeння

.\yлiбськo.Бyл<aнo-Boлинськoi дep:кaвнoстi yкpaiнськoгo l{apoAy.
Cдiд вiдмiтlrгИ, Щo Пiвнiч Укpaiни дo piвня .{дiпpoпeтpoвсЬкa B

Aaвнинy зa пaлeorriry бyлa пiд вII^ивoI\,t нaстyпaючlгх i вiдстyпaloчиx
льoдoвикiв. У зв'язкy з чим пpиpoд,IrЬo й нaйpaнirue зaсe^eнимvт 6уt*l
тaKиМ чинoIvI пiвдeнь Укpaiни i Kpим (Ilepбaкiвський B. Фopмaцiя
yкpaiнськoi нaцii. Bид.вo lopiя Tищeнкa. Пpaгa. 194I). Oстaтoчнo

^ьoAoвиKи 
щe3^и з тepeнiв Укpaiни як i €вpoпи в цiлoIrry зa Мeзo^iTy.

6ill,Я |2 тисячoдiть тoмy. A тoп(y зaсe^eння yсiеi Укpaiни' щo y ll
пiвнiчнlа:к paйoнах слiдyвaлo зa зниKaIoчиIvtи 

^Ьoд'oвикaluи' 
й пpипaдaе
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нa цeй нaс, i йrrrдo вoнo нe з Пiвнoчi нa ПiвAeнЬ' a. нaвпaки, з ii
пiвд.eнних oбхситиx oкo^иць нa пiвнiч. I{e хс ствepA}qrстЬся i нarrrим
дiтoписoм. .Д.o цьoгo ж пpивepтarткя тaкo)I( yBaгa I.I.oгieнкoм.

Bстaнoвдeнo opгaнi.rний зв'язoк i спiдьнi pиси кy^ьтyp, звиvaiв,
мaтepiaльнoгo виpoбництвal пoxoBaнь нapoAy Kpимy, Пoднiстep'я'
Пoднiпpoв,я, степoвoi Укpaiни, ПpaвoбepоI(Iroгo Aiсoстeпy, ни)I(tlЬoгo

Aoнy, Пiвнiчнoгo Kaвкaзy вiд vaсiв палeoлiry (50 тисянoлiть тoмy) дo
сepeдньoвivня ( Kyлaкoвск иЙ |О. Пpoшrлoe Taвpидрl. K. 1 9 1 4 ; HaдIанский
П.H. oвepки пo истopии Kpымa. Cимфepoпoль. 1951; сб. ,,Иcтoplая и
apxeo^oгия ApeвIIeгo Kpымa. K. 1957; кн. '.Apхeo^oгия 

Укpaинскoй
ссP. т.1.3. K. 1985.1986).

oбpяд l loxoвal lняl  як вiAoмo, r нaйг^ибlшolo,
нaйiдeнтифiкaцiйнiruoю' yпoдiбнюIoчolо хapaKтepистикolo нapoAy'
Cкopнeнi i нa пpaвoпry бoцi, фapбoвaнi (нepвoнoю oхpoю) iнгFиaцiйнi
ямнi пoхoвaltня гo^oвolo нa зaхiд в^aстивi всЬoМy yкpaiнськoмy

нapoдoвi нa всiй тepитopii, в т.ч. нapo.ц'oвi Kpиtшy, Hихtньoгo Aoнy,
Пiвнiчнoгo Пpиvopнoмop,я i Kфaнi (дo мiстa Aнaпи) вЦ пaлeoлiryдo
сepeдньoвi.rня i вiдмiннi вiд пoxoBaIIЬ зaйrш^иx сIoAи нapoAiB _

кiммеpiйцiв, скiфiв. сapмaтiв i iх пдeмeнi aдaнiв, гpекiв, pимлян, гoтiв,
бoлгap' xoзap й iн' (Apциxoвский B.B. Bвeдeниe B apхeo^oгиIo. М.'
1947; Karurистoв }'.fl. Ceвepнoe ПpинepнoмopЬe в al{тичI{ylo зпoxy.
M., 1952; А'л,eксeeвa Е.H. ГpeнeсKiUI кo^oнизaция сeBepo.зaпaAlroгo
Kaвкaзa. М. 199l и Ap.).

Як зaзнaчaе M.C.Гpylшeвський (Iстopiя Укpaiни. Kиiв. 1991)'
пoxoвallня щe з кaм'янoi дoби з чepвol{oю oхpoю як i пo всiй Укpaiнi,

.,.'.йдyть чepeз yсi стeпи нarпi вiд Kфaнi дo Бeссapaбii'., тaк щo й тoAi
нepвoний кoлip стaв y)кe Ko^ЬopoМ )KaNo, як пiзнiIIIe пoкiйникiв
I{aкpивa^и чepвoнoю китaйKoto,,.

Цi звичai нaIIIиx пpeдкiв пiзнiIде збiгдися з кaнoнaМи
хрисT}tянськoi peлiгii, зa якolo пoхoBaння бyлo iнгyиaцiйним i гoлoвoro
нa зaхiд. Cпaдroвaльнi oбpяди бyли дo IIaс пpиBIIeсeниМи i нe нaбyли
Illиpoкoгo poзIToвсIoA)I(eння. .Д,o тoгo )кt яK ствepA2кyе .Д,.Я.CaмoKвaсoв'
спcl^IовGl^ись знaтнi лroAи i бaгaчi, a пpoстoAIoAини Ire спa^Ioвa^исЬ.
Як зaзнaчaeться (Пaвлeнкo Io.B. Пepeдiстopiя дaвнiх pyсiв y свiтoвoшry
I(oнтeKстi. K. l994), витoки oбpяAy тpyпoспa^eння нa тepитopii Укpaiни,
як i взaгaлi йoгo iдeйнo.peлiгiйнe пiдфyнтя, щe oстaтoчнo нe з'ясoвaнi,

Ao тoгo )I(, нaйAaвнirui пpoяви цЬoгo pt{г}гa^y зaсвiднeнo в пplцytaйськiй
нeoдiтичнiй кyльтypi. A тoмy хpистияI{ствo в свoiй oснoвi бyлo
спpийнятo yкpaiнським IIapoAoМ i oсoблиrio y пepшIy чepry в Kpиiwy
пopiвнянo пpихи^ьнo. HaIдa Aoхpистияtlськa кy^ьтypa opгaнiннo
ввiйIrrrrа y xpистияI{ствo, i oснoвнi e^eмeнти дaвньoi yкpaiнськoi вipи
тaкo)K yвiйrшrи Ao xpистияIlствa (Фeдик o.C. ,,Пoкдик сyпtлiння''. Nsl1.
|992|. Хpистиянствo B Укpaiнi впir^o нa Aoбpий пoпepeднiй rpyнт i

Aa^o щeApий вpoл<aй. ствopилo нapoднy. yкpaiнськy кy^ьтyрy
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( Mкгpoпoлит Lrapioн. .Д,oхpистиянс ькi вipyвaння yкpaiнсЬкoгo нapoAy.
Kиiв' 1994). L{е всe стBepр*(yr спiльнiсть Bсьoгo yкpaiнськoгo l{apo.цy
нa тepeнaх вiд Kapпaт дo Kpимy, Hижньoгo floнy i Kyбaнi' Ctoди
пoвнolo мipolo пPис^yжyloться }Iaтepiaли Tpипiдъськoi кy^ьтypи'
кy^ьтyp 3apфинeцькoi' Чepняхiвськoi Ta iн', a тaKo)к дoiстopинниx
стoянoк 

^IoдiиIIи' 
Moвнi oсoбдивoстi. oсoбдивoстi бyдiвництвa i

oбдaштyвaння )кI,rт^al йoгo внyг.piцrньoi. зoкpeмa кpeйдянoi oбpoбки,
кy^ьтypи, звичaiв (y тolдy числi хapчyBaння i святкoвиx стpaвl
кpaшaнoк), пoхoвaння i iн. бyли щe з нeo,riтичнoi Tpипiлъськoi дoби
yстa^eнo в^aстивиIr't{ yсьoМy yкpaiнськolfy IraPoAoBi нa всьoмy йoгo

eтнi.lнoмy apeaлi i oсoбливo вя(e всyпepeu пoстiйнiй aгpeсивнiй

eкспaнсii сyсiдiв тa нaвадi opд' з чaсy l тис. дo н.e. i Ao сьoгoднirпньoгo

Aня.
Biдoмi lпиpoкi дaнi (llleлoв A.Б'Taнaис и Hих<ний floн в пepвьIe

вeкa нarцeй эpьI. M. |972уl Ap') пpo iнгyrиaцiйнi скopнeнi пoxoвaнI{Я
(нa пpaвoмy бoцi i гoдoвorо нa зaхiд) стeпoвoi зoни i Пiвнiчнoгo
Пpинopнoмop'я з пepioдy бpoнзи, нeкpoпoлiв yсix aнти.rних мiст

Пiвнiчнoгo Пpинopнoivtop.я, Hи:кньoгo Aoнy дo 4.5 ст. н.e.

Cтвepдх<yстЬся гeнeтичний зв'язoк мiя< тaкиМ пoxoвa^ЬI{им звичaсм i

Tpипiльськolo кy^ътypolo' AAя якoi сaмe й типiчними e скopненi
пoхoвaнIlя. Пiдкpeслroeться IIopяA з циМ i пpo хapaктepнe y тaвpiв

Bстaнoв^eння нepeпiв бiля х<итeдr як цe бyлo i нa Pyсi, _ нa зI{aк

oхopoни вiA зaйA-нaпaAникiв i гpaбeжiв.
Tрeмцi Kpимyтaвpи цIe B дoскiфськi i дoкiммepiйськi чaси мади

свoi пoсeлeння i yкpiплeн}Iя пo всЬol!гy пiвoстpoвi i нa мiсцях пiзнiцrиx

гpeцЬких пoлiсiв й iнrцих мiст i сiл, зoкpeмa Хepсoнeсy, Бa.laк/raви,

Пaнтiкaпero' ФеoAoсii, Плaнepськoгo, eвпaтopii, a тaкoх( скiфськoi
пiзнilдoi стoлицi з гpeцьKolo нaзвolо Heaпoдъ бiля Ciмфepoпoля (y

тaвpiв бyлo сeлищe HoвгopoA), пiзнilцoi вiдoмoi pимськoi Фopтeцi
Хapaкс й iн. PoзкoпкaМи всTaltoв^eнo' щo )киттЯ тaвpiв нa гopi Kiшкa
пpoAoв)кyB.l^oсЬ нeпepepвнo пpoтягolvl бiдьlпe як 1 тис. poкiв, ФI( Ao
сepeдньoвiччя. Taкe Я( сaМe спoстepiгaeться i з тaвpсЬKиlvl схoвищeМ
нa гopi ,,Kapayл-Oбa,' (пoблизy мiстa Cyдaк) i iн'

Й.Фдавiй oписye oкyпaцiro Кpимy pим^янaми, щo пoчaлaсь з 40-x
poкiв дo н.e. нa схiднoмy йoгo yзбepeя<хсi, зoкPeМa y Ялтинськiй бyхтi
IIPoти мiст i yкpiплeнь тaвpiв. Tyг тaвpи пepeбили i знищи.rrи цiЛий
зaгiн pимляH, Щo пoвepтaBся пiсля oкyпaцii iз Taнaiсy (oкoлицi

тeпepiшrньoгo Aзoвa). oсaд,ними МaIIIинaми pиМ^яни pyйнyвaли

yкpiплeння Хapaксa (тoвщинa йoгo кpiпoсних стiн бyлa дo 5'5 м).

[IIт'1рмoм бpали вoни yкpiплeння тaвpiв нa гopax Kirцкa, Aю-Aaг i iн.

Пoчaдaсь Aдя pимдяH зaтя)кнa вiйнa тaвpiв i iх пapтизaнськиx Aiй нa

oкyпoвaних тepeнaх' щo вик^иK€l^o I{ищеIrня нeпoкipниx тaвpiв. У
пpaцi Пoлiенa ..Biйськoвi xитpoщi'' (162 piк н.e.) нaвoдяться сЁiднeння
пpo м1aкнiсть, свoбoAoдroбнiсть тaвpiв y ix бopoтьбi зa свoбoдy i
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нeзадeхнiсть iDK д'o сaмollож'epтви. I нaм нa^e)к}tть хoчa б зЕaтlr пpo
пaтpioтизм i гepoiЧнy 6оpоrrьбy тaвpiв iз зariдaми i poзвiювaти вiкaми
склaдeний пpo них нeIxpEшqAний мiф яK пPo дикr/нiв i poзбiйникiв.
Хapaкс бyв цитaдeлeю обo'рни тaвpiв (кpiпoсть II^oщeю бiля 6 гa) i
пePeтвopився y цитaAе^Ь IlfriмсЬкoi oкyпaщii Taвpiки. Ha гopi Aю.Aaг
(,,Cвятa гopa,') y тaвpiв фrrш дaвнi .ж'lrг^а' нaвкo^иIцнi мoги.ltьники.
бaгaтoчисeльнi хpaми, oбо.poннi стiни, знaмeнитe нa yвeсь свiт
1пtpiплeння нa вepшrинi'

Пpo пoсeлeння, мicтa. ухpiплeння тaвpiв пo всьolиy Kpимськolиy
пiвoстpoвi i пpo тaвpiв якдlевнiй нaPoA Kpимy пишe flдiнiй Cтapuiий.
Taвpи бyли poзсeлeнi як y гфськiй, тaк i в стeпoвiй чaстrднi Кpимy, a
тirкoж' пo бepeгах Aзoвсъкш'o мopя д'o Aoнy, i тyг вiдoмi сaтapхи . цe
тaвpиt чиe eтнiчнe пoxoд)Е€шIя нe з.ясoвaнe й дoсьoгoднi. Iх тpaкгрoтъ
кiммepiйцями, скiфaмrr' пqРilсaнцями (гoтaми), кeдьтaми, ilцiйцями,
фpaкiйцями' кaвкaзцямп й iк. (якoгo зaвгoAнo пoxo.цД'eння, тiльки нe
yкpaiнськoгo!) пpи oддoI.лy6езyпloвнoг'ty. щo Eoltи _ aвтoхтoннel oсi^e
п^eм'я i зaймaдись зeмлgx}oбствoм, скoтaPствoмl мисAtlвствo}r.
pибaльствoмl мopськиIlt пРо!g|с^oмt гoнчapствoм. тт(alТтвoм, oбpoбкoro
мeта^yl кiстt<и, Aepeвa' каllrlтIo (.Д'oвaryp A,И.' Кa.lrдистoв.Д,.П.' [IIиIцoвa
И.A. Hapoдьl нarцeй стPaЕfrД в ,,Иcтopvlvt Гepoдoтa''. М. 1982).

Heoбrpyrrтoвaнo i фqlшоальнo ще вh Гepoдoтa, a дaлi Cтpaбoнa,
Пдiнiя, Птoдeмeя i бaгarъя iнIцих стapoдaвнiх i тeпepiIшнiх aвтopiв
ввaх'aloть тaвpiв скiфalш. a тo}ty ix нeвипpaвAaнo i пoмидкoвo
нaзивaloть щe тaвpoскiфaшс. Цe щe безпiдстaвнo й тoмy, щo тaвpи
6yлrа нe тiдьки дoскiфъlпaшa, a й Aoкiммepiйськимиl a тaкoх(, щo нi
кiммepiйцi, нi нaвiть скiфв як кoчiвники.нoмaAl{ свoiх пoсe^eнЬ. a
тим бiдъIцe yкpiплeнь в Цвo РaIIню пopy нe рoбrurr.l i нiдe пiсля сe6e iх
IIe 

^ицIll^иl 
вoни кoчiffiкrfi. Cкiфський муAPeцЬ Aнaхapсiс кaзaв

гpeцъкolwy мyApeщo Coiro*ry (588.584 pp.Ao н.e.}: ,,Haс нi:rтo нe звolo€.
бo ми, як сoнцe, y пoстifu.oмy pyсi, нe мaсмo нi мiстi нi сЦ нi Jtанiв''.
Taкox< i Гepoдoт писaц Щo скiфи IIe зaсIIoв},Ioть нi мiст, нi yкpiплeнь,
вoни вoзять свoi Aoмt.l 3 сйоro. Taвpи з глибoкoi AaвнlIIIи poзсeлeнi
пo всьoмy KpиI"ry i oсoбlrrrво в йoгo гipськiй чaст,lнi, КУAи вoни пoстiйнo
щe з 9 ст. Ao н.e. витiсня,-lлшсьзariддми.зaгapбниками. сгtoPи,lи вeшrкy
кiдькiстъ пoсe^eнь. мiст i;rrpiплeнь. Teпep вiдoмo бiля 100 тaвpськI{l(
пoсeлeнЬt 34 iх гopoддrrщ 20утpiгrлeнI{!( пoсe^eнь й iн.. мaтepiaлrа яru,rx
свiднaть пpo тet щo це фв нapoд дaвнiй, oсiдий i зaймaвся
зeмлepoбствo}l. скoтapсттоBsi мopсьKиrtr pибoлoвствoм. мислllвствoм i
т.п. (Мilцрк o. Гaз. "3B)P. 5.12. tФ2|. II]e Гepoдoт писaв пpo тaвpiв
як вI'Aaтнax мopeплавц!ц якi нa мopi пepeмaгa,rи нaвiть гpeкiв i
3aвAaвalи iм вeдикиx BЦ}aт. A нoмaди, кiммepiйцi .lи скiфи,
мoPeп^авIIяnrи нiкoлrt нe Фу',ъп i бyдь.якi iх yспixи в цiй гaлyзi нe вiдoмi.

3гiдro з 
^eгelцart{и, 

шовiдoмлeнями Гepoдoтa, Cтpaбoнa й iн.,
т.tвpи Kpимy вerrи бopсrлвб1г з пpollикalочиIvlи сloда кiммepiйrцми,

I
г
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скiфaми (з 7 ст. Ao н.e.)' гpeкal!!и' pиIvt^янaми й iн. зaйцaми. Biдoмo,
щo спoчaткy eгeйськi. a пoтiм AaвIrьoгpeцькi пipaти i apгoнaвти
пoчиIl.l^и вiдвiдyвaти Чopнe мope i йoгo рбepeж)I(я щe з 2.1 тис. д'o
н.e.| a з B ст. Ao Еr'е. гpeки нa бepeгaх Чopнoгo lvlopя пoч.r^и зaснoвyвaти
свoi мiстa i кoдoнii. II{e Гoмep y 8 ст. Ao н.e. в ,,oдiссei'' oписye бopoтьбy
пpeддiв тaвpiв 3 гpeKalvtи тa iнrцими зaйдaми тa iмeнyе iх лeстpигollaМи|
тoбтo poзбiйникaми, гpa6iжI{икa]ииt МoPсЬкими пipaтaми. Biн пицre
IIpo тel щo цap лeстpигoнiв .Aar"roс зaснyвaв стoлицIo вoлoдiнь сBoгo
IrapoAy. якa зBil^асЬ Te.leпiдa (бaгaтoвopiтнe Be^иIIнe мiстo), якe й тeпep
пiд цiero )к нaзвoк) - Ceвaстoпoль. Гepoдoт yжe й тaвpiв нaзиBae
Aикy}IaМи i poзбiйникaми. Ha цeй vaс зaйAiв i пipaтiв як y Чopнoмy
мopi. тaк i  пo всьoмy йoгo yзбepeхокi пpиймaли вiдпoвiднo
нeAppкeлroбнo. A тoмy Чopнe Мope| Ae II^aвa^и тaкo)I( i тaвpи, i ix
пpeAKи! гpeкalvrи iмcнyвaлoсЬ lцopeм Aксiнським, тo6тo мopeМ
Ireгoстинним. Boнo в)кe згoAolvl' пiсля кoлoнiзaцii i зaсeдeння йoгo
бepегiв гpeKalиц з 5 ст. Ao н.e. ст.l^o звaтI,IсЬ Евксiнським' тoбтo
гoстиI{Ilим. Pимський гeoгpaф Пoмпoнiй Meла (1 ст. н.e.) писaв' щo
нa ЕвксiнськiIlгy бepeзi,IсивyгЬ тaвpиl якi стpalпнoi сла.ви, AикI{х звиvaiв,
фивaloть i пpинoсять y Я(epтвy iнoзeмцiв. Pимдяни пpoтягoм 300 poкiв
ддя eкспaнсii i yпoкopeння ЧoрнoмopсЬKoгo peгioнyтpимёl^и тrг сBoIo
вe^икy apмilo i бi^я 40 вiйськoвиx кopaблiв.

Гpeки в Kpимy з 6 ст. Ao н.e. пepeйняли y тaвpiв ix кyльт бoгинi
.A,iви, щo бyв влaстивий тyбiльIlиIu п^eмellaм yсЬoгo Пiвнiчнoгo
Пpи.ropнoмop'я, Ao тoгo )к, p'iвa _ Гoдoвнa бoгиня щe зa дoби
мaтpiapхaтy y пpeAкiв yкpaiнсЬкoгo нapoAy (Хитpyк в.' ,.3BУ',.
з1.12.1991). Язинницькe святи^ищe _ кaпищe:кiнoчoгo бoхсeствa нa
вepIшинi p,iвин-гopи вiдoмe й пoблизy Tpипiлля (Пaвлeнкo [o.B.
Пepeдiстopiя Aaвнiх Pyсiв y свiтoвoмy кoнтeкстi. K. 1994). .Д,юбya дe
Moнпepe зaзнaчae. щo кaпищa p'iви бyли в бaгaтьox мiсцяx пiBoсц)oвa,
бo t{ кyльт бyв y всiх тaвpiв, щo )Iи^и пo всiй TaвpI4дi. У свoIх пoдiсах
гpeки пoбyдyвaли iй хpaми (Xepсoнeс, Пaнтiкaпeй i iн.). B Xepсoнeсi
нa пiвдeнь вiд тeпepiшtlьoгo Ceвaстoпo.дя мис (кpaйня пiвдeннo-зaхiдra
тoчкa Kpимy) в чeстЬ Бoгинi.Д,iви нaзвaнo мисoМ Пapтeнiй' нa якollгy
спopyA)кeнo хpaм fliви i fi дepeв'янy стaтyю. Пpoтягoм стoдiття в
Хepсoнeсi. IIoчинaIoчи з 4 ст' Ao н.e.t 6yли виггylцeнi сepii гpoluoвих
iltoЕIeт iз зoбpa:кeнням нaйIдaнoвaнirцoгo y мiстi Бo:кeствa - бoгинi
p'iви. ХepсoнeсЬкa .Д,iвa стae пoкpoвитeлЬкolo мiстa. Aep)кaви.
мopeп^aвствa i pибoлoвствa. oсь тaк пoцiнoвyвaлись гpeкaми i
ствepрI(yвa^ись y Хepсoнeсi i пo всЬoмy Kpиlry вipyвaння тaвpiв. B
кypгaнi Kyль-oбa (бiля Kepнi) нa зoлoтiй пiдвiсцi poзмiщeнe
зaбpa;кeння гo^oви стaryi Aфiни aбo p'iви (Пapтeнoс) знaмel{}lтoгo
ФЦiя.

Haсeдeння Хepсoнeсy в 5-4 стст. Ao н.e. скAaAa^oсЬ iз гpeкiв-
кoдoнiстiв i  тyзeмцiв.тaвpiв. IIa щo вкaзyють пoхoвaня в
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Хepсoнeськol\dy нeкpoпoдi: бiля пoдoвиI{и з llиx _ iнгриaцiя тaк
звaнI.rx 

'.скopчeнIЕк'.. 
B Хepсoнeсi нa пoхoвaннi знaйAeнa eпiтaфiя

пpo тe' щo хtiнкa бyлa poдoм iз тaвpiв. Хepсoнeс aбo щe y тaвpiв i iх
пpeдкiв _ стo^ицЯ Teдeпiдa, BeAичI{e бaгaтoвopiтнe мiстo, peлiгiйний
i стiйкий язичницЬKий цeнтp тaвpiв y чaси' Ko^и хpистия}Iствo
Top)кeствyвa^o свoe ствepAЯ(eння i пorшиpeння. B Хepсoнeсi' зa
Eвpiпiдoм (480-406 дo н.e.), в)кe нa 8 ст. дo }I.e. щe Ao lloсe^eння тyт
гpeкiв бyв poзвинyтий кyльт бoгинi fiiви з спopyAхel{им iй хpaмoм.
Toдi тyт y тaвpiв пpaвив iх цap (,,наA вapвapal{и Bapвap сaм. цapюс
Фoaнт',), який сдaвиBся IIIвиAким бiгoм, в чeсть чoгo й нaзвaний
Фoaнтoм (,,шlвидким''). ПPo тaвpiв y Kpимy i iх цapя Toaнтa (Фoaнтa)
пиIIIe y свoiх тBopax i пyб^iй oвiдiй (43 дo н.e. . 18 н.e.), пpaцi яKoгot
як як iстopикa видiлялися в}lсoкиМ piвнeм дoстoвipнoстi. B Хepсoнeсi
й дo 6-7 ст. н'e' бyв вeликий язинницький xpaм тaвpiв, нa мiсцi якoгo
спopyд',кeнo xpaМoвий aнсaмбдь з бaзидiкoю aбo кaфeдpaльним
хpa}roм. y якoмy в 988 poцi xPистився i вiнчaвся з гpeцЬкolo цapiвнoro
Aннoro киiвський князЬ Boлoдимиp. B Пaнтiкaпei (Kepнi) знaйдeнa
нa пoxoвaннi eпiтaфiя (5 ст. дo н.e.), дe }Iaзивa€тЬся Tихiн, poAoм
тaвp.

У 6 ст. Ao н.e. Taвpи мaди свoix цapiв, oд,и}I з якиx y 512 poцi дo
н.e. oAнoчaснo з цapeм iнIдoгo нaцIoгo пiвнiчнoгo пepeдднiстpянсЬкoгo
тrдeмeнi нeвpiв бpaв yнaсть y нapaAl цapiв нaвкoдиrпнiх нapoдiв y
скiфськoгo цapя [цaнфipсa y зв'язкy з нaBtU\oIo нa скiфiв y Пiвнiннe
Пpинopнoмop'я пepсiв. У 5 ст. Ao н.e. y тaвpiв бyли свoi цapi aбo
пдeмiннi вoх<Ai (Фeoн i Пepсeй). Тaвpи з 380.х poкiв дo н.e. пiсля
виIIищeння скiфiв сaPмaтaми пoIIIиpи^и свiй впдив нa вeсЬ Kpим,
Мa^и свoгo цapя i тiсниди гpeцьких кoлoнiстiв Бoспopськoгo цapствa
i Хepсoнeсысoi peсгryблiки.

Beликoгo }Iищeння тaвp}r зaзI{.U\lt y 1 ст. н.e. вiд pиМЛяII. щo
olqлrryв.l^и всlo гipськy Taвpидy, opганiзyвавIIIи pЯA Aeсaнпrюс oпepaцiй
пoблизy сyraснoi futrИ i в iнlдlпr мiсцях i викopистaвIIIи як oпopнi
гry}Iкти тaвpськi yкpiплeння в Хapaксi (бiля Гaспpи нa мисi Aй.Toдop),
нa Aro.},aг, нa гopi Кiшцi й iн., вибивIIIи з I{их тaвpiB, a Хepсoнeс стaв
цeнтpo},t pимськoi oкyпaцii Taвpiки (.Д'ьякoв в.И. вAИ. Ncl' 194l;
Гpинeви.r K.Э. BAи. Nэ2' 1947). Ha бopoтьбyтaвpiв з pиM^яIIaми вкaзye
eпiтaфiя нaA пoxoвaнням вiйськoвoгo лiкapя в Xepсoнeсi: ,,Бoгaм i
мaIIaм. Пфлi'o Beдiю Tpeпry, lriкapeвi' вбитoмyтaвpaми''. Taвpи вeли
пoстiйнy бopoтьбy i вoroвaдll з pим,lянitми дo iх вiрroдy iз Kpиlry (3
ст. н.e.).  Boни дo 2-З стст. н.e. бyли гoлoвниМ пpoтивIlикoМ
Бoспopськoгo цapстBa' якe нeвAoвзi i впaдo.

Taвpи бyли пopяд з гpeкaми B aнтичних гpeцЬKиx мiстax Kpимy,
a тaкoх( paзoм зi скiфaми' сapмaтaми з 3 ст. д'o н.e. в Heaпoдi
Cкiфськoмy (з vaсy зaсн)rв.lння мiстa) дo йoгo паAiнЕIя в 3.4 стст. н.e.
пiд yдapaми гoтiв i гyrнiв. B кiнцi 4 ст. в Kpиlry гoти бyли пoнищeнi
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ЧrннaмI,li BII€I^и Бoспopськa i Cкiфськa AeP'кaви' a в 5 ст' poзпa^oсЬ

i вoлoдapюBaння гylrнiв. oт:кe, y Пpикopномop'i i Kpимy скiфи
пoтiснили кiммepiйцiв' мaкeAoнський цaр Фi.aiпп II poзбив скiфiв. a
пoтiм сaplvtaти пoltищи^и скiфiв i pимлянn гoти i гylrни poзбили
сapмaтiв i peштки скiфiв i pимлян, гoтiв pозгpoмLl^и ryнI{и| aлe й
гр*нiв Ao^я нe вбepeглa. B дoвepIшeння Ao шодiтичних кaтaклiзмiв y
Kpицy. як i в 63 poцi Ao н.e.t в 480 poцi щ}oтягoМ 40 днiв пpoйIпoв
вeдичeзнoi си^и спyстoцrдивий зeмAeтpyс.

3a письмoвими A)кepe^a},tиl тaBpи б5r.ли вiдoмi y Kpимy як у 4
ст. н.e.' тaк i знaчнo пiзнiцre: дo 11 ст. _ в TмyгapaкaнсЬкoМy
князiвствi i дo 15 ст. _ в князiвствi Фeoдopo, якi пpaгнyли Ao eAIIaI{ня
з pyсЬкими киiвськими князяI\rи. B цeй чaс PaннЬoгo сepeд'нЬoвiччя
нaсe^eння KpиМy ск^aAа^oсь iз нaщaAкiв тaвpiв (вoни згoд'olvt ст.l^и
звaTисЬ pyсичaмиi pyсинaми), гpeкiв' скфiв, гoтiв, алaнiв, хoзapiв,
пeчeнiгiв i iн. Taвpiв i скiфiв нaзивa^и тaвpoскiфи. 3a AaниМи
гpeцЬкoгo iстopикa Hiкiти Хoнiaтa, цi тaвроскiфи aбo pyси (Гoлoвкo
o.B. Укp. iстop. lк11p. Nя11. l991) в l 196 poцi б'paли yIIасть як сotoзHики
Бoлгapськoгo цapствa' бoлгapськoгo нapoд'y в битвaх з Biзaнтiйськotо
iмпepieю.

Lllиpoкo пoA€lIoTЬсЯ вiдoмoстi (Hадинlсшrй П.H. ovepки IIo исTop}Iи
Kpымa. CиIr,rфepoпoдь. l951;УPЕ, т.7. K. 1962l пpо знaхiAки с^oв.янсЬких
стapo)кPrтнoстeй в пpибepокIlих чaстиIlaх Kpип,ry. Ha oснoвi цЬoгo
poбляться BисHoвкиl щo нa пoчaткy н.e. с^ов'яни, тoбтo пpeAKи
yкpaiнськoгo l{apoAyl пpoсyвa^ись вiд гирла flнiпpa взAoв)K 3axiднoгo
i Пiвдeннoгo бepeгiв Kpимськoгo пiвoстроBa aх( дo Kep.reнськoi
пpoтoкиl a в 6 ст. тaкe пpoсyвaння зIroвy вiднoвилoсь' a тaкo)I(t щo
слoв'яни вiд скiфськoi пopи Фк Ao тaтapськol нaвa^и й дaлi пoстiйнo
пpo)KиB.r^и y Kpимy. Bсe цe й дoзвoлилo ствepдil(yвaти' щo Kpим _

спoкoнвiкy с^oB,яtlськa зelvl,Л!яl дe нe тiльки в aнтич}Iy eпoхy i дaлi зa
нoвoi epи бyли вiдoмиМи тaвpи як i пpeдки BсЬoгo l{aшIoгo HapoAy -
aIIти' - a B)кe зa сepeAнЬoвiччя з 9 ст. пoвсroAl{o pyсЬl pyсиvi, pyсини,
pyський lrapoA як IIpeAтeчa lrapoAy yкpaiнськoгo. Тaкi дaнi i виснoвки
з ниx пpo с^oB'янськi знaхiдки i пpol*сивal{Iiя пoгoдnrкyloться i з тим,

щo в цi пepioди vaсy внaслiдoк гpiзнlах нищiвниx opAинсЬKих нaвa^
(сapмaти, a^aниl aвapи i iн.) тщ B oсI{oвI{oтvгy зoсepeркyвa^исЬ тaвpи'
спopiднeнi слoв'янal'l, _ вollll х( aнти (дaвньoyкpaiнський нapoд).
Beдикий Iнкepмaнський мoгильник пoбдизy Ceвaстoпoля,зaсвiдтye
знaхiдки y Kpимy пaм'ятoк Чepняхiвськoi кyлътyppr2-4 cт' н'e. B ньoмy
e rpyнтoвi пoxoвaння пpи скopчel{ol\{y пoклaдeннi,  пoсyA
Чеpняxiвськoгo типy зi спopiднel{иMи рисaми кepaмiки Kpимy i
Пoднiпpoв'я. oт:кe, кpимськi тaвpи _ цe oAнo iз плeмен yкpaiнськoгo
IrapoAy, oднo iз II^еl\{eн нaвкo^иIIIнix arrтiв: нa стeдi в Пaнтiкaпei (Kеpнi)
Bияв^eнa oднa iз пeрIIIиx писЬМoBих згaAoI( пpo aнтiв 3 ст. н.e. Ha 6
ст. aIIти (пpeдки yкpaiнськoгo нapoAyтaк нaзвaнi гpeкaМи' pиNt^яIraМи
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i вiзaнтiйцяп,tи з 2, a тo й з l ст. н.e. як .,нaBпpoти пpo>r<ивaroнi'.)
зaймaл.pr пpoстoри вiд Kapпaт i Biсди дo Kpимy, .Д.oнy i Kaвкaзy. Ц{e
iмпepaтop Tpaян нaкaзaв pимсЬкol\try iстopикoвi Taцiтoвi (55-120 poки)
вiдвiдaти зetvrДо ,'Aнтiв'' вiд тeпepiIпньoгo мiстa Хмeдъницькoгo (кyди

7 poкiв пepeд' циIи пpoI{ик.rN,I pи}{^яни) нa схiд нepeз Пpиднiпpoв'я дo
Aoнy. Пpo ниx Taцiт писaв Tpaянoвi, щo це rrapoA oAин i тoй :кe
(Kopниляк B. Tвopи. Мtoнхeн. 1971). Aнти бyли в:кe oбiзнaнi з
хpистияI{ствoм. У них ддя нaписaЕII{я цepкoвниx Kниг в)кe бyв свiй
aлфaвiт (бyквиця aбo гaaгoлиЦя), Щo iснyвaв з 2 cт. Ao ЕI.e.t i який
згoAoIvI y 860 poцi бoлгapським пpoсвiтитeлeм KиpилoM бyв узятиЙ у
мiстi Kopсyнi (Хеpсoнeсi) iз свящeнI{иx кItиг (eвaнгeлie тa Пса,rтиp),
нaписaIIих pyсЬKиМ IIисЬIvroM i pyськolo, тoбтo AaвнЬoyкpaiнськolo,
Iv loBolol  i  пepepoбдeний зa гpeцЬким зpaзкoм y нoвий стpiй
всeс^oв.янсЬкoi писeмнoстi, нaзвaний Kиpилицeю (oлiйникiв o'',3BУ''
13.08.199l; Пiвтopaк Г. Укpaiнцi: звiдки ми i нarпa мoвa. K. 1993). Haписи
бyквицeю (piзaми) пotпиpeнi y Kpимy I{a пpeд'мeтax мiсцeвoгo
нaсe^e}IЕIя. 3aзнaчaеться (Пoтexiн A.B. Aвтopeф. дисepт. K. 1994)' щo
вiдoмий AoсдiAник iстopик-кparзI{aвeцЬ o.A.Бepтье..A'eлагapд дoxoAить
Bис}IoвKy пpo нaявнiстЬ y сxiдниx слoв,ян сBoсi писемнoстi щe Ao
пpиxoAy y Kpим Kиpилa.

Tpебa вiдмiтити i тe, щo нaul сдoв'янський pyський aлфaвiт бyв
вiдoмий i ним BJKe кopистyвa^исЬ y 590 poцi й y мiстi Tмрapaкaнi
(Пaстepнaк o. Пoяснeння тpизyбa. K. 1991).

Haшi зв'язки з TaBpaми i пpийI7ЯTTЯ I{иMи нaзви ,,pyсиЧiB,',
,,pyсиHiв,' вeAyгЬ щe Ao нaсiв пepшиx pyсЬких киiвських князiB
Aскoльдa i  .Д'иpa i  ix oпoдчеIlЬt якi  poбили свoi пoxoAи y
Koнстaнтинoпoлъt Taвpидy (Kpим), в Хepсoнeс, в Бoспop' пoчинaloчи
з Aoби 860-х poкiвl пpo щo й згaдyеться y писeМниx пaм'яткaх. 3гoдoм
pyський киiвський князЬ lгop. згiднo з AoгoBopoМ в 944 poцi з Biзaнтiеto

щoдo Taвplци (зaлeхснiсть Tмyгapaкaнi й зeмeдь Kepнeнськoi пpoтoки
вiд Kиeвa)' y мiстi Tмyгapaкaнi в цьoпгy xс poцi пoсaдиB сBoгo нaмiсникa,
витiснивrrrи звiдси хoзapiв, i влaдa йoгo пorпиploва^aсь й нa Чopнe
Мope. B 945 poцi князь [гop yклав дoгoвip з Biзaнтiеro пpo зaxист
Kpипгy вiд нaпaдiв чop}rих бoлгap iз Пpиaзoв'я.

Haмaгaння тaвpiв-pyсиuiв oб'eдЕIaтисЬ з нapoд'oМ Aеp)кaBи
pyсЬKoгo киiвськoгo KHязЯ Cвятoсдaвa, з yсiм тoдi pyськиМ нapoAoМ
IIpoТи рискiв з 7 ст. xoзapaМи y Kpи}try бyли виpa:кeнi y 3вepнeннi
тoдirшньoгo Taвpiйськoгo ToIIapхa (yпpaвитeля) в гpyднi 962 _ сiчнi
963 pp., IIoAaнoМy y Kиiв нa iм'я Kнязя Cвятoсдaвa. У цiй зaписцi-
звepнeннi гoвopи^oсяl щo уIaсники вiчa як i yвeсь ЕIapoA пiвoстpoвa
пpaГHyTЬ нeзa^eх(нoстi  в iд кoчiвникiв.хoзapiв, i  щo вoни нe
вiдpiзняroться зa зBичaями i пoбyroм вiд :китeлiв кpaiни, Ae пpaвить
,,пiвнiuriий KнЯзЬ'' Cвятoсдaв. Tим бyв i зyмoвлeний пoхiд кtIязя
Cвятoсдaяa y 965 poцi пpoти Xoзapськoгo Kaгaнary. Biн взяв Capкe,\
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пoтiм Iтiдь i TaвpIадy' Biдбyлись poзгpoМ i пaдiння Xoзapськoгo кaгa}IaTy'
щo 300 poкiЁ гнiтив ryзeмний pyський нapoA' i з мeтoro зaхисry свoiх
ryбiльних oднoплeмiнникiв-pyсинiв зaснyвaння Ha Kepнeнськoмy i
Taмaнськolry пiвoстpoвax pyсЬкoгo ТмyгapaкaнсЬкoгo князiвствa y 965
poцi з сTo^ицelo y мiстi Tмyrapaкaнi (тeпеpirшня сTaниця Taмaнь
Kpaснoдapськoгo кparo).

Пoxh киiвськoгo князя Boлoдимиpa y 988 poцi y Taвpидy, в
Хepсoнeс, a пoтiм y мiстo Бoспop (пiсля чoгo вol{o сT.L^.o зBaтись Kopнiв
вiд кopнa _ кyзня), зaкpiпив тpивалi нarцi зв,язки з Taвpидoro, з ii
кopiнним нapoд\oм _ тaвpaМи-pyсичal\{и. У князя Boлoдимиpa бyшi
приxи^ьники нe тiльки y мiстaх, a й y сiдьських oкpyгax. Мiсцeвe
нaсe^еI{Ilя IIIyкa^o зaxистy i пpoтектopary y киiвських князiв. Cин
Boлoдимиpa князь Mстисдaв пpaвиB y Tшryтapaкaнi. 3гoдoм, пiсдя нЬoгo
тyт бyли князi Гдiб, Poмaн i oдeг _ сИI1I4 .repнiгiвськoгo к}Iязя
Cвятoсдaвa.

Kopсyнь aбo Хepсoнeс (тeпepiшнiй Ceвaстoпoль), Бoспop aбo
Kopviв (тeпepiшнiй Kepv), Tмyгapaкaнське кязiвствo кoнсoдiAyloTЬ
Kиiвськy Pyсь з Taвpидoro.

Kopсyнь бyв знaний як сTo^ичt{e мiстo, a Taкo)K тpaдицiями
вipyвaння IlaIIIих тaвpiв-pyсиviв, тpaдицiями хpистияI{сTBat пoчaTKи
яKoгo y Kpимy вeAyIЬ щe з 1 ст. н.e. Tyг y 35 poцi пiсля вiдвiдин
Бoспopy i Фeoдoсii пoбyвaв i хpистиянствo пpol]oвiдyвaв aпoстo^
Aндpiй Пepвoзвaнний, a звiдси вiн пiщoв i хpeст пoстaBиB нa Гopaх
Kиiвських. дe й oснoвa}ra цеpквa Aндpiiвськa.

B Хepсoнeс в 94 poцi бyв зaслaний pиМсьKиМ iмпеpaтopoм.
ЯзичHикoМ Тpaянoм тpeтiй пo св.Пeтpi Haмiсник Хpистoвий Пaпa
Pимський св.Kдимент I, Ae вiн в:кe тoдi зaсTaB гpoМaAy християt{ y
2000 шoдeй. Tyг св.KлиМeHT y зaслaннi пpoпoвiдyвaB xpисTияIrсTBoI y
пiдзeмeллi ToMиBся, зaзнaв МyrleницЬKoi кoнчини вiд злoгo гoЕIитe^я
хpистияI{сTвa iмпepaтopa Тpaянa, тут i бyв пoхoвaний пiсля нaсидьнoгo
yToп^eI{IIя y Чopнoму мopi. Ha пoчaTкy 4 ст' хpистиянсTвo yгвеpAи^oсь
в Хepсoнeсi i в Kpимy. oфiцiйнe Bизнaння xpисTияHсTвa як пaнiвнoi
peлiгii Kиiвськoi Pyсi вiдбyлoсь y 988 poцi сa}Ie y Kopсyнi. I князь
Boлoдимиp пiсдя свoгo xpeщeHнЯl вiдпpaвляloчисЬ 3 Kpипдy y Kиiвськy
Pyсь, ,,взяв з сoбoro цapицIo, i Нaстaсa, i свящeникiв кopсyнських, i
мoщi святoгo K.LиМeнTa,, ,  бo Й кopсyнцi тaвpи-pyсиvi ,
свящeннoсдyжитeдi i свящeник Haстaс сrIpИЯI\уl йoгo всцлгryy Kopсyнь
(Bизaнтия. Cpeдизeмнolvlopьe. Cдaвянский миp' Cбopник. М. l991). 3
yтBepрKeнняI\,I пoчинaloчи пpи князeвi Boлoдимиpi пo всix eтнiчних
зe}4^Ях yкpaiнськoгo l{apoд'y' yсiсi Kиiвськoi Pyсi' хpистияIrствo спpия^o
тolvly' щo нarдi пдeмeнa oб'eднa^ися B oAи}I нapoA' як yсi сTa^и
хpистиянalЧи _ плeмiннi p iзницi BтpaTи^ися i  вс i  пoчyвa^иl
yсвiдoмл:овaди сeбe rAиниM I{apoAoIЧ. 3aпpoвaд>кеIlня хpисТияЕlствal
Мoнeтнe кapбyвaння як пoдiтичнi мoтиви кoнсoлiдaцii i сднaння нapoAy'
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сyвepeнiтeтy i дep:кaBoтBopeн}Iяl BихoAy нa Nllх(нapoAнy apeнy

сyвepeннoi .A,aвньopyськoi дepлraви, a oсoб^ивo з зoбpaЯ(eнняI{ }Ia

1tloнeтaх як сIIадKorМця Хpистa (вiзaнтiйськi мoнeти) KнязiвсьKoгo З}taкa

Boлoдимиpa - Tpизyбa, _ в яKoMy кpiм peлiгiйнoгo BсeнapoAнoгo

сиIvIBo^y вбaчaвся зpa3oк й дep:кaвнoгo гepбa. Bсe цe нa oснoвi

тepитopiaльнoi i мoвнoi сднoстi в:кe й пoс^y,Kи^o чiтким фopмрaнням
нaцii yкpaiнсЬKoгo нapoAy.

Пpo сднiсть пoбyгy, зBичaiв, Moвиl пpaгнeнFlя свoбoди i

Heзa^e)кнoстi y склaAi сAинoi AеpЯ(aви' спiдьнi iнтepeси нapoAy

тoдiIпньoгo Kpимy i кoнтинентадьнoi Укpaiни нeсПpoсToвнo зaсBlAчyr

пpиxильнiстЬ HapoAy Kpимy _ тaвpiв - Ao пoхoдiв сtоди pyсЬкиx

киiвськиx князiв i iх oпoдчень i етнiчнe cлpийняття Tyт нaзBи ,,p}CЬ'',

,,pyсинi''. B зв'язкy з циM i фopмрaлaсЬ МеHтa^Ьнiсть кpимськиx тaвpiв

як pyсиuiв. I.{e oсoбливo yгBepAи^oсь пiд вп^ивoМ Iloхoд'y сIoAи князя

Boлoдимиpa i йoгo тyг ПepцIoгo хpeщeнI{я'
Taкe ж мaлo мiсцe, нaпpиK^aAl 

^иlII 
тiдьки пpи сAинoMy l

KopoTкoчaснoМy пoxoAi тoгo :к киiвськoгo pyсЬKoгo князЯ Boлoдимиpa

y 992 poцi в 3aкaрпaття. I дapelrнi тyг зyсилля piзниx пpoвoкaтopiв,

щoб пoсiяти сyмнiв pyсинiв y iх yкpaiнствi, y ix нaдeхснoстi Ao всiеi

Бaтькiвщини yкpaiнськoгo Е{apoAy - Укpaiни (Cтapaк T', Зaдiзняк Б.

Гaз.',3BУ''. 23,7,|99B).
ПoAiбнo сaМoнaзBa^ись Pyссro в чaс пoхoAy кllязя Boлoдимиpa

щe y 981 poцi пoгpaничнi зaбyлtaни пo piнцi Гуlвi (впaдaс y piнкy

3axiдний Бщ) i пoселeння Чepмнo (Чepвeнь), дe й виниклa Чepвенськa

aбo Чеpвoнa Pyсь. Koдиrцня Boлинськa деpжaвнiсть i стoдичнe мiстo

Boдинь тр бyли спyсTotrleнiу 6-7 ст. aвapсЬKolo нaBa^oЮ.

Taкe гдибoкe спpийняTтя HaзBи ,,Pyсь'', ,,pyсинi'' вiд oпoлнeнь

князiв Kиiвськoi Pyсi нapoдaми yсix II/\eМeH тeпepirшньoi Укpaiни' a

oсoб/rивo. якi зaзнaвaли iнoзeмнoгo пoЕIeвo^eЕIня i гнiry, як бaчимo,

бyлo тaкo>к cпpийняття i пдeмeнeм тaвpiв y KриNtry. 3a мeхсaми Укpaiни

нeoA1lopa3oвi i дoвгoтpивaлi пoxoди pyсЬKиx киiвськиx князiв нe мaAи

пoдiбнoгo Bп^иBy i нaзвa ,,p}CЬ,' тaм eтнiчнo нe спpиймaлaсЬ, BoI{a нe

експopTyBa^aсь Ao iнrциx нapoдiв. Haвiть y peгioнax тeпepiruньoi Poсii

(Cyздaль, Moскoвщинa i iн.) Pyссю зва^и вик^Ioчtlo Kиiвський Мaсив'

a йoгo князiв _ pyсЬкиМи. З цьoгo пpивoAy П.Tpeтьякoв пиIIIеI щo i в

1l-12 ст. oбдaстi Cмoдeнськa' HoBгopoAсЬкal Cyздальськa Pyссю нe

BBa)ксl^исЬ i кoди xтo-нeбyAь звiдси ixaв y Kиiв, гoвopи^и: ,'eAeT B

Pyсь' , .  I  киiвськe вiйськo нaзивa^oсЬ ' lpyсЬким 
вiйськoм' ' ,

Hoвгopoдський дiтoпис, як вiAoмo (Пoлoнськa-Baсидeнкo H. Iстopiя

Укpaiни, т. 1 ,,AибiAь''. Kиiв. |992|, у 1165 poцi зaзнaчaс: ,,Хoди иЦ/Iиeн

lopьeвский (Hoвгopoдскoгo мoнaстьrpя)... в Pyсь. в Kиeв гpaд''. a щe y

1155 poцi Iпaтiiвський дiтoпис: ,'[opий BoлoдимиpoBич..' I,lAe из Cрдaля

в Pyсь и пpид'e Kиeвy.., aбo зaзнaчaeтЬся пpo кyпцiв' щo пpихoAI.I^и Ao
стoлицi сyзAa^ьсЬкoi зeмдi _ Boлoдимиpa l'из I.{apгopoдa и oт иныx
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стpaнl из PyсЬкoй 3eм^.и...'' Oгясe, нaзвa ,,p}CЬ',, ,,PyсI{чi.,, ,'p}CИHИ''
бyла виюrroчнo eтнiчIlo yкpailrсЬкolo, yкpaiнськoгo lraPo}цy.

Етимoдoгiчний сдoвник лiтoписних гeoгpaфiнних нaзв Пiвдeннoi Pyсi.
Bид. ,,Hayк. .цy}!кa''. Kиiв. 1965).

Caмoнaзвa нapoдiв, п^eMeI{ Kpимy, 3aкapпaття як i yсiеi Укpaiни
pyсичaми' pyсиIraми як сaмoiдeнтифiкaцiя, сaмoyпoдiбнeння,
сaмoyсвiдoМ^eння €AиниIVI eтнoнiмoм - цe тe' щo 

^eхс.rтЬ 
в oснoвi

твopeння i кoнсoдЬaцii y минyлolиy yкpaiнсЬкoгo l{apoAyt йoгo нaцii.
CдiA зaзнaчитиl щo y Kpим впPoAoв,к д'вox т'lсячoлiть пpиxoAи^и
стopoннi 

^к)Aиl 
oпo^чeння' цiлi пoтpкнi apмii, якi дoвгoтpивa^o тyг

знФ(oAlI^ись, i вoни нe Bик^ик€r^и yтaвpiв т€lKoгo якAo кol{тинeнталънoi
Pyсi' pyсинiв, Kиiвськoi Рyсi пpl{хи^ЬIroгo стaB^eння, i тaвpи х(oAell
paз нe взя^и iх iмeнi y якoстi свoеi сaмoнaзвI.I' a Be^и спoKoнвivнy i
пoстiйнy бopoтьбy з тaKиIuи пepeвa)кIlo aгpeсиBниMи пpиIцe^ьцями iчrлинцяМи.

Пpo нapoд,,p}Ciв'', ,,p}C}IlIiв'' yTaвpцдi II}luI}лтЬ бoлгapськi, гpeцьKi,
вiзaнтiйськi, apaбськi, сгипeтськi тa iнпri aвтopи.

Бoлгapський пpoсвiтктeль Кирилo (св.Koстянтин) щe y 860 poцi,
кoди вiн пoбyвaв y KpиIlry, y Хepсoнeсi' пиIпe пpo йoгo зyстpi'r тд з
мiсцeвими ,китe^яIvlи-pyсичaми' якi лtивyгь тyл цiлими квapтa^aМиl
poзмoв^ЯIотЬ рyсЬкolo (тoбтo стapoyкpaiнськoю) Ivtoвoк) i мaють свoro
писeмнiсть i свoi видaнi вжe книги. Biн знaйrпoв тyт книги' писaнi

''pyськиl\{и писЬ}teнaми''. i зyстpiнaвся з 
^IoA}tнolol щo читa^a йoпry ix,

якa PoзмoB^я^a Pyськolo l\,toвolo i вiд нei пepeйняв ii (Kиiвськa
стapoвина' Nol. 1992). Te, щo в Kpипry, в Kopсyнi бyли лrоди, якi
Poзмoв^я^и й писaли pyсЬкoюt тoбтo Aaвньoyкpaiнськoto мoвolo.
свiдvить пpo yгвePA2кeнIrя тyf eтнoнitrгy ..PyсЬ'. нa бaзi спopiднeнoгo
IIapoAy. Oг:кe, тa pyсЬкa Iuoвa тyг' y Kpиir,ry, фoplryвалася i poзвивалaся

'дoвгий чaс стoдiттяIr{иt яK i в Укpaiнi щe пepeA вiдoмим 860 poкoм.
Ha чaс пepeбyвaння y Kpимy Kиpилa, a тaкo}l( oсoбдивo вх<e

кHязя Boлoдимиpa. в Kopсyнi x<идo бaгaтo кopiнниx pyсЬкt.тх шoдeй i
нaвiть ix цiлi квaPтGl^и' пpo щo свiднaть мaтepiaли пpoвеAeних y
Хepсoнeсi poзкoпoк. Tyг, як в Хepсoнeсi, тaк i в yсЬoltry Kpиrrry. i в цeй
чaсl як i paнiшre' кopiнним пpoяв/rя^oсь зa мoBolo AaвIrьo1п<paiнськe
(pyськe) нaсe^eння. щo зaсвiд'ryеться й Iшиpoкийи apxeoлoгiнними
мaтepia.rraми Кpиrrлy i всьoгo ПpиvopнoмopсЬкoгo i ПpиaзoвсЬкoгo
peгioнy. Хepсoнeс (Kopсyнь) зaймaв виAaтнe мiсцe нa BeAикoMy
дaвньoвiдoмolиy тopгoвoмy lЦ^Яxy ,,Iз вapяг y гpeки'., тoбтo мi:к
Kиiвськolo фссю i Biзaнтieю. Topгoвeльнi тa Ky/rь,Typнi зв'язки з
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Biзaнтiсro сягa^и Aa^eкo у rлибпну вiкiв, кoди мi;к Кисвoм тa

КoнстaнтиItoпo^eM pery^яpl{o кypсyBа^и Biзaнтiйцi-гpeки Ta pyсиI{и

(тaк нaзивaли сeбe, згiднo з 
^iтoписними 

вiAoмoстяlv1и' кияI{и тa:китeдi

пiвдeннoi Pyсi (Bисoцький C.o' Kнягиня oдьгa i Aннa Яpoс,raвнa _

слaвнi хtiнки Kиiвськoi Pyсi' K. 1991).
Eтнoнiм ,.p1,сЬ,' i .,pyський'' тyг y Kpимy в)Ke IIIиpoKo вкopeниBся.

Biзaнтiйськi iстopики Keдpiн i Зoнapa пиIIIyтЬ' щo нapoA ,,p}сЬ'' y 9 ст.

:кив бiля Пiвнiчнoгo Taвpy i бiля Тaвpських гip, тoпoнiми .,pyсь'' бyли

бiля eвпaтopii. Biзaнтiйський писЬМeнник 12 ст. €встaфiй (eвстaфiй

Фeсaдoнiкiйський) писaB IIpo тaвpoскiфiв i сTaвиB знaк piвнoстi мi:к

тaBpaМи i нapoдoм ,,p}CЬ'', BKaзyroчи' щo l'тaBPи aбo poси'' я<иди й

пoблизy Teндpoвoi кoси lla yзбepок:кi.
Пpo тaвpiв, скiфiв, тaвpoскiфiв, poсiв, pyсЬ IIипIe i вiзaнтiйський

дiaкoн-xpoнiст Aев.\iaкoн (flиaкoн Aeв. Истopия. ,,Hayкa''. M. 19B8)'

У ньoгo тaвpoскiфиl тaBpиl скiфи _ цe Poси, pyсЬ' I тaвpи, Ivlo^oAe

пoкoдiння тaвpiв _ PУсЬ, вoiни, 60 тис. oпoлнeнцiв киiвськoгo князЯ

Cвятoсдaвa, щo д,iяди в 10 ст. нa Бaлкaнaх, y Бoлгapii. Aeв .Д.iaкoн
IIисaв тaкo)K' щo тaBpoскiфи в 988 poцi взя^и Хepсoнeс (oпoлнeнцi

киiвськoгo к}Iязя Boлoдимиpa). Пpo тaвpoскiфiв як тaвpiв гipськoгo

Kpишry, кpiм Aьвa fliaкoнa, писсl^и й Пpoкoпiй Keсapiйський' Пдiнiй

Cтapший, Cтpaбoн тa iн., aдe Aeв .A,iaкoн гoвopить пpo Irих як пpo
,.pyсЬ''.

I Чopнe Мopel яK пишe M.C.Гpyrueвський, щo paнiшe гpeкaМи

звa^oсЬ Пoнт Aксiнський (мope l{eгoстинI{e), a згoдoм Пoнт

Евксiнський (мope гoстиннe)' з 9 ст. сTсl^o 3Baтись Pyськимt тoбтo

УкpaiнськиМl МopeМ. Pyським йoгo звaли apaби з 9-10 ст. i apaбськi

гeoгpaфи _ з 1o-L2 ст., a KepнeнсЬI(y пpoтoкy apaбський писЬМeн}Iик-

гeoгpaф Eдpiзi в l 153 poцi в oписi ЧopнoмopсЬкoгo yзбepeх(,I<я нaзивaв

гиp^o}l pyськoi piки. a мiстo Kеpн _ мiстoм Pyським. Apaбський

гeoгpaф аль-Maсyдi (40-вi poки 10 ст.) Ilaзивar Чopнe Мope pyсЬки]vl'

бo, нa йoгo дyмкy, нixтo, кpiм ,,pyсiв'', щo )кивyтЬ нa oAIIoIvty з йoгo

бepегiв. }Ie п^aBaB нa ньo}ryl a циМ п^el{eнelvr бyлo aл-лyA_aaнal тoбтo

yкpaiнськe пдeм'я yлинiв. ,,)Kитie Гeopгiя Aмaстpiдськoгo'' пiд 842

poKoм вiдзнaнaс пoхoAи pyсЬKих Ap1о*tин' pyси.riв пo Чopнoпry мopi дo
Бepeгiв Maдoi Aзii, пpинoмy зaзнaчalтЬся' щo язичlIики pyсЬ зa

зBичсt'lМи як i тaвpи.
Пpo ,,Pyсь', y Тшгщapaкaнi apaбський писЬМeIIник Iбн Рyстe y

9O3 poцi i Гapдiзi (10 ст.) писa^иt щo Boнa в чисдi 100 тисяч oсiб живe

Ira Мoкpoltfy TaмaнськoIшy oстpoвi. У Tшгyгapaкaнь киiвськi князi Йllll*l,

як AoAoi{y. B Tпryгapaкaнi бyвaв i лiтoписeць Heстop. Едpiзi писaв y

1154 poцi, щo в Tr'rщapaкaнi пpaв^ятЬ,tк}lЯзit вiдoмi зi свoei сиди,

вiдвaги й вoйoвничoстi, щo зpoбилo iх дyэ4e стpaulниМи ддя сyсiдiв''.

Хopoбpий Мстисдaв Boлoдимиpoви.r yдвoбoi пepeмiг кaсoзЬKoгo KIIязя

PeAeAro, a з кaсoгiв y 1160.x poкax бpaв дaнинy Tllfyгaрaкaнський кIlязЬ
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Poстисдaв Boлoдимиpoвич '  Tмyтapaкaнь, зa Bис^oвoN,I
М.C.ГpylшeвсЬкoгol бyлa ,,Civ 11 ст.'', яlчу |482 p. зpyйнyвaли rypки'

3a Aaними МolIaхa Biльгeдъмa Pфpyквiсa, яKИЙ у L25З poцi ixaв
пoс^otvr фpaнцyзськoгo кopo^я Aroдoвiкa y xaнсЬКy стaвкy Moнгoдъськoi
opAи з Qapгopoдy чеpeз Kpим i Пepeкoп, нa пiвдeннoмy бepезi
MeoтиAи, тoбтo нa пiвнiчнorиy yзбepeжл<i Kpимy, iснyвaлa знaчнa
pyсЬкa лrоднiсть,

B 1263 poцi в Kpимy y мiстaх Cyдaк i Coлхaт (пiзнiший Eскi-
Kиpим aбo Cтapий Kpим) пoбyвaлo пoсo^ьствo eгипeтсьt(oгo сy^Tal{a
Бeйбapсa I (зa пoxoдхсeнняМ IIo^oBeцЬ iз Coлxaтa). Iз зaписoк сeкpeтapя
цЬoгo lтoсo^ьствa Iбн Aбдeз-3axipa вiAoмo, щo нaсeлeння Coдхaтa
ск^aдa^oсЬ тoдi в oсI{oBнolvty iз pyсинiв' пoлoвцiв тa aдaнiв.

oдним iз oпopних пyнктiв pyси.riв y Kpимy пiд vaс }Iaвa^и
пoлoвцiв бyв Cyдaк з pyсЬким iмeнем Cypo:к, вiд якoгo в цeй нaс i
yвeсь пiвoстpiв i Aзoвськe }rope oтpимa^и IIaзBy C1рo:кськиx. Haвадorо
тaтapo-1\,Ioнгoлiв' rypкiв y Kpи}try бyли пopyйнoвaнi yсi мiстa i пoседення'
a oсoб^иBo сщrстolЦeнi Хepсoнeс, Cyдaк, Kaфa тa iн., a нaсeлeння
Kpимy нищи^и i yвepгли y бeзвихiднy кaбaлy,

I тyг y Kpимy, B кo^иIIIIlЬoмy БoспopсЬкoмy цapствi, пolшиpeнi
бyли знaки тpизyбiв I{a IvroнeTaхl пoчинaloчи з l i дo 6 ст. Бiльшe тoгo,
кepaмiннi виpoби з eмбдeмoro тpизyбa вигoтoB^я^ись нa Бoспopi щe в
3 ст. дo н.e. Cимвoли тpизyбiв, Aaтoвal{иx 1.5 стст., знaйдeнi B пeчepax
бiля мiстa Kepнi. B Tт"гщapaкaнi знaйдeнo кiсткoвy п^aстиHy вiд лyкa з
тpизyбoм. B однiй iз шгryvних пeчep в сeлищi бiдя БaхчисapaЮ Bияв^eI{o
нa скaдi знaк тpизфa. 3нaк тpизyбa BияB^eнo нa кepaмiцi Хepсoнeсy,
Teпсеня, нa pylцi гIoсyAy Ескi.Kepмel{a Ta в iнrциx мiсцях Kpимy. I
тpизф B)I(e як eтнiнний, iстopиннийt Aep)KaBнI,tй тa peлiгiйний симвoд
тaвpiв, aнтiB, pyсинiв, yкpaiнськoгo нapoAy пoшIиpиBся яK IIa тepel{и
Kpимy, тaк i Kapпaт, Пoднiстpoв.я, Kфaнi i всiеi Укpaiни. Biн нa
мoнeтaх' Aep)кaвHиx вiдзнaкax, Ileчaткilхt IIIтa]цпax' IvII{Tt{иx знaKax,
вiйськoвiй збpoi, нa кepaмivнюr i roвeлipнюr виpoбaх нa всЬoМy пpoстopi
Укpaiни вiд Kyбaнi дo Пoлiсся, вiд ЧepнiгiвсЬKиx зel\{e^ь Ao 3aкapпaття,
вiд 10 дo 13 стст. I ми вiчнiстro пoсднaнi: i свoбoдa, i нeзaдe:кнiсть, i
Укpaiнa, Kpим i Зaкapпaття, i тpизф як iстopинний, нaцiollaЛьний,
дepхсaвний, peлiгiйний симвoд всЬoгo yкpaiнсЬKoгo IIapoAy' щo вiд
тaвpiв.pyсичiв в.rrсe як i хpистиянстBo Bo^eto йoгo князя Boлoдимиpа i
Boвiки стaloтЬ сиМвo^oп{ нaшoi yкpaiнськoi деpхсaвнoстi. Tpизyб _

сиIuвo^ в^аAиl lvloryтнoстi й нeпepeмoя(нoстi, oxopoни пpoти нeбeзпeки,
пpoти всЬoгo з^oгo. Tpизyб - сиМBoA Cвoбoди i Heзaдexснoстi
yкpaiнськoгo нapoAy' йoгo нaцii i дep>кaви.

У зв'язкy з BиK^aдeIIиМ тa )Kиттeписolvr тaвpiв-pyсичiв як пpeAKiв
псpaiнськoгo HapoAy y Kpи}dy пpo^ивaсться свiтдo нa iстopito флoтy

1тсpaiнськoгo l{apoAy. Aнгдiйський iстopик фдoтy Ф.fl:кeйн щe в 1899
poцi зaзнavae: 

',Iснye пoшIиpelia xибнa A)rl'rкal щo poсiйський флoт,
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зaснoвaний пopiвнянo l{eдiaв}ro Пeтpoм Beликим, r пepIIIиM y зaхiдниx
сAoв.ян. oд,нaчe нaспpaвдi бyв флoт дaвнiпrий нaвiть нi:к бprгaнський.
3a стo poкiв пepeд тиI\ltl як Aльфpeд пoбyдуъaв пepшri aнгдiйськi кopaблi,
pyси Bх(e 6уltll.l,cя y зaпeклих l\,Iopських битвax. i тисянy poкiв тotиy
Kpат!\иMи MopякaМи свoIo чaсy бyли сaмe pyси',. Aлe дo тoгo сдiA AoAaти,
щo, згiднo з ApeвнЬoгpeцЬKиМ iстopикoм Гepoдoтoм' сalvre Taвpи' lкитeдi
Kpимy, i вжe пiзнitui pyси.li щe Ao 5 ст. дo н,e. yспilпнo II^aвa^и нa
свoix кopaблях пo Чopнoмy мopi, i B битвax нa мopi пepeМaгa^и
BисoкoAoсBiд.rениx y МopсЬкиx спpaBaх eддiнiв.

Haвeдeнi iстopиннi фaкти свiдvaть, щo в тисячoдiтнix глибинaх

Aaвниtlиl як i нa pфе:кi нoвoi epи, кopiнними )*(итe^ями Kpиптy бyли
тaBри i ix пpeдки, спopiднeнi з yсiм yкpaiнським нapoAoм. йoгo
пpeAKa}Iи' йoгo пдeмeнalии| щo зBсr^исЬ aнтaми. Taвpи aбo aнти yJкe з
860-х poкiв, a oсoб^ивo в)кe э 944,965 i 988 poкiв, пiсдя впдивy сIoAи
зB'язкiв з Kиiвськoro Pyссto, з [i pyськими киiвськиIvlи кIlязями, ili
pyсЬкиМи oпo^чel{цяМи ст.r^и зBaтисЬ pyсичaМи. Етнoс pyсинiв y KpиI'try
пoBсIoAнo збepiгся пepeвФкaloчиIvt y 12.13 ст., кo^и сIoAи х^иIIy^и opAи
пoлoвцiв, a згoAo1Ч i тaтapo-мoнгo.liв, тaкo)K y чaси, кo^и Tyг y 15.18
ст. iснyвaлo ЕIaсaAх(eнe Kpимськe xa}IстBo. 3 1475 poкy пoчaвся
нaй.ropнilпий пepioд iстopii Kpимськoгo пiвoстpoвa, яKlаil пoпaв пiд
rJ' яTу вiдстaлoгo, poзбiйницЬкoгo тaтapo-тypецькoгo Kpимськoгo
xaнстBa 

- 
i цe нa 300 poкiв (дo 1783 poкy).

B цi нaси ria Tepeнaх кoдиrпньoi Kиiвськoi Pyсi нaзвa Pyсь, pyси'ri,

з 1187 poкy пoсTyпи^aсь сaмoнaзвi Укpaiнa, yкpaiнцi' I-[e _ гдибoкe
IrapoAlre iм,я, iм'я свoбoди, щo зpoAи^oсь y пo^yl{'i пo:кapiв бopoтьби
ЕIapoAy з нищiвними пo^oвeцькo-opAинсЬкими нaiзниKa&rи зa свoбoдy
i нeзaдeх<нiсть (Miндloк o., гaз' ,,3By'' ' 5'08'l994; кн. Aiтoпис vepвoнoi
кa^иIlи. Cкpиптopiй iстopиннoi пpoзи' т.7. Aьвiв' 1997). I yкpaiнський

нapoA з пдaстiв свoiх пpeдкiв (вiд .пaлeoлiтy Ao сepeд'I{ьoвi.lня,
вIUЦочaIoчи ll^eмeнa тpипiльцiв, iстopиннi п^eмe.нal в:кe oб'еднaний i
кoнсoдЬoвaний нapoд aнтiв i oсoбливo pyсинiв) зaнoBo yЯ(e як ецанvlЙ
i сoбopний зpoдiкyвaвся бopoтьбoК) зa свolo Cвoбoдy i Heзaдe:кнiсть'
I-{e зaпoвiтнo-всel{apoAнe' як piднa зeмля; piдний кpaй, piднa кpaiнa
_ Укpaiнa _ iм,я бдискaвичнo lllиpи^oсь i yгвepдя<yвa^oсЬ нa всix
eтнiчних племiнних зeM^Ях yкpaiнськoгo нapoAy. I, нaпpиклaд, в

3axiднoмy Пoбyяtхсi, Ae Bсyпepeч iнoзeмниМ втp},чalrняI\{' нaвa^aМ тa

eкспaнсiям. }IapoA Bпpoд'oB)к тисячoдiть в oёнoвi свoiй бyв единlаЙ,
oдин i тoй жe, a нaзвa змiнroвaдaсь вiд тpипiлъських п^elvleн Ao
пepeдднiстpянсЬкиx невpiв, A}лiбiв, бyхaн, вo^иIlяtll aнтiв, pyсинiв,
yкpaiнцiв. Cтaдoсь цe i в Kpимy, з кopiнним нapoAoм тaвpiв, aнтiв,
pyсиuiв, yкpaiнцiв. Tим бiлъIпe' щo Be^икиМ бyв пoтiк сloди свiAoмoгo
yкpaiнствa B)Ke яK кoзaцтBa впpoAoDI( yсЬoгo сepqдньoвiнчя, a oсoб^иBo
нaси^ъI{o y виглядi тaтapсЬKoгo i тaтapo.TypeцЬкoгo Ясиpy з yсiеi
Укpaiни. Taк щo в)Ke y 17 ст,. зa AaI{иIr!и тyрeцЬкoгo iстopикa i
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мaнApiвIrикa Евлit Чeдeбi, y Kpимy двi тpeтиниt a тo й 4/5 yсьoгo
IIaсeAeння ск^аA.r^и сaмe yкpaiнцi.

Iстopиннo ЕIеспPaвeA^ивoIo е цiлeспpяIvloвaнa i  здiснa
фaлъсифiкaцiя Iстини, як цe poблять oкpeмi aвтopи' пpo тet щo тaвpи
нa 3 ст. Ao II.e' aбo вхсe нa pфeхсi н.e. бeзсдiAнo зник^и (Пиopo И.C.
Kpымскaя Гoтия. K. 1990) aбo Boни, як дaвньoiстopинний кopiнний
IrapoA' щo вiкaми вiдстoroвaв свoro свoбoдy, aсимiлroвa^ись тaтapсЬKими
пpиIIIe^ъцЯМи y KpиМськi тaтapи i гeнeтичнo яK IIapoA y KpиМy зниIU\и
(Boзгpiн B. Гaз. .,Гoлoс Укpaiни',. 06.06.1992). I тaкe }rяв^el{ня aBтoPoм
IIIиpI.{тЬся B зi[^eхG{oстi вiд йoгo iнтepeсiв - кoгo iз зa{дiв вiн oбстoloс:
якщo гoтiвl тo Kpaщe ддя yкopiнeння ix зaпepeчити iснyвaння тyг
кopiннoгo lrapoAy (тaвpiв), якщo тaтap . дaвньoiстopинний lrapoA
тaвpiв aсимiльoвaний пpиrшe^ъцяМи.тaтapaми y кopiнний вЯ(e HapoA
кpиIисЬKиx тaтap. o'гжe, гo^oBнe вiстpя y Taких ,,aвтopiв'' i йoгo
сIIpяIиyвaIrЕIя спiльнe - пpoти тaвpiв як oснoвIloгo кopiннoгo нapoд'y
Kpигry. Пpoгoтський aвтop пpoвoд'РIтЬ пoг^ЯAl щo тaвpiв 1aкe нe бyлo
Ha пoчaткy нoвoi epи' в кpaйньoмy BипaAI(y' вoни бyли винищeнi
pиМ^яIIaMи y 1 ст. н.e., тoбтo ix нe бyлo Ao пpихoAy сIoAи y 2 ст. гoтiв.
Пpoтaтapський aвтop тBepAитЬl IIIo Taвpи бyли дo пpихoAy сloди y 13
ст. тaтap. кoтpi iх бeзслffio aсимiлroвaли. Taвpи, яK цe iстopи.rнo
ствepAх(eнot Aвa тисячoдiття бopoлись iз зaйдaми, вiдстoroвaли свoe
iснуъaння, свoбoдy i нeзaде:кнiсть. Boни в.klcToЯJlуI| сTa^и altтaп{и'
pyсичaми i yкpaiнцяIvtи| кoAи yкpaiнствo як пoвiнь зaпo^otlи^o
нel{aвиснe чyЯ(иllсЬKe Kpимськe xaнствo. I тyг в:кe B цих ylvroвaх
сyцiльнoгo yкpaiнствa Bсьoгo зa 300 poкiв ,,aсимiлroвaлись'' тaвpи,
,,aси}tiлloвaвся'' цiлий l{apoA кiлькiстlo у 2/3' aтo йl 4/Sуcьoгo нaсe^eння
Kpимy? Якa нiсeнiтнwsn| A щe й aвтopoм зaзнaчaeтЬсяl щo ,,чис^eннi
Taвpи' як нaйддвнilший нapoд Kpимy, щo пpийlпoв iз eвpoпи, пepeйнялlr
мoвy i вipy мyсyльМaнсЬKlгx iммiгpaнтiв, зaбyвцIи Ko^иIIIнIo сaмoнaзBy'
ст€r^,r кpимсЬкиIuи тaтapaми,'. У тe^eпepeдavi iз Kpиrшy (Укpaiнськe
тeдeбaчeння. 5.8'1996p.) вистyпa€ тaтapиIl: 

'.Я е кopiнний житe.дь Kpиrry.
Tyг кoлись )KуlJ\уl тaвpи' вoни зIlик^иl вoI{и aсимiдrовaдисЬ IIaMиl
тaтapaМи - i в нaс, y мeнi e кpoв цЬoгo кopiннoгo нapoдy''. oсь тaк
мiфи стaloть .,дiйснiстlo'.. I звiдки тaтapинoвi знaти пpo тaк бa;кaний
фaкт aсимiляцii, a чи пpoвoдив вiн aнaлiз свoеi кpoвi? Як i в стapi
чaси opAиtlсЬкoi I{aBa^и i кpoвaвoгo ясиpy збиткyeться зaйдa нaд
нapoдoм!

IнIпий aBтop в цiлoтшy зaпepeчye бyдь-якi стoсylrки тaвpiв зi
с^oв'янalvtиl a знaчитЬ i з yкpaiнцяIvtиt пpeAкvl ЯKуlrх з палеoлiry бyли
спiлъними i в Kpиtlгy' кoди йшддo пepвiснe зaсe^eння цих peгioнiв
Пpинopнoмop'я: , ,H €  и}reк)т пpaвa нa сyщeсTBoBaниe v|
выскaзывaющиeся в 

^итepaтype 
тelrAeнциoзныe тoчки зpeния oб

aвтoxтoннoм пpoисxo}I(Aeнии с^aвян в Кpымy''. Гoти, сap}4aти. a^aни'
xoзapиl бoлгapи. гpeки i iнlшi зaйди ст.l^и тyг oсiлими (3-9 стст. н.e.),
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a' мoв^яв' сyмнiвнi' дикi i мiфivнi тaвpи нa цeй чaс зaвAяки poзбoro
pиМ^ЯIr i в сotoзi з ниIvIи гoTiв ..зник^и 

цiлкoм i бeзслi.цнo,,. .Д,o тoгo :к

''бoдьшle 
Bсeгo сBeAений сoхpaни^oсЬ o гoтaхl кoтopЬIe бьrли нaибoдee

извeстньI сpeAи BoстoчнЬrх гept{aнцeв',, a ,,пoс^e гyЕIlIсKoгo ЕIaцIeстB}lя
чaсTЬ гoтoв oстa^aсЬ в тoй жe сц)aнe'.. Aвтopсм нaAyмaнo кy/tьтиByeтЬся
i в нarц нaс вiдвepтий гepмaнський eкспaнсioнiзм, дe oцiнюeться ,,oбщee
вoеt{Hoe нaстyll^ениe гepl{aнцeв пo всей динии Peйнa' pиIvIсKoгo

пoгpalrичнoгo вa^a и .\yнaя, oт Ceвepногo Ao Чepнoгo Мopя _

I{aстyп^eIIиeMl с^yJкиBIIIим пpяМыM Aoкaзaтe^ЬстBoм poстa нaс e^el{ия l
кoтopoe стpeми^oсЬ K paсцIиpeниIo сBoиx влaдeний''. B ньoгo i
киiвськoгo KIIязя Cвятoсдaвa, який yспilпнo вoloвaв з хoзapalци,
пoiмeнoвaнo 

''pyссKиМ 
князeм'', a pyсинi 13 ст. 14 Coлхaтi _ ,,pyсскиe''.

.Д,е тoй вiд пpaвди i нayки. щo скФKe сBятylo Пpaвдy пpo д'o^Jo нaцry,
бo ,,ми нe знaeМ''. Бo й дaдi Haм B)кe вкoтpe: ,,Bи мoгoли., _ нiмeць
сKiDKe. A ми, щo вжe й aфopизlтoм ст.t^o, _ t,Ivloвчaти бyдeмo, бo нaс
N{o)Iqлть нe тaк зpoзyмiти',

[[o стoсyеTЬся 
^eгкoгol 

з pyки згaAaI{их aвтopiв, тaK зBaнoгo
зI{иKнeI{нЯ y Kpимy чис^еHItиx тaвpiв Ao н.e. чи ЕIa ii pyбe>кi' aбo ix

цiлкoвитoi aсимiляцii, oтIopчelrlrя i втpaти свoсi пaм'ятi, тo тyг _ щe
oAlra несyМiснiсть: зaKapпaтсЬкi pyсини й зa тисячoлiтгя нaв'язaнoi
.r1arсинцяйи невoлi нe тiлъки 1Iе зниI<:\и i нe aсимiлroBa^исяl a й пoвнiстrо
збepeглися, збеpeгли сBoIo кy^ьтypy i пepвЙннy мaтipнy мoвy нa 1945
piк (Бaбiй o. Гaз. ,,Гoлoс нaцii',. Ne19. 1993). Пoдiбнi пpoвoкaцii тeпep
спoстepiгaloTЬся i  щoAo тaк звaнoгo , ,зникнeння' '  тpипiльцiв i
Tpипiльськoi кyльт'1ри як явищ Bик^Iочнo yкpaiнськoгo l{apoAy' a тaкo)K
..нeб5Дтя'' Boдинськoi .Д,ep:кaви i т.п.

Teпep щe нe paз нe тiлъки нa пoбyгoвot*y piвнi, a й oфiцiйнo
тaтapсЬKиMи пpoвiдникalvlи AoзBo^яeтЬся сoбi вiдвepтo, нaвiть пo
тeдeбaчeннi зaявляти' щo y Kpипry 6yъ мiсцeвий нapoд тaвpи' aдe вiн
aсимiдьoвaний тaтapaми y KpиIvlськi тaтapи, якi тaким чиIIoм й стали
кopiнними, ЯкиЙ aбсypд! I цe _ нiнoгo. цe _ блaгoдaть, цe _

зaкoнoмipнo. Aдe кo^и МoBa скiдьки-нeбyAЬ зaхoAитЬ пpo Мo)IUrиBiстЬ
зaKol{oпoс^)пIlнoстi чи aсимiляцii зaйдiв-тaтap мiсцeвим кopiнним
нapoAoм' тo зчиняeтЬся rва^т: пopylшylотЬся пpaBa 

^Ioд'иIII{ 
(!?)' aбo

Укpaiнa ддя зaйдiв-тaтap y Kpимy твopитЬ pезepвaцii. L{e щe paз
нaстiйнo з yсieю сеpйoзнiстю I{aгaдye пpo нeoбхiднiсть збеpeжeнIlя
пилънoстi i yвaги кopiннoгo нapoAy щoAo Мo)к^ивoi aгpесивнoстi
пpиблyд i пришeльцiв тa пpиpoднoi нeoдмiннoстi свoгo зaхисry' Tим
бiлъцre. щo пpoBoкaцiйнo, хoн i бeзyспiIпнo, щe в 1991 poцi тaк звaний
тaтapський кypyлтaй пpoгo^oсиB Kpим нaцioнaльнoю (?) тepитopiеro
кpимсЬкLгх тaTapl зaяBиB пpo BиIIяткoBe пpaвo нa зel\]t^Io' пpиpoднi
peсуpси i т.i.

Haвeдeмo з цЬoгo пpивoAyAyМки Baдимa Пeпи (;кyp,.,,УKpaiнa,,.
Ne16' 1992). Biн пишe: ,'3вoAити paхylrки B пpollrиrry^oNry _ IreвAячIIe
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зa}Iяття. Cвятe ITopиBaннЯ _ 3нaти пpatsAy IIpo всe' щo сoдiroвaлoся,
oсoбливo ж нa piднiй зeмдi' },o yкpaiнських i пpayкpaiнсЬKиx poAoBиx
лiнiй y Kpимy BчopaцII{я paAяЕrськa нayKa бyлa нe прoсTo бaйдyл<a, a
вкpaй yпepeA)Kе}ra. A вoнa пpoстeЛ(yсTЬся _ сpiбнa нить пoв'язi
yкpaiнцiв З TaBpaМиt й гдибrшe _ аJк Ao пepвiсних гI^eМeн' якi oбживали
Kpим. Koмy rrt, Як He Koзaцькo.yкpaiнськiй щиpoстi poзкpити lЦиpoKo
oбiйми нaвстpiн кo)KIroMy, A^я Koгo Aoрoгe зBaнЕIя гpoрIaAяI{иIra
Укpaiнськoi flepл<aви. Haм .гyт спiдьнo )I(и.Iи, бpaтe! Poзбyдyймo
мaйб1гтнс paЗoм y )I(иTTеTBopтiй згoдi. Apyгoi неМa нa свiтi Укpaiни.
неNIaс tp}тoгo .Д'нiпpa''.

B:ке в кiнцi 18 сT.l кo^и y 1783 poцi Kpим бyв пpисднaний дo
Poсiйськoi iмпеpii, сTa^o Мoл(^ивиМ гIpollиKlrerrня сIоAи poсiян пpи
piзкoмy пaдiннi чисe^ЬI{oсTi >китeдiв Kpимy B peзy^ЬTaтi нищiвнoi
гeI{oциAIIoi  пoдiтики.poсiйсьKoгo цapиЗМy y всiй Укpaiнi .
Пepeписarurи (див. тaбл') з l9 ст. ,,poсiяни', Tyг Bх(e встaнoвлeнi, a
piзкий iх ' ,p iст, '  чисе^Ьнo як Taк ЗBaltoгo , ,рyсскoЯзЬIчI{oгo
нaседerrия,,  -  У20 ст. Як вихoAиTь' пiсдя 17 сT. зa чaс з 18 пo 19 ст.,
кo^и y Kpимy Bo^oAaploвaлa Poсiя, кiдькiст.ь нaсе^eЕIня i yкpaiнцiв
зoKpeМa Зп4еtll]Iи^aсЬ yABoс. To :tt, пpoфесope B.N{aсдoвський, щo
To Зa TaKa кoлoнiзaцiя ,,yкpaiнцями'' f l iвдня Укpaiни i в тoмy vислi
Kpимy з 18 ст., кo^и пpI'{ цЬoмy кiдькiсть yяв^IoBaHих сyб'сктiв
кoлoнiзaцii тyг, зaмiсть тoгo, щoб зpoсTaти, piзкo змeнruyсться?
Heпpaвдa _ спoсiб Мис^eнI{я пpoфесopa. Cлiд HaгaAa'Iиl  lцo
poсiйський paAяHсЬKий peжим як i poсiйський цapизМ нищив y
Kpимy yкpaiнцiв i тaтap (гoлoдoмopи' pепpeсii ' AeпopTaцii). Tiльки
зa |921^-1,922 poки внaслiдoк гo^oAy пoМep^o y Kpимy пoнaд l50
Tис. кpиMчaн, B l931 рoцi _ нoвий гo^oAt сiдьськe нaсeлeння бyлo
BинищeI{o oс.IaToчнo' B 193 1 poцi _ xви^Я peпpесiй (нa зaвoдaх
Cевaстoпoля i  Kepv i  , ,BvIЯB]tЯI\т4, '  , ,  IпкiдникiB ' '  )  ,  B 1932 poцi
,,Iшкiдникiв', BИяв.^Я^vI Bл(e Пo всЬoN,Iy Kpимy. .Д,o пouaтку вiйни
BинищенO i poбiтниний клaс. B 1926 poцi 

',poсiян'' 
y Kpимy в,Ke

бyлo З0 l ,4 т|4с. (всьoгo нaсe^eнHя 7|4'| тиc.|,  в 1939 poцi _
вiдпoвiднo 558,5 тис' i 1l26.8 тис. чoдoвiк. I ,,poсiянИ'' тугT - пpиBoзнe
нaсe^eння i зpyсифiкoвaний мiсцeвий лroд.

З Kpимy Bисе^Я^iIсЬ як yкpaiнцi i тaтaри, тaк i вipмеHи, нiмцi,
бoлгapи, гpекиl кapaiМи, кpиМчaки i iн. B 1944 poцi пiсля вiдсryлy
нiмецькoгo фpoнryy Kpимy бyлo 780 тис. lкитeдiв. I в цьoмyхt poцi з
пiвoстpoвa бyлo висeлeнo 200 тис. yкpaiнцiв, 191 Tис. ТaTap i 27 тис,
вipмeн, нiмцiв, бoлгap i гpeкiв, a зaвoзи^oсь poсiйськe Haсe^eннЯ З
Poсii, Boлги, з пiвнiчrrих poсiйськlгх oбдaстей (нaстo й пpoти ix вoдi:
,,Haс пpигнa.z\и'', ,.oб}4aнyли''). I цe виpaзИ^oсЯ y Kaтaстpoфiннoмy
змeнrпeннi нaсe^e}iня пiсдявoсннoгo Kpипгy. B 1945 poцi' кoлrz Kpимськy
APсP бyлo пepeтвopeнo в oбдaсть PCФCP, y Kpим сTaAи Мaсoвo
пepeсe^яти poсrяI{'
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Bиклaдeне iлroстpyсться тaб^ицeIo (%l

Пepeпис
нaсeлeHHя,

D|к

УкpaТнц Тaтapи eвpei Кapaiми Кpимчaки Бoлгapи
Poсiйськo-

мoвн|

BсЬoгo
HасrлeHHя'

тиC-

1666 81.6 16,6 ------------------ 1 .8 --------.------ 1127
1897 74.2 13.0 3,0 1.0 2,8 <5,4 540

1989 26,7 1,6 o,7 0.04 0,02 1.1 69.5 2430

Typещький iстopик Евдii Чeдeбi зaсвiдuyс, щo зa Пepel]исoi\4'

який пpoвoAився y KpимськoМy xaнсTвi y 1666 poцi,  в Kpимy

гIpo)Kивa^o ||2l тис, чoлoвiк. Taтapськe I{aсе^ення ск^aAa^o бдизькo

180 тис., З ниx 75 тис. стaЕIoBи^o вiйськo' Гpекiв, нtмтдiв, кapaiмiв,

евpeiв, вipмeнiв бyлo близькo 20 тис. oсiб. Укpaiнцiв нapaxoвyвa^oся

бдизькo 920 тис. Cеpeд yкpaiнськoгo нaсeAеЕIня. бyлo 120 тт,тс. л<iнoк

тa 200 тис. дiтeй.
I щo :к сoбoro y }Iиlly^oМy i сьoгoднi, i в мaйбyтHЬolrгy ЯB^я€'

Kpим для Укpaiни? Ife _ пеpeAyсiм склaдoвa i нeвiд'емI{a чaстинa

yкpaiнськoi зeмдi, тepитopii' нapoAy i вiкoвiчнoi з MиHy^oгo в мaйбyгнс

сAинoi дoлi тa iстopii BсЬoгo нapoд'y, йoгo ментaлiтет/' вip1'вatlь, peлiгii'

хpистиянс.гвa, тpизyбa як нaцioнa^ЬI{oгo, peлiгiйнoгo i дepлсaвнoгo
сиMвo^y, aлфaвiry, Мopeп^авсTвa. гepoiннoi тa сaмoвiддaнoi бopoтьби
IrapoAy BПpoAoв)к тисячoдiть Зa сBoIo ЗeМ^Io, Бaтькiвщинy, Cвoбoдy i

Heзаlreжнiсть. Kpим' щo глибoкo BAaсться y вoдниli пpoстip i як

свoеpiднe тvlopсЬKe пpoAoBжeнLIя кoЕlTиЕIенry Укpaiни' е пpиpoArrиM
к^ioчеМ вхoA)i(eння Укpaiни в Чopнe мope i дo кpaiн ЧopнoмopсЬKoгo
бaсейнy, a звiдси i y вoднi свiтoвi пpoстopИ i шIдяxи y свiт. .Д'o тoгo :к

BсесTopoFIня po збyAoBa в^aсЕoгo гIoтy.)Kнoгo флory с IIеpI]IoЧеpгoBI4М
ЗaвAaнняМ. A тoмy Kpим для Укpai l{и Мaс Ba)K^иBе пOлiTиuнe,

стpaтегiннe зIdaчe}Iня i щe як otтopний пiвденний кotITи}Ieн'Ia^Ьнo-
мopський сгIpяМoBaI{ий y свiт oсepeAoK. Kpим для Укpaiни' ii нapoдy
_ цe ApeBIrя пep^инa свiтoвoгo тypиЗNly '  сaнaтopi iв,  систeь4и

лiкyвaлъних зaклaдiв i бaз вiдпoЧИHrryt Ae сyкyпHo _ yнiкалънvlшИ е

сTeпи' пpиpoднi peсypсиl фpyктoвo-oвoчeBe гoспoдapстBo' гoри' 
^tсиl

Мopel вoAal пoвiтpя i сoнце. I Укpaiнa lvгyситЬ пpиK^адaTи МaKсиМа^Ьниx

зyси^ь, aби зaбeзпeчиTи тypбoтливy oпiкy i кoнтpoлъ нaд цим свoiм

сI]oKoнBiчЕIиIvI oсepеAкoм. s,ep>кaвa i гpoмaдськi opгaнiзaцii пoвиннi

r'ЗЯтv.rпiд свoto сTpory oпiкy i кoнтpo^ь Bивчe}IIIя Минy^oгo yкpaiнськoгo

IrapoAy (тaвpи, aнTиl рyсичi, yкpaiнrцi) y KpиМy, IIoшIyК i збepeх<ення
apхeoлoгivниx знaxiдoK-Пaм'яToк lvIи}IyAoго i стapoвини' пoвиннi
IIoK^aсти кpaй нiгi,riсTич}roМy сTaB^eннIo дo yкpaiнствa y Kpиvгy. I

aнaxpoнiзм' paзIoчa }reпpиpoAнiсть iснylo.roi в Укpaiнi Aвтoнoмнoi
Peспyблiки Kpим _ oнeвидrri. Iliй зeмлi Bжe пopa бyги пoвеpllyгolo y

сTafyс yкpaiнськoi, бeз бyдь-яKoi тaк звaнoi eкспaнсiйнoi aвтoнoмiзaцii.
як гaньби i пopyrпeння сyвepeнiтery кopiннoгo }rapoAy Укpaiни, йoгo

Укpaiнськoi flep:кaви.
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oтжe, кopiнними i нaйдaвнiIпиMи rrqатe^Ями Kpиrwy e yкpaiнцi
(тaвpи _ aI{ти _ pyсинi _ yкpaiнцi), якi твop"'" i 

" 
yсiй Укpaiнi

кopiннy yкpaiнськy нaцiro з ii визнaчaлънorо нaцioнa,,'"o-дup*aвнo}o
тepитopiеro. Усi iнrцi :китeдi y KpиМy як i в yсiй Укpaiнi стaнoвлять
eтrriчнi мeнIIJини aбo гpyпи, щo зa}{еIIIКyдoть нa нaцioнa.,rьнo-дepхtaвнiй
теpитopii yкpaiнськoгo нapoAy. У Kpимy, як i в yсiй Укpaiнi, с oднa
кopiннa yкpaiнськa нaцiя. TaK звaних кopiнни* *, u, ' , .u". ,"o
нaцioнaльнI.rх МeнIIIиI{ нe iснyе, a с всьoгo дишre eтнiчнi мeнrrrини aбo
гpyпи _ poсiяни, тaтapи' нiмцi, кapaiми, гpeKи' евpei тa iн. A тoмy
Укpaiнa нiкoли й нe бyлa бaгaтoнaцioнa^ънolо. l тeпеp Укpaiнy,
всyпepeч yяBAeI{няМ i твepддeнIlяМ тaк звaгIиx ,,фaхiвцiв'' i нaвiть
Aeкoгo з нaцIих висoкoпoстaB^e}Iиx Aeр)*(aвниKiв, вклlo.laroчи й
ПpeзIадeнтiв' нe мoхснa бeзпiдстaвнo i нaдyмaнo вiднoсити Ao poзpяAy
тaк звaних бaгaтoнaцioнальних д'epжaв; Укpaiнa Aep)*(aвa
oднoнaцioнa^ънa aбo пpoстo нaцioнaльнa Aep)Kaвa.

Kopiннe yкpaiнське нaсe^eннЯ i бaгaтo етнiчних М.I{цIиH y чaси
Poсiйськoi iмпepii i oсoбдивo зa дoби >кaхдивoi тaк звaнoi paдянськoi
росiйськoi ,,iмперii зAa'' _ Cсс]P - зaЗнaB.[^и гeнoциAyt peпpeсiй,
депopтaцii i рyсифiкaцii, Taк, }Iaприк^ад'' тiлъки в |944poцi дeпopтoBal{o
iз Kpимy 200 тис. кpиtvrсЬKиx yкpaiнцiв, щo )I(и^и тrг щe з чaсiв
Tмyгapaкaнськoi Pyсi (Бapладянy Биpлaдник. Гaз.,, Heскopeнa нaцiя'..
Nэ B. 1995). },алi, якщo пеpellисoМ 1926 poкy Зapeeстpoвaнo 208 кopiнних
eтнoсiв нa тepиTopii кo,'r.иrпньoгo CCCP, тo в 1989 poцi ix вияBи^oсЬ
дишe 123. Taкa ж Ao^я зникнеtlllя' як вiдoмo, oнiк1ъaлa в гopeзвiснy
paдЯнсЬKy eпoхy i yкpaiнськy нaцirо. A тoмy llищeння, дeпopтaцii,
pyсифiкaцiя. нaсилЬницький зaпис i фaбpикaцii пpи пеpeписax,
ЗylltoB^Ioвaли ,,piст'' ''pyсскoязЬIчI{oгo нaсeдения., як в Kpимy. тaк i в
yсiй Укpaiнi.

Teпep, зa oфiцiйним Ilepeписoм (Гaз. ,,Aiтep. Укp.'' 24' |2. |gg2,|,
yкpaiнцiв y KpиNtry бiля 700 тис. чo^oBiк. Бiдя З0O тис. yкpaiнцiв
пеpeписyвaчi зaписaди неyкpaiнЦЯN7l4| щo POзNIOB^ЯIотЬ нe свoсIo
Мoвolo. oTх<e, бдизькo 1 мдн. yкpaiнцiв сьoгoднi y Kpипtry. L{e всe
свiдvить пpo пoтpебy пpoBeAеIrня lloBoгo пepeПисy нaсe^eннЯ яK y
Kpимy, тaк i в yсiй Укpaiнi.

Пpoвeдeмo Aeякy пtэpiвняльнy xapaктePисTикy стal{oBищa
yкpaiнцiв y KpиI"ry i. нaпpиклaд. Kaнадi (CвiдзинськиЙ А. Гaз. ,,Aiт.
Укp., '07, 1 l .  1991). У Kpимy нa цей нaс yкpaiнцiв, як вiдoмo, бyлo
oфiцiйнo бinЯ 700 Tис.l y Kaнaдi - 600 Tис. чo^. У Kaнaдi yкpaiнськa
дiaспopa Мar: тoBapисTBa тa спiдки yкpaiнцiв Kaнaди, Kaнaдський
iнститд yкpaiнськиx сryдiй пpи AльбepTсЬкoмy yнiпeрситeтi, tшкoли
з вик^aAaHням piднolо МoBolo' нaцioнaльнi тeaтpи, цepкBи, aнсaмблi.
BиAaBниц1,Ba' гaзeTи. У Biннiпeзi (насeлeння 585 тис. uoл.) 10% yсЬoгo
нaсe^eннЯ _ yкpaiнцi виAaIoTь 8 гaзeт yкpaiнськolo Мoвolо. Cтaнoвищe
}кpaiнцiв y Kpимy: Toвapиствo yкpaiнськoi мoви дoсi бyлo нe
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зaperстpoBaнol нe мaс пpимiщeн}Iяl нeмa пpclкти1lllo ж'oд.нoi yкpaiнськoi

IIIкo^иt yкpaiнськoгo тeaтpyl yкpaiнських д'итячих сaдкiв, гaзeт

yкpaiнськolo },Ioвolo (зa oстaннiй чaс тyг зaсвiтдroeться 
^иIIIS ',KpиMсЬкa

свiтлиця,' тa ,,.A,звiн Ceвастoпo^я,')' I в тaкиx ylt(oBaх poзгIlyзAaнa

aнтиyкpaiнсЬKa пpeсa 
^якaс 

читaчa yкpaiнiзaцiеIot yщeМ^енняМ пpaB
poсiйськoмoBнoгo тa iнrrroгo нaсe^еЕIня, Kpимськi тaтapl4 свorlo МoBolo

Tyг BI,IAaIoть нa 1995 piк 6 гaзeт, 2 хсr7pнaлиt Maк)Tъ свoi 3 гpoмaдськi

oб'eAнaЕIня. 3yпинy тyT нe вiднyваroтЬ aнтиAep)I(aвникиl
.. p oс iйськolvloBнi,' .

Biдipвaнi i пorпмaтoвaнi чaстини yкpaiнськoгo нapoAyl )кивуlи

нa свoiх спoкoнвiчниx. кopiнних.3eм^яxl яK пoвI{oцiннa нaцiя ни

нaцioнaлънa МeIIIIIиIIa y склaдi Poсii, Пoлъщi, Бiлopyсii, Moддoви,

Pyмyнii тa iнrшиx кpaiн, нe мaloтЬ y ниx нe тiдьки свoix вiдrroвiдниx,

бyдь-яких aвтoнoМllих стpyктyp, a тo й звичaйних I{a^e)IGIиx в)Ke' як

цe NIaIoтЬ в Укpaiнi iх нaвiть етнiчнi IчeнIIIи}Iи, пpaвoвиx' Ky^ът-).pниx'
oсвiтнix i т.п. yтвopeнь. У цих кpaiнax yкpaiнцi зaзнaloтЬ нe тiльки
yгискiв, нaсидьнoi aсимiляцii, a тo й пpяМoгo винищeння i гeнoцидy.

B Укpaiнi AoxoAиМo дo aбс1рAУ. Етнiчнi мeнIIIиIIи' ix opгaнiзaцii,
пpeAсTaвники, oкpeмi тaк звaнi.,,poсiйськoМoвHi,' гpoМaAЯHи' нaвiть
зa сTaTyсoМ нapoднi дeпyгirти в Укpaiнi AoхoAятЬ Ao Toгo' щo сTaIoTь y

стaн вiдвеpтoi aнтидep>кaвнoi Aii, пaпдrо>кaть нaцioнaлънy i дep:кaвнy
симвoлiкy, нaцioнaльнo-BизBo^ьIty бopoтьбy yкpaiнськoгo нapoдy, йoгo
нaцioнaльнrтx гepoiв, пpoвiдникiв i Aiячiв, iстopiro, Ky^ьтypy.

Ilе всe е з^oчиtIHиM пopyIxенHяIvI Aep)Kaвнoгo' нaцioнaлънoгo i
мiжнapoднoгo пpaBa тa Bнoсить дeстaбi,liзaцiro як в нaцioнaлънo-

дep:кaвний, тaк i в свiтoвий стaн сyспi^ъствa. 3 цЬoгo IIpиBoAy нa всix
piвняx yкpaiнськoгo сyспiльстBa, Aep,Kaвиl ypяAoвиx сTpyктyp'
Пpeзидeнтa' пoвинtti бyги пpийнятi як y:кe вкpaй нaзpiлi вiдпoвiднi
пpaвoвi з.txoAи i зaxoди BII^ивy зa AoAep>*<aнням yсiмa гpoМaAянaМи
Укpaiни пpaвoпopяAкy згiднo з д'еpx(aBl{им i мiх<нapoAниIи пpaвoм тa

зaкoнoAaBсTвo1vl.

У нaur чaс пoви}Iнi 6ути пoвepнyги]vlи y Kpим з мiсць зaс^aIIня
як eтнiчнi МeнIIIини, тaк i в пepЦIy чepry кopiннe yкpaiнськe нaсe^eнI{я
i зaбeзпечeнo iх piвнoпpaBнe )I(иTтя y мaйбyтньolvly нa ix спiльнiй
Укpaiнськiй Бaтькiвщинi. CьoгoAнi :к 1ryядoвi чиI{ниKи пolIIиpIоIoTься
нa пoBepнeнЕIя y Kpим нe кopiннoгo yкpaiнськoгo lrapoAy i кopiннe
пoкpaщeння сaмe йoгo yмoв х(иття, a AиIIIe eтнiчниx мeнцIи}I (тaTap,

нiмцiв i iн.), нaстo й нeпpинeтниx Ao нaIIIиx тepeнiв. Taк, тiльки тaтap
зa 1993.1994 poки y Kpим сKepoвaнo B)Ke IIoHа^ 190 тис, oсiб' Aе нa
1995 piк ix бyлo в:кe 250 тис. чoдoвiк. Пpo пoвeplreння yкpaiнцiв y

Kpим д'ep,Kaвa нe тypбyсться. Boнa нe т.уpбyеться i пpo тeпepiшнiх
yкpaiнцiв y KpиI'сy. Гoдoвa Coцiaлънo.Ayхoвнoгo центpy yкpaiнцiв y
мiстi Ceвaстoпoлi Mикoдa Гpинь бaчlтгь небeзпeкy, щo сьoгoAнi з Kpишгy
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мaсoвo BиiJкA}сaIoтЬ стpивo)Keнi yкpaiЪцil д'o тoгo лс Укpaiнa зoвсiм нe
вlадiляе цiлeспpямoBaниx кoцrтiв нa poзв.я3aЕIня eTнol(y^ьтypниx i
сoцia^Ьних пpoблeм yкpaiнцiв y Kpимy i вoни TyT зa^иIцaIoTЬся
нaпpизвo^яЩ€, o сеpeд' Itих e бaгaтo дielIopтoвaниx' якi пoтpeбyroть
Aoпolцoги }Ia пepeвeзeЕIня свoix piдниx з Cибipy тa paйoнiв KpaйнЬoi
пiвнoчi Poсii. Пo тeлeбaчeннIo i paдio чaстo oпpи^IoAнIoIoтЬся
IloвepтaнIrя i yмoви )Kиття eтнiчнrаrr IvteЕIIIIин y KpиI'try i бли:книx дo
нЬoгo peгioнaх, a пoBepнelrня сюAI,l i yвaгa Ao )киття тyг yкpaiнсЬкoгo
нapoAy нe в пoлj зopy ПpeзиAeI{Ta Укpaiни, .цep)I(aBиl ii чинникiв тa
гpoмaд.сЬKoстi. 3дoчиннo збaliдpr<iлe сyспiлъствo дio св oix :кe iнтep eсi в !
Тaк щo мae с^yДII{y paцiro Maкс Baндep Cryл' I стaryс y<paiнцiв y
Kpиплy пoтpeбye сBoгo B)Ke нeвiдклaднoгo Aeр)rGBнoгo нaгo^oсy як
дepx<aвнoi i кopiн;roi нaцii: iй бyдрaти Укpaiнськy Coбopнy.Д'еpжaвy!
Boнa вiдпoвiдaлънa зa цe пepеA yсiм нapoдoм в Укpaiнi! Пpo цe тpeбa
знaти i _ дiяти. I в пeprшy чepry Пpeзидeнтoвi, Уpядoвi, Bеpхoвнiй
Paдi i нapoдним oбpaнцям.

Hayкoвo.пoпyЛяpнe в}tдaн ня
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Мiщюк o.К.
NI72 Укpaiнцi - lоpiнний нapoл Кpимy . _ Львiв: B.вo ''СПoЛoМ.'' 2000 - 32с.

ISBN 96ь744tr}E
B книзi зaпрпoнoванo oбrpylrrуBaння стaтyсy yкpaiнuiв як слинoгo tоpiнпoro

нapoдy в Кpиму, ле, як i в yсiй Укpaiнi' yсi iншi жrrrе.пi склaдaloгь е,гнiчнi меншини
чи гPyпи.
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