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ÚVOD
V této bakalářské práci se věnuji tématu deportací a etnických čistek v
období druhé světové války na území Sovětského svazu, konkrétně případu
deportace etnika Krymských Tatarů. Cílem je podrobně znázornit tuto
událost, zasadit ji do historického kontextu, analyzovat její průběh a důvod,
proč k ní došlo a vyvodit její důsledky na etnikum Krymských Tatarů.
Celkově bylo v Sovětském svazu během druhé světové války zasaženo
nejméně dvacet etnických skupin či národů v čele s Němci, Čečenci, Korejci,
Krymskými Tatary, Inguši, Meschetskými Turky, Kalmyky, Karačajci, Kurdy,
Khemšiny, Balkary, Krymskými Bulhary, Krymskými Armény a dále byli
částečně deportovaní Lotyši, Litevci, Ukrajinci, Poláci a Finové1. Je zřejmé,
že všechna etnika jsem v rámci útvarů bakalářské práce zachytit nemohl.
Z počátku jsem chtěl vybrat a komparovat tři různá etnika a průběh
jejích deportací, ale po bližším prozkoumání jsem zjistil, že v tomto rozsahu
to budou z pohledu jednotlivých etnik stále velice stručné informace, které si
po chvíli pátrání každý může dohledat sám. Došlo mi tedy, že největším
informačním přínosem bude zmapovat podrobně jediné etnikum a komplexně
zmapovat okolnosti jeho deportace. Vybral jsem si etnikum Krymských Tatarů
a jejich deportaci, která podle mého názoru indikuje, že mezi nacistickou Třetí
říší a Sovětským svazem nebyl velký rozdíl.
Jelikož je Krymský poloostrov v rámci terénního výzkumu mimo dosah
mých současných možností a momentálně na něm (znovu) probíhá ruská
vojenská intervence, tak jsem se rozhodl toto téma zpracovávat zejména
analytickou a kompilační metodou.

1

HUMAN RIGHTS WATCH: "Punished peoples" of the Soviet Union: the continuing legacy of
Stalin's deportations. New York: Human Rights Watch, 1991. Str. 0 (Preface)
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Převážnou část informací budu čerpat z odborných publikací a
vědeckých článků. Doplňující informace a výpovědi svědků budu čerpat
z relevantních internetových zdrojů a z dostupných terénních výzkumů
provedených mezi Krymskými Tatary.
Z autorů, kteří se věnují problematice etnických čistek a deportací, je
nutné vyzdvihnout doktora Otto Pohla, který napsal publikace The Stalinist
Penal System a Ethnic Cleansing in the USSR, 1937–1949. Dále napsal
několik článků, rovněž na téma etnických deportací v Sovětském svazu. Dále
bych chtěl vyzdvihnout ruského historika, Aleksandra Moiseyeviče Nekricha,
který napsal na svou dobu progresivní dílo June 22, 1941; Soviet Historians
and the German Invasion a dále zejména v kontextu tématu této práce
důležité dílo The Punished Peoples: The Deportation and Fate of Soviet
Minorities at the End of the Second World War.
Svou práci budu strukturovat do několika kapitol: V první kapitole se
budu zabývat vymezením pojmů důležitých pro toto téma. Ve druhé kapitole
stručně představím historii etnicky motivovaných deportací. Ve třetí kapitole
představím skladbu a původ etnika Krymských Tatarů a jejich historii, od
počátků jejich formování až po události během druhé světové války, jenž
předcházely jejich deportaci. Ve čtvrté, hlavní kapitole budu popisovat
samotnou deportaci, její příčinu, průběh a přidělení nového statusu na místě
deportace. Dále budou ve čtvrté kapitole dobová svědectví přeživších a
informace o málo známé Arabatské tragédii. V páté kapitole se dočtete o
situaci na deportovaném území, vztahu Krymských Tatarů s místními
obyvateli a o jejich snahách o navrácení na Krym. V šesté kapitole pak bude
řešit jejich návrat a jejich současný pohled na deportaci.

4

Chtěl bych vytvořit práci, která bude v rozumné míře kombinovat na
jedné straně faktické a statistické údaje, které nám nabízí odborná literatura
a zpřístupněné materiály sovětské tajné služby, a na druhé straně výpovědi
pamětníků a různé detaily či zajímavosti, které pomohou tyto události
dokreslit nejenom z pohledu procent a čísel, ale i z pohledu osudů
jednotlivých lidí.
Myslím, že toto téma je i po mnoha letech velice aktuální a že zrovna
v době dnešních událostí si zaslouží zvýšenou pozornost a spíše než novou
vědeckou teorii bych v něm chtěl nezaobalenou formou prezentovat lidský
příběh, který se skutečně stal a který nesmíme dovolit, aby se znovu
opakoval.
U samotných průběhů deportací se budu snažit hlavně o dějovou
srozumitelnost situace a její dopady, protože to je v tomhle případě to
nejdůležitější.
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1 VYMEZENÍ POJMŮ

S přemisťováním skupin lidí, kdy zpravidla silnější skupina nechce na
území, které jí patří, nebo si něj dělá nárok slabší skupinu a vyžene ji pryč,
nebo ji v rámci svého území přemístí na jiné místo, se setkáme od nepaměti.
Slabší skupina se cítí poškozena, i přesto, že své „tradiční“ území před
desítkami či stovkami let mohla zabrat stejným způsobem. Od úsvitu lidské
historie jde o typickou proceduru uplatňování zákonů silnějšího, které, jak se
ukazuje, platí i v dnešní době. Nějaké území se někomu zalíbí, tak přijde a
vezme si ho. Někomu se nelíbí určití lidé? Tak přijde a vyžene je, popřípadě
zabije. Není novinkou, že tyto dva faktory se často prolínají. Stačí pouze
disponovat silou a mít vhodnou záminku.
Tato práce se bude věnovat obdobným činům, avšak pouze takovým, kdy
je slabší/poškozená skupina definována příslušností ke konkrétní etnické
identitě. Tento čin je pak nazýván etnickou čistkou či etnicky motivovanou
deportací. Pro možnost přesného se orientování v pozdějším textu je
zapotřebí tyto výrazy přesně definovat.
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1.1 POJEM „ETNICKÁ IDENTITA“
Etnická identita je abstraktní, společenský tmel většiny současných
kultur, vyzdvihuje představu o společných příbuzenských vzorcích, fyzické
podobnosti členů, kmenových a náboženských charakteristikách, jazyku a
dialektech a v neposlední řadě představě o společné historii. Když jedinec
vnímá sám sebe jako člena nějakého etnika, tak se k jeho členům chová
sounáležitěji a přátelštěji, i přesto, že je třeba nezná a nepojí je navzájem
jakékoliv příbuzenské pouto.
Etnikum je stejně jako náboženství odpovědí na odvěkou potřebu
člověka někam zapadat a někde se cítit mezi svými. Nutno podotknout, že
etnikem se určitá skupina stává až na základě dvojí percepce.
Tedy až potom, co člen etnika identifikuje sama sebe jako součást etnika
(self perception), identifikuje se s jeho etnicitou, akceptuje ji a je takto vnímán
členy jiných skupin (other perception). Princip "my" a "oni" tedy považujeme
za určující pro definici etnika, tudíž je zřejmé, že etnikum nemůže existovat
samo o sobě, ale vždy jen v kontrastu s jiným etnikem2.

1.2 POJEM „ETNICITA“
Etnicita je potom určitá charakteristická vlastnost konkrétního etnika (ať
daná či vykonstruovaná), která vytváří jeho totožnost/odlišnost vůči ostatním
etnikům. Prvek etnicity tak podléhá řadě stereotypních představ nejenom
zevnitř skupiny, ale samozřejmě také zvenku3. Člověk vychází ze svých
zkušeností, ale v případě, že nemá s daným etnikem žádné zkušenosti, tak
často svou zkušenost s jedincem přenáší na celek, což vede k jednoduchému
škatulkování celého etnika a následné činy vůči němu.

2

3

HUTCHINSON, J., SMITH, A. D.: Ethnicity, New York: Oxford University Press, 1996.
BRASS, P. R.: Ethnic Groups and Ethnic Identity Formation, in: HUTCHINSON, J., SMITH, A. D.:

Ethnicity, New York: Oxford University Press, 1996.
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1.3 POJEM „DEPORTACE“
Deportace je obecně vnímána coby nucené vysídlení nebo přesídlení
jedné či více osob na základě politických, náboženských, etnických či jiných
příčin. Mohli bychom tento pojem také chápat jako nucenou migraci. Ruský
historik a geograf, Pavel Poljan, zde ještě rozlišuje mezi tím, zda je migrace
vyžadována státní autoritou přímo či nepřímo. Pokud je vyžádána nepřímo,
tak se jedná se o dobrovolně vyžádanou migraci.
Dobrovolně vyžádaná migrace znamená cílený administrativní nátlak k
provedení příslušných sankcí vůči obyvatelům, kteří žijí na určitém území.
Tento typ migrace, však zdánlivě postrádá prvek vynucenosti či násilnosti.
Obyvatelé musí sami jevit ochotu administrativnímu nátlaku státních orgánů
se podřídit a příslušné území opustit4.
Naopak pokud státní autorita vyžádá migraci přímo, tak se jedná o
násilnou migraci čili deportaci, která je jednou z forem politických represí.
Deportace je přímo vyžádána a provedena státní institucí a zpravidla se
provádí vůči určité skupině obyvatel. Může se týkat představitelů určité
sociální skupiny, příslušníků určitého etnika či náboženského vyznání. Pokud
je represemi postižena celá skupina bez ohledu na věkovou či genderovou
příslušnost jejích členů, tak se jedná se o deportaci totální neboli etnickou
čistku.5

4

POLJAN, P.: NE PO SVOJEJ VOLE… Istorija i geografija prinuditeľnych migracij v SSSR.
Moskva: OGI-Memorial, 2001. str. 11.
5
Tamtéž str. 12.
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1.4 POJEM „ETNICKÁ ČISTKA“
Etnická čistka je extrémní formou deportace. Poprvé byl tento termín
použit Srby v roce 1994 v souvislosti s válkou v Jugoslávii. V rámci
akademického diskurzu jde tedy o pojem poměrně nový, avšak jeho skutková
podstata je zde již od nepaměti. Konkrétně na území Ruska se s etnickými
čistkami můžeme setkat již dávno před Stalinem a jeho komunistickým
režimem.
Andrew Bell-Fialkoff definuje etnickou čistku ve své stejnojmenné
publikaci takto: „Čistka mezi obyvatelstvem je naplánované, záměrné
odstranění nežádoucího obyvatelstva z jistých území, a to obyvatelstva, které
se liší jedním či více charakteristickými rysy, jako je etnický původ,
náboženství, rasa, třída nebo sexuální preference. Aby mohlo být odstranění
kvalifikováno jako čistka, musí být tyto charakteristické rysy jeho původem.“6
U etnických čistek se nevidí, při odstraňování nežádoucí skupiny
obyvatel, jako primární cíl úmyslné fyzické likvidování těchto lidí, jako je tomu
u genocidy.

6

BELL-FIALKOFF, A.: Etnické čistky. Praha: Práh, 2003, str. 14.
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2 HISTORICKÉ POZADÍ ETNICKY MOTIVOVANÝCH DEPORTACÍ
Od dávné historie po současnost je, například, na etnikum Židů
nahlíženo s negativní konotací a konkrétně toto etnikum zažilo v minulosti
velké množství etnických čistek a deportací. Připomeňme si historicky
nejznámější případy tohoto i jiných etnik.

2.1 STAROVĚK A STŘEDOVĚK
V roce 722 př. n. l. dobyli Asyřané Izraelské město Šomron a deportovali
jeho obyvatele mimo jejich původní území, kde asimilovali s jinými kmeny a
kde ztratili židovskou etnickou identitu. Po dobytí Jeruzaléma Babyloňany,
v roce 587 př. n. l., byli Židé vypovězení z judského království do Babylonie.
Za dva roky však dobyli Babylonii Peršané a dovolili Židům vrátit se.
V průběhu středověku pak byli Židé vyhnáni ze spousty evropských států,
v roce 1290 z Anglie, v roce 1306 a 1394 z Francie, v roce 1492 ze Španělska
a v roce 1496 z Portugalska. V roce 1609 vyhnal král Filip III ze Španělska
na tři sta tisíc Morisků7.

2.2 NOVODOBÉ DĚJINY
Během rusko-turecké války, mezi lety 1806-1812, přesídlili Rusové
z jižní Besarábie do Krymu veškeré muslimské obyvatelstvo, které bylo
kulturně úzce spřízněno s Tureckem. Během třicátých let devatenáctého
století přemístila americká armáda několik indiánských národů (původních
Američanů) do rezervací, daleko od jejich původních domovů. Například
osmnáct tisíc příslušníků kmene Cherokee muselo během zimy urazit
z Georgie do Oklahomy víc jak osm set mil, z čehož čtyři tisíce tuto cestu
nepřežilo. Tato cesta je nazývána jako „Trial of tears“, neboli Stezka slz8.

7
8

POHL, O.: Ethnic Cleansing in the USSR. 1937-1949. Westport: Greenwood Press, 1999. str. 1
tamtéž
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Dalším pojmem v historii původních Američanů je „The long walk“, který
se týká osmi tisíc Navahů, kteří v roce 1864 museli ze své domoviny urazit tři
sta mil, během nichž byly také zaznamenány velké ztráty na životech.
V letech 1891 a 1892 proběhlo v Rusku vysídlení Židů z Moskvy a
Rostova na Donu, vysídlení směřovali do pohraničních oblastí Ruska, avšak
valná část se přestěhovala do Německa či Spojených států9.
S dalšími represemi se na území Ruska setkáváme těsně před
počátkem první světové války. Přes tři sta tisíc poddaných Německa a
Rakousko-Uherska bylo přemístěno ze západních oblastí Ruského impéria
(Moskva, Petrohrad, Oděsa, Volyň, Polsko, Litva ad.) do Vjatské, Vologodské
a Orenburské gubernie a na konci války dokonce až do ruských oblastí za
Uralem. Dále bylo před válkou vyhnáno zhruba deset tisíc poddaných
Turecka, a to zejména Krymští Tataři10.
Během války pak bylo z okrajových částí Ruska přemístěno do
vnitrozemí na tři sta tisíc Židů a nehledě na jejich masové vystěhování byli
muži stále povoláváni do vojenské služby. Se skončením války a nově
příchozím Sovětským svazem se deportace začali ještě více systematizovat.
Sovětští

vojenští

statisté

pečlivě

sledovali

„nespolehlivá

etnika“

a

preventivními manévry se snažili zbavit jejich domnělých hrozeb. Roku 1935
bylo z Volyně přestěhováno na Sibiř 8 300 německých rodin.11
O rok později bylo ze západních oblastí Sovětského svazu přesídleno
64 000 Němců a Poláků do Karagandské oblasti v Kazašské SSR. V roce
1937 pak bylo ve snaze zajistit východní hranice a zamezit z tohoto směru
expanzi, rovněž do Kazachstánu a centrální Asie nuceně přesídleno až

9

POLJAN, P.: NE PO SVOJEJ VOLE… Istorija i geografija prinuditeľnych migracij v SSSR.
Moskva: OGI-Memorial, 2001. str. 25 – 26.
10
Tamtéž str. 28 - 29.
11
TKAČENKO, A. A.: Istorija deportacii narodov Rossii. (V plném znění publikováno In: Rossijskij
demografičeskij žurnal„Демоскоп Weekly“ No 1, str. 58-65. 2002. In: WWW:
<https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120109968> (2015)
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z dálného východu na 180 000 Korejců. V rámci sovětských deportací jde
prakticky o jediné etnikum, jenž bylo přemístěno směrem na západ.12
Dále bylo během let 1937 a 1938 přemístěno do Kazašské SSR několik
tisíců rodin íránského, tureckého, arménského a kurdského etnika. Po
podepsání paktu Ribbentrop-Molotov se v srpnu 1939 dostala pod sféru
sovětského vlivu řada zemí východní Evropy, a tak podle sovětské logiky bylo
nutné zajistit západní hranice státu.
Z území východního Polska a pobaltských států byly vysídleny stovky
tisíc Poláků, Litevců, Lotyšů a Estonců. Tvrdý postup Sovětů údajně také
sehrála hojná příslušnost těchto národů ke katolickému vyznání. Koncem
srpna, pouhých několik dní před začátkem druhé světové války, byly dále do
vnitra Sovětského svazu deportovány desítky tisíc obyvatel Moldavska,
západní Ukrajiny a Běloruska, protože mezi obyvateli těchto oblastí byly
údajně velice rozšířeny protisovětské nálady13.
V rámci druhé světové války pak přišlo v Sovětském svazu něco zcela
nového. Kompletní deportace sedmi národů mající svou vlastní autonomii Čečenci, Inguši, Balkaři, Karačajci, Maschetinci, Gruzínští Turci a Krymští
Tataři. Právě posledně jmenovanou zde podrobně rozeberu.
Nacistická třetí říše je zodpovědná za genocidu šesti milionů příslušníků
Židovského etnika, dvou milionů Polského etnika, jednoho milionů Romského
etnika a několika tisíců příslušníků dalších etnik. Dále jsou známy plány na
rozsáhlé deportace Slovanských etnik z Evropy na východ, které by se
pravděpodobně velmi podobaly těm Sovětským.

12

Tamtéž
BRUL, V.: Deportirovannyje narody v Sibiri (1935-1955 gg.). Sravniteľnyj analiz. Мемоpиал.
[online] Dostupný z WWW: <http://memo.ru/history/nem/chapter20.htm> (cit. listopad 2012). In:
WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120109968> (2015)
13

12

Během druhé světové války byli etnické deportace zaznamenány
například i ve Spojených státech amerických. Poté, co se v únoru 1942
zapojili do války, bylo vydáno usnesení o vysídlení obyvatel japonské
národnosti ze západu země do zvláštních uzavřených táborů v centrální části
spojených států. Jednalo se zhruba o 120 000 obyvatel, z čehož nadpoloviční
většinu tvořili občané USA. Rovněž byli z americké armády propuštěni všichni
vojáci japonského původu14.

14

HUMAN RIGHTS WATCH: "Punished peoples" of the Soviet Union: the continuing legacy of
Stalin's deportations. New York: Human Rights Watch, 1991. Str. 5.
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3 KRYMŠTÍ TATAŘI
Krymští Tataři, na východě často nazývaní jako Krymští Turci, jsou sunnitští
muslimové turkického původu, kteří mluví krymskou tatarštinou. Tu můžeme
také najít pod označením krymština či krymská turečtina. Tento jazyk spadá
do turecké jazykové rodiny a byl oficiálním jazykem Krymu do 17. století.
Krymskou tatarštinu nelze zaměňovat s tatarštinou, která má sice podobný
původ, ale jazyky jako takové si podobné nejsou. V rámci jazykové
podobnosti je tento jazyk nejblíže turečtině.15

3.1 ETNICKÉ PODSKUPINY KRYMSKÝCH TATARŮ
Krymští Tataři se před deportací dále dělili do tří podskupin, které byly
vázané na lokalitu jejich osídlení.
1) Stepní Tataři, neboli Nogajové16- „Žili ve stepi severně od linie
Nikolajevka-Gvardějskoje-Feodosija. Hlavní část v etnogenezi této
skupiny tvořili západní Kipčakové (Polovci, Kumáni), východní
Kipčáci a Nogajci (od kterých je odvozen i jejich název). Tyto
skupiny pochází z velké většiny ze střední Asie. Rasově jsou
Nogajové europoidní s mongoloidními prvky (~ 20%)“17
2) Horští Tataři, neboli Tatové - „Žili do deportace v horách a v
podhorských oblastech nebo vrchovinách, tedy na sever od
pobřežních Tatarů a na jih od stepních Tatarů. Na jejich etnogenezi
se podílely téměř všechny národy a kmeny, které kdy žili na Krymu.
Taurové, Skythové, Sarmati a Alani, Avaři, Gótové, Řekové,

15

CRIMEAN TATAR: Language of Ukraine. Ethnologue Languages of the World. [online] Dostupný
z WWW: <http://archive.ethnologue.com/16/show_language.asp?code=crh> (cit. 24. 2. 2015)
16
Nesmíme zaměňovat s Nogajci, kteří tvoří jiné etnikum.
17
TĚREBINSKAJA-ŠENGER, N. V.: Krymskije tatary: antropologičeskij očerk. Russkij
antropologičeskij žurnal. Moskva: Russkij antropologičeskij žurnal, 1928. str. 34. In: KRYMŠTÍ
TATAŘI NA KRYMU. Hospodářská a kulturní studia (HKS). [online] Dostupný z WWW:
<http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=krymsti_tatari_na_krymu> (cit. 29. 2. 2015).
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Čerkesové, Bulhaři, Chazaři, Pečeněgové a západní Kipčaci18.
Zvláště důležitá je v procesu etnogeneze role Řeků a Kipčaků. Od
Kipčaků zdědili Tatové jazyk a od Řeků a Gótů materiální kulturu.
Především Gótové se podíleli na etnogenezi obyvatel západní
horské oblasti Krymu (Bachčisarajskij okres). Typy domů, které byly
postaveny v horských vesnicích v regionu před deportací, považují
někteří badatelé za gótské. Rasově jsou Tatové blízcí etnikům
střední a východní Evropy a částečně Kavkazanům. Tatský dialekt
má prvky jak kypčacké, tak i oguzské jazykové podskupiny a je tedy
přechodný mezi dialekty obyvatel jižního pobřeží a stepí. Tento
dialekt se stal základem moderního literárního tatarského jazyka.“ 19
3) Pobřežní Tataři, neboli Jalybojlové – „Před deportací žili Jalybojlové
na jižním pobřeží Krymu – v úzkém pásmu 2-6 km, táhnoucí se
podél pobřeží od Balakalavy na západě až k Feodosii na východě.
V etnogenezi této skupiny sehráli hlavní roli Řekové, Gótové,
maloasijští Turci a Čerkesové. V žilách obyvatel východní části
jižního pobřeží také koluje krev Italů (Janovanů). Obyvatelé mnoha
vesnic na jižním pobřeží až do deportace zachovávali prvky
křesťanských obřadů od svých řeckých předků. Rasově patří
většina Jalybojlů k jihoevropské (středozemní) rase (podobní
Turkům, Řekům, Italům, atd.). Nicméně i v této skupině jsou někteří
zástupci se silnými rysy nordické rasy (světlá kůže, blond vlasy,
modré

oči).

Například

obyvatelé

vesnice

Kučuk-Lambat

(Kiparisnoje) a Arpat (Zelenogorje) patřili právě k tomuto typu.
Jalybojlové se v minulosti velmi zřídka označovali jako Tataři. Jejich
nářečí patří k oguzské skupině turkických jazyků a je velmi blízké k
turečtině. Slovní zásoba tohoto dialektu obsahuje mnoho řeckých a
18

v evropských zdrojích vedeni jako Kumáni; v ruštině jako Polovci.
MARKOV, J. L.: Očerki Kryma - Simferopol': Tavrija. Simferopol: AntikvA, 1902. str. 181. In:
KRYMŠTÍ TATAŘI NA KRYMU. Hospodářská a kulturní studia (HKS). [online] Dostupný z WWW:
<http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=krymsti_tatari_na_krymu> (cit. 29. 2. 2015).
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některé italské výpůjčky. Starý krymskotatarský literární jazyk,
vytvořený Ismailem Gasprinským byl založen na tomto dialektu.“20
Do roku 1944 se tyto etnické podskupiny mezi sebou mísily minimálně.
Deportace z tradičních oblastí, na které měly vazbu, však smazala hlavní
identifikační prvek jednotlivých skupin a sloučila je do jediné entity pod
názvem Krymští Tataři.21 Pro usnadnění orientace, tak budu tento termín
používat i v období před deportací a bude zahrnovat všechny zmíněná
subetnika.

3.2 NEJSTARŠÍ DĚJINY KRYMSKÝCH TATARŮ
Turkické skupiny, z kterých se později sloučilo etnikum Krymských
Tatarů, se poprvé dostaly na Krymský poloostrov v 13. století, coby vojáci
Bátú-chánovi Zlaté hordy. Předtím se zde nacházely řecké, arménské a
židovské populace. Ve městech byl patrný značný vliv evropské kultury, a to
především díky významné italské a francké minoritě v politické a ekonomické
sféře.
První nezávislý Tatarský chanát na Krymském poloostrově se datuje od
roku 1443. Roku 1475 však byl napaden Osmanským impériem a stal se jeho
vazalem. Impérium zde rekrutovalo elitní vojenské jednotky, které, kromě
služby Osmanské říši, rovněž podnikaly každý rok četné nájezdy na východní
Evropu, kde zotročovaly místní obyvatelstvo a následně ho prodávaly do
Osmanské říše či do jiných muslimských států jako otroky. Trh s otroky v této
době znamenal pilíř ekonomiky Krymských Tatarů.
Roku 1571 vypálili Moskvu a mnoho tisíc přeživších odvlekli právě do
otroctví a mezi 15. a 18. stoletím byly z území Ukrajiny, Ruska, Běloruska a
Polska odvlečeny do otroctví celkově až 3 miliony lidí. Tyto otrokářské

20

Tamtéž.
Krymští Tataři na Krymu. Hospodářská a kulturní studia (HKS). [online] Dostupný z WWW:
<http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=krymsti_tatari_na_krymu> (cit. 29. 2. 2015).
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nájezdy značně zpomalily hospodářský vývoj nejenom na ukrajinských
stepích, mnoho národů východní Evropy tato staletí nájezdů a zotročování
Krymským Tatarům nikdy neodpustily a dodnes na ně nahlíží s negativní
konotací.22

3.3 NOVODOBÉ DĚJINY KRYMSKÝCH TATARŮ
V roce 1771 Rusko konečně porazilo Osmanskou říši, obsadilo Krymský
poloostrov a z Krymského chanátu utvořilo svůj protektorát. O dva roky
později pak Kateřina II anektovala území Krymského Chanátu přímo pod
Ruské impérium. Během Krymské války23, kterou Rusko prohrálo, spoustu
Krymských Tatarů uteklo do Turecka, ale svou nadvládu Carská Rus
neztratila až do svého rozpadu v roce 1917. Poté zde byly ambice na založení
prvního sekulárního státu s muslimskou většinou na světě - Krymské lidové
republiky, ta skutečně vznikla, avšak už po měsíci její existence ji zabrali
Bolševici.

3.4 KRYMŠTÍ TATAŘI POD NADVLÁDOU SOVĚTSKÉHO SVAZU PŘED DRUHOU
SVĚTOVOU VÁLKOU

Roku 1921 zde sovětské úřady vytvořily Krymskou autonomní sovětskou
socialistickou republiku. Podle Mustafy Edigeho Kirimala, významného
krymského politika a historika, se z hlediska Tatarské kultury jednalo mezi
lety 1923 a 1927 o relativně dobré období. Toto období nazývá léty tatarizace,
kdy došlo k rozvoji tatarského školství, jazyka, literatury, vědeckých a
kulturních institucí (muzeí, divadel kin), vzniku tatarské inteligence a dokonce
také náboženské svobody.

22
23

POHL, O.: Ethnic Cleansing in the USSR. 1937-1949. Westport: Greenwood Press. Str. 110.
Válečný konflikt v letech 1853 – 1856
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V této době tvořili Tataři rovněž většinu členů autonomní krymské vlády
a tatarština byla spolu s ruštinou oficiálním státním jazykem krymské ASSR.
Nacházelo se zde 144 sovětských tatarských obcí. Fungovaly krymské
noviny, muzea, knihovny, divadla. V rámci vzdělání se zde nacházely také
čtyři pedagogické instituty a rovněž univerzita v Simferopolu, jejíž fakulta
nabízela specializaci na tatarský jazyk a literaturu.24
Roku 1928 však nastupuje sovětizace. Během 30. let se pak Sovětská
vláda stavěla k tatarské minoritě velmi represivně. V průběhu vynucené
kolektivizace bylo perzekuováno kolem 35 000 Tatarů, kteří byli označeni za
kulaky a mnozí z nich byli deportováni na Ural nebo na Sibiř. Reakcí na tento
procesu byly místní vzpoury, jejichž výsledkem však bylo jen zatykání a
věznění. Do obhajoby místního obyvatelstva se zapojili i někteří komunisté,
kteří však byli záhy vyloučeni ze strany a potrestáni.25
Sovětizace pak byla dovršena v letech 1931-1936, během kterých byla
zlikvidovaná tatarské inteligence (obžalovaná z „buržoazního nacionalismu“
a „trockismu“), zavedena azbuka na místo latinky, rusifikována kultura a
školství, zavřena většina mešit a náboženských škol a v neposlední řadě
omezena činnost duchovenstva26.

3.5 ZABRÁNÍ KRYMSKÉHO POLOOSTROVA ARMÁDAMI OSY
Německé a Rumunské vojenské síly vpadly na Krymský poloostrov
v září 1941 a do listopadu obsadily téměř celý Krymský poloostrov, vyjma
přístavního města Sevastopol, který vzdoroval až do července 1942. Od té
doby až do dubna 1944 měli Nacisté pod správou celý Krym.

24

KIRIMAL, E.: Complete Destruction of National Groups as Groups The Crimean Turks.
International Committee for Crimea. [online] Dostupný z WWW:
<http://www.iccrimea.org/historical/crimeanturks.html> (cit. 28. 2. 2015).
25
tamtéž
26
PARGAČ, J.: Krymští Tataři: etnická konsolidace, destrukce a hledání budoucnosti. Studia
ethnologica, [online] Dostupný z: krymsti_tatari.doc Str. 11 – 12.
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Jejich chování k domorodým obyvatelům, zejména k Židovské komunitě,
bylo stejné jako v jiných zemích. Po dobu jejich vlády popravili na Krymu
91 678 příslušníků Židovského a Cikánského etnika.27 I přesto však velká část
Krymských Tatarů vítala Němce jako osvoboditele od komunismu a
spatřovala v jejich příchodu novou příležitost.28
Z počátku měla říše s Krymskými Tatary stejné plány jako s jinými
„podřadnými etniky“, avšak dalo by se říct, že poté, co je poznali, tak změnili
názor. Krymští Tataři z výpovědí nevzpomínají na období pod Němci nijak
zle. Údajně se k nim chovali slušně a se stalinskými represemi se to nedalo
vůbec srovnávat.
Tento názor potvrzuje Dilavjer Musajev, vážený stařešina lidu
Krymských Tatarů, jenž jako dítě zažil Němce na Krymu. Obdobně je na tom
jeho stejně starý soused:
„Dilavjerův soused ukazuje fotku sebe jako malého caparta, jak
sedí na klíně polonahému německému důstojníkovi. Mluví o něm
jako o rodinném příteli, který pomáhal vyžít přinesenými
potravinami.“29

27

POHL, O.: Ethnic Cleansing in the USSR. 1937-1949. Westport: Greenwood Press. Str. 112.
FISHER, A. W.: The Crimean Tatars. Stanford: Hoover Institution Press, 1978. Str. 153.
29
KUCHTOVÁ, Š.: Prokletí Krymských Tatarů. Časopis Instinkt, 10. 8. 2006, č. 32/06. [online]
Dostupný z WWW: <http://www.ukrajinci.cz/cs/ukrajina/detail/prokleti-krymskych-tataru/> (cit. 27. 2.
2015)
28
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3.6 KRYMŠTÍ TATAŘI VE ZBRANI BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
V této době bojovali Krymští Tataři jak na straně Osy, tak na straně
komunistů.

3.7 VOJENSKÁ SLUŽBA U NĚMCŮ
Německá vojenská administrativa začala v lednu 1942 v řadách
Krymských Tatarů rekrutovat dobrovolníky, kteří se hlásili z řad obyvatelstva
a válečných zajatců. Ti byli zajati v letech 1941 a 1942 poté, co Němci obklíčili
a zajali téměř celou pátou sovětskou armádu. Většina zajatých Krymských
Tatarů předtím figurovala v prvních liniích Rudé Armádě jen jako návnada pro
nepřátelská děla.
Nabraní muži sloužili jak u wehrmachtu, tak především jako jednotky
domobrany, kde mohli více, než za Němce, bojovat za osudy vlastních
vesnic, které byly občas terčem etnicky motivovaných útoků ze strany skupin
řadících se k slovanským etnikům na Krymu. Jednotky domobrany dále
bojovaly proti nepravidelným sovětských partizánským skupinám, které
bojovaly v hloubi německé linie. K únoru 1942 bylo zaznamenáno 1632 mužů
v 14 rotách a 6 praporech.
Celkové číslo Krymských Tatarů sloužících během války v německých
batalionech se odhaduje na 20 000, což se rovná 10% tehdejší populace
Krymských Tatarů. Další zdroje hovoří o konkrétnějším čísle a to 9 225
mužů30. Vzhledem k tomu, že úmrtnost v německých zajateckých táborech
činila asi 50%, tak je s podivem, že počet sloužících mužů na německé straně
není mnohem vyšší.31

30

KULBAEV, T. S., KHEGAI, A.: Deportatsiia. Almaty: Deneker, 2000. str. 206-207 In: POHL, O.:
The False Charges of Treason against the Crimean Tatars. Academia.edu. [online] Published by
the International Committee for Crimea, Washington, DC, 18 May 2010. Dostupný z WWW:
<http://www.academia.edu/4836303/The_False_Charges_of_Treason_Against_the_Crimean_Tata
rs> (cit. 20.2.2015)
31
POHL, O.: The False Charges of Treason against the Crimean Tatars. Academia.edu. [online]
Published by the International Committee for Crimea, Washington, DC, 18 May 2010. Dostupný
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3.8 VOJENSKÁ SLUŽBA U SOVĚTSKÉHO SVAZU
Na druhé straně Krymští Tataři bojující za Sovětský svaz, jejichž počty
jsou velice podobné těm bojujícím za Nacisty. Údajných 20 000 mužů
bojovalo v Rudé armádě, kde 8 z nich dokonce obdrželo vyznamenání hrdina
SSSR32. Najdou se opět i střízlivější počty, které uvádí 10 000 Krymských
Tatarů33. Dále je třeba uvést, že z 3783 partyzánů na Krymu bylo 630
Krymských Tatarů a dalších několik desítek či stovek příslušníků tohoto
etnika poskytovalo pod hrozbou trestu smrti partyzánům zásoby či úkryt.34

z WWW:
<http://www.academia.edu/4836303/The_False_Charges_of_Treason_Against_the_Crimean_Tata
rs> (cit. 20.2.2015)
32
BUGAI, N.: The Deportation of Peoples in the Soviet Union. New York: Nova Science Publishers
Inc., 1996. Str. 157.
33
FISHER, A. W.: The Crimean Tatars. Stanford: Hoover Institution Press, 1978. Str. 161.
BUGAI, N. F.: Iosif Stalin - Lavrentiiu Berii: „Ikh nado deportirovat“: dokumenty, fakty,
kommentarii. Moskva: Druzhba Narodov, 1992. str. 142 – 143.
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4 DEPORTACE KRYMSKÝCH TATARŮ
V dubnu 1944 zahnala Sovětská armáda Němce na ústup z Krymu a na
speciální rozkaz velícího důstojníka se celé Tatarské obyvatelstvo Krymu
dostalo na dva týdny pod plnou správu moci NKVD. Vojáci znásilňovali ženy
i děti. Rabovali, šikanovali a dokonce zabíjeli civilní obyvatelstvo. Po dobu
dvou týdnu od vyhnání nacistů bylo po Krymském poloostrově slyšet pouze
úpění znásilňovaných či křik mučených nebo zabíjených35. Tím pro Krymské
Tatary opět začala doba sovětské hrůzovlády.
11. května 1944, v den co Rudá armáda dobyla poslední državy
Wehrmachtu a znovu tak zabrala Krymský poloostrov, Sověti dávno věděli,
že budou Krymské Tatary deportovat a již v tento den obdržela GKO36
vyhlášku N5859 SS podepsanou Stalinem, která odsuzovala Krymské Tatary
z velezrady a přikazovala provést jejich hromadnou deportaci do oblastní
v centrální Asii.37

4.1 PŘÍČINY DEPORTACE
Krymský poloostrov se z hlediska historie ukázal být jako důležitý
strategický bod a Sovětský svaz na něm v budoucnu nechtěl Krymské Tatary,
kteří se dříve snažili o vlastní autonomii a kteří měli blízké kulturní a historické
vazby na Turecko, sovětského historického nepřítele, na jehož provincie
Ardahan a Kars si do budoucna dělal Sovětský svaz mocenské ambice.38
Sověti odmítali mít na svých hranicích etnikum s pozitivními vazbami
k případnému nepříteli. Dále by v Sovětsko-Tureckém konfliktu mohl
negativní obraz Krymských Tatarů posloužit sovětské propagandě.
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Kolaborace Krymských Tatarů s nacisty se zdála být ideálním motivem
pro uskutečnění deportace. V dubnu 1944 proto Sověti vyslali komisaře
NKVD, aby tyto činy prošetřili. V hlášení, které komisaři Ivan Serov a Bogdan
Kobulov zaslali 22. dubna 1944 šéfovi NKVD, Lavrentijovi Pavlovičovi
Berijovi, stojí, že na 20 000 Krymských Tatarů dezertovalo z Rudé Armády. 39
Toto číslo ve svém hlášení nepodkládají žádnými důkazy a je do extrémní
míry cíleně přehnané.
Mezi lety 1941 a 1944 dezertovalo nebo se nepřihlásilo ke službě pouze
479 mužů Krymské ASSR, z celkového počtu 1 666 891 zaznamenaných
dezertérů celého Sovětského Svazu40. 25. dubna 1944 pak podal Beria
hlášení, že si Tatarský národní výbor najímal špiony pro práci na sovětském
území, sháněl dobrovolníky pro práci v Německých vojenských jednotkách a
deportoval ne-Tatarské obyvatele Krymu do Německa jako pracovní sílu.
Dále zmiňuje, že NKVD zatkla na Krymu 178 kolaborantů s nacisty.
Beria po dalších několika týdnech vyšetřování, konkrétně 10 května 1944,
informuje Stalina, že NKVD zatkla 5 381 proti sovětských elementů a zabavila
5 995 pušek, 337 kulometů, 31 minometů a velké množství granátů a nábojů.
V tomto telegramu také znovu opakuje informaci, že v průběhu roku 1944 na
20 000 Krymských Tatarů dezertovalo z Rudé Armády, aby mohli bojovat na
straně německých okupačních vojsk.41 Tento telegram byl přesně to, co Stalin
potřeboval. Osud Krymských Tatarů byl zpečetěn.
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O den později, 11. května 1944, tak GKO vydává prohlášení podepsané
Stalinem, že Krymští Tataři během velké vlastenecké války zradili svou zemi,
utekli z Rudé Armády od svých spolubojovníků a přidali se na stranu
nepřítele.

Dále

byli

obviněni

ze

špionáže

na

území

Sovětského

svazu, násilných represí vůči sovětským partyzánům a deportacím
slovanského obyvatelstva Krymu do německého otroctví.42
Krymští Tataři byli za tyto činy bez rozdílu jako celé etnikum odsouzeni
k trvalému přesídlení do Uzbecké SSR a dalších zemí střední Asie. Výkon
tohoto činu měla obstarat NKVD pod vedením soudruha Beryi.

4.2 OZNÁMENÍ DEPORTACE A PRŮBĚH VYSTĚHOVÁNÍ Z DOMOVŮ
Do akce se zapojilo 23 000 důstojníků a vojáků NKVD a 9000 agentů
NKVD-NKGB, 100 džípů, 250 nákladních automobilů43 a 67 vlakových
souprav. NKVD obcházela domy a informovala každou domácnost, že budou
deportováni za vlastizradu a přinutila je rychle si sbalit své věci.
Dle oficiálního rozhodnutí Státního výboru obrany si sebou mohli vzít
„osobní věci, oděv, drobný inventář, nádobí a potraviny do váhy 500 kg na
rodinu“. Někteří obyvatelé byli o tomto rozhodnutí informováni v předvečer
deportací a měli tak na zabalení aspoň pár hodin, ale ve většině případů to
vypadalo tak, že ozbrojenci z NKVD přijeli, oznámili provinění, dali lidem tak
15 - 30 minut na zabalení a následně je naložili do nákladních automobilů a
odvezli na nejbližší nádraží. Kdo v průběhu deportace vykazoval známky
vzpurného chování, tak byl zastřelen. Stejně tak ti, kdož kvůli věku či nemoci,
nebyli schopni chodit.
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O takovýchto případech dehumanizace vůči Krymským Tatarům víme
přímo z dopisů, které si organizátoři čistek navzájem posílali. Stávalo se také,
že když muži z NKVD spěchali, protože Beria Stalinovi slíbil, že vysídlí celé
etnikum během tří dnů, tak lidem ani žádnou možnost zabalení nedali.
Veškeré budovy, nábytek, pozemky, zvířectvo, zemědělské produkty a další
nepřenosný majetek připadl vládě Sovětského svazu.
Místo toho si mohli na novém místě zažádat o půjčku ve výši 5000 rublů
na rodinu se splatnosti do 7 let, za který si měli pořídit nový dům a nutné
vybavení.44 Majetek zanechaný na Krymu automaticky připadl Sovětskému
Svazu.
„Deportace byla vykonána velmi násilně. Ve tři hodiny ráno, kdy
děti dávno spali, přijeli vojáci a dožadovali se toho, abychom se
shromáždili a během pěti minut odjeli. Neměli jsme dovoleno si vzít
jakékoliv jídlo nebo zavazadla. Bylo s námi zacházeno tak surově, že
jsme mysleli, že nás vyvedou před dům a zastřelí. Poté co nás vyvezli
z vesnice na shromaždiště, jsme byli dvacet čtyři hodin drženi bez jídla,
s tím, že nám bylo zakázáno si dojít pro něco k snědku domů. Děti
z hladu nepřetržitě brečeli. Můj muž bojoval na frontě a já měla tři děti.
Nakonec nás naložili do náklaďáků a odvezli do Evpatorie. Tam jsme
byli jako dobytek namačkáni do přecpaných nákladních vagonů. Vlak
nás vezl 24 dní, předtím než jsme dorazili na stanici Zerabulak
v Samarkandském regionu. Odtud jsme byli dopraveni do kolkhozu
Pravda v Khatyršinské oblasti.“45
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4.3 TRANSPORT NA VÝCHOD
První den deportace, 18. května 1944 bylo pod osobním dohledem
Kobulova a Serova odvezeno na nádraží 90 000 Krymských Tatarů, z čehož
48 400 bylo rozmístěno do 25 ti vlakových souprav a vypraveno do
Uzbekistánu.46
Druhý den se počet celkově dopravených na nádraží zvýšil na 165 515
a celkový počet vypravených východním směrem na 136 412. Třetí den se
počet celkově dopravených na nádraží a celkově deportovaných zastavil na
čísle 183 155. Z toho 32% tvořily ženy a 50% děti, jen 18% bylo tvořeno muži
a to většina z těchto mužů byli buď starci, nebo váleční invalidé.47 Velké
množství dětí představovalo pro organizátory deportací příjemné zjištění,
protože jich mohli díky jejich malé velikosti více napěchovat do vagonu.48
Většina byla deportována do Uzbekistánu, další pak do Kyrgyzstánu,
Kazachstánu, Tádžikistánu, Urijské a Marijské autonomní oblasti a do
východních oblastí Ruské Sovětské Federativní Socialistické Republiky. Dle
záznamů NKVD bylo během deportace rozděleno 2 444 rodin.49 Nejčastěji
byli od rodin oddělováni práceschopní muži, kteří byli posíláni na těžbu dřeva
a plynu na Sibiř a nemohli se tak v exilu postarat o své rodiny. Avšak i ženy
nebo staří byli od rodin oddělováni. Ve spoustě případě se spolu rozdělené
rodiny již nikdy nesetkaly. Krymští Tataři v tom spatřovali jasnou účelovost a
záměr sovětské vlády dohnat je k smrti všemi možnými prostředky, když ne
fyzicky, tak skrze smutek a osamělost.50
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Ve spoustě publikací můžeme číslo 183 155 nalézt jako celkový počet
deportovaných Krymských Tatarů, ale méně se ví o tom, že dalších 6 000
Krymských Tatarů odvedla Rudá armáda do technických praporů a 5000
povolaly Moskevské uhelné doly jako levnou pracovní sílu.51
Krymští Tataři, jenž stále bojovali za Sovětskou vlast na frontě, se
deportaci vyhnuli. Po pádu Berlína však byli demobilizováni a posláni za
zbylými deportovanými. Někteří z nich do pracovních táborů na Sibiři a
v Uralských regionech. Avšak známe dost případů, kdy sovětští vojenští
velitelé skryli identitu svých vojáků z řad Krymských Tatarů před NKVD.52
Celkově tak bylo během tří dnů deportováno na 194 155 Krymských
Tatarů z oblasti Krymu, převážná většina do Uzbekistánu. Šlo bez mála o
všechny příslušníky tohoto etnika, které se NKVD podařilo vměstnat do 67
vlaků.53 Tomu také odpovídaly podmínky transportu. Cesta na východ trvala
přes dva týdny, avšak její průběh se vryl navěky do paměti celého etnika.
Podle rozkazu N5859 SS měla mít každá vlaková souprava k dispozici
jednoho doktora, dvě zdravotní sestry a přísun jídla a horké vody, avšak tak
se nestalo.54
Dle výpovědí jedinců, kteří jako děti deportaci zažili, byli ženy, muži,
staří i mladí, všichni bez rozdílu naměstnáni jako sardinky do nákladních či
dobytčích vagonů, jejichž jedinou modifikací k několika týdennímu obývání
byla díra v rohu, určená k defekaci. Přísun vody a jídla byl mizivý, takže se
ho často dostalo k pouze bohatším Krymským Tatarům, kteří ho museli
směnit za své osobní cennosti. Na následky dehydratace spousta převážně
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dětí a starých lidí zemřelo. O lékařské péči se ve výpovědích nikdo
nezmiňuje.55
Vlaky, jež měly zamčené dveře a utemněná okna, aby se nikdo
nedostal ven, jely přímo a nezastavovaly.56 Zastavily pouze jednou a to na
kazašské stepi, aby ven vyházeli mrtvé, aniž by pozůstalým dovolili provést
jakýkoliv pohřební rituál. Mnoho lidí se z těchto podmínek dočista zbláznilo57.
Jen v průběhu transportu zemřelo minimálně 7 900 lidí58, avšak některé
zdroje uvádí čísla mnohem vyšší.
Jak již bylo řečeno, tak muži a ženy byli deportováni pospolu, to
utvářelo problém studu v momentě, kdy došlo na záležitosti spojené s osobní
hygienou. V kontextu celé situace se to možná jeví jako malicherný problém,
ovšem byl například zaznamenán problém, kdy se mladé dívce roztrhla
střeva poté, co nebyla schopná defekovat v přítomnosti ostatních mužů, co
na ni ve vagonu byli namačkáni59.
Mimo individuální traumata, také existují traumata, které jsou
uchovávána v pamětích celého kolektivu – kolektivní paměť. Sürgün je výraz
referující v turečtině k deportacím, významově znamená něco jako vyhnání
či vypuzení a zároveň exil. Tento výraz je používán zejména Krymskými
Tatary a při jeho vyslovení nikdo nemusí uvádět k jakému vyhnání nebo exilu
se odkazuje. Všichni z tohoto etnika vnímají sürgün pouze jako deportace
spjaté s rokem 1944.60
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Mnoho výpovědí klade důraz na to, že tyto události vnímali v širším
rámci, jako zesměšňování celé tatarské identity a zákeřný útok na ni. Fyzické
i symbolické násilí spáchané na ženách a starých lidech, uvěznění mužů a
žen dohromady ve vagonech, zneuctění náboženských symbolů vojáky a
jejich zamítnutí možnosti pohřbívat zemřelé během přesunu. Kolektivní
paměť Krymských Tatarů dále podtrhuje kritickou ránu zasaženou
detatarizací Krymu, i přesto, že se tato událost stala po jejich vystěhování a
nemohli o ní tedy v ten moment vědět.61
Život před násilnou deportací se tak najednou začal jevit pozitivně, i
přesto, že ve své době tak rozhodně vnímán nebyl.
„Deportace dala vzniknout novému nahlížení na identitu a její
nové vnímání stojí za počátkem vývoje idealizovaného spojení
s teritoriem, které bylo nastaveno jako Vlast.“62 (Campana, 2006)

4.4 DETATARIZACE KRYMSKÉHO POLOOSTROVA
Současně s deportací populace Krymských Tatarů byla spuštěna akce,
jejíž cílem byla detatarizace Krymského poloostrova. Hlavní monumenty a
místa připomínající přítomnost Tatarské kultury byly zničeny. Knihy
pojednávající o Krymských Tatarech, či napsané Krymskými Tatary, byly
odebrány z knihoven a některé z nich spáleny. Názvy míst či ulic získaly
názvy odkazující k ruské kultuře.63
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Oficiální status poloostrova byl pak 25 července 1946 změněn z
Autonomní Sovětské Socialistické Republiky (ASSR) na oblast64 Ruské
Sovětské Federativní Socialistické Republiky (RSFSR). Schválení této
změny znamenalo, že do domovů opuštěných Krymskými Tatary byli
nastěhováni rusky nebo ukrajinsky mluvící osadníci, což byl finální proces
detatarizace.65 Roku 1954 pak byla Krymská oblast nabídnuta jako dar
Ukrajině u výročí 300 let vzájemného svazku mezi Ruskem a Ukrajinou. Toto
interní rozhodnutí, které nemělo okamžitý efekt, se ukázalo jako rozhodující
až po rozpadu Sovětského svazu.

4.5 DOKONČENÍ DEPORTACE A PŘIDĚLENÍ NOVÉHO STATUSU
Krymští

Tataři

byli

po

příjezdu

usídleni

v

nehostinném

prostředí Taškentské oblasti, v okolí měst jako Čirčik, Angren, Gulistan nebo
ve Fergánských nížinách, v okolí měst Andižán, Namangan, Margilán či
Fergana.66 Pracovali zde jako levná pracovní síla v dolech nebo jako dělníci
v továrnách, které sem byly přemístěny po napadení Německem. Většinou
byli Krymští Tataři přidělováni k nejtvrdší průmyslové práci, přestože na
Krymu pracovala většina z nich jako zemědělci.67
Dalším pracovním sektorem pro ně bylo právě zemědělství. Ovšem
práce na bavlníkových polích, kterým se také říkalo „bavlníkové gulagy“ se
od pěstování vína či tabáku na které byli z Krymu zvyklí, dost lišila. Na rozdíl
od přímořského podnebí, kopců a zavlažovacích kanálů, se zde nacházelo
horké, suché podnebí s minimem vegetace, jenž by při dvanáctihodinových
směnách poskytovala stín nad hlavou. Rovněž zde pracovali v nebezpečných
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a zdraví škodlivých podmínkách a to za minimální mzdu. Tato místa se
nacházela zejména v jižním Uzbekistánu v pásmu od Džizaku po
Samarkand.68
Předtím, než na tato místa vůbec dorazili, proběhla po celém
Sovětském svazu na Stalinův rozkaz rozsáhlá propaganda namířená právě
proti nim69. Místní úřady je tak přijímali jako zrádce vlasti a na základě toho,
jim byl přidělen status zvláštního osídlence. Znamenalo to pro ně zavedení
mimořádného režimu, kdy museli žít ve speciálních osadách, nazývaných
specposelenije. Tento kárný režim je na příštích třináct let zbavil jejich
osobních práv, zejména práva na volnost pohybu.70
Osady byly obehnány ostnatým drátem a vně měl každý své
předepsané bydliště, kdy bez speciálního povolení „komandatury“, neměli
možnost se z něj vzdálit na více jak pět kilometrů. Přednostové rodin pak
museli několikrát do měsíce hlásit místním úřadům NKVD svou přítomnost a
podávat hlášení o své práci a rodině. Kdo opustil přikázaný region, tak mohl
být potrestán až pěti lety těžkých prací71.
„Mít v dokumentech národnost krymský Tatar automaticky znamenalo
cejch nespolehlivého. Dokonce i ti, co bojovali celou válku v Rudé armádě a
získali vysoká vyznamenání, byli přímo z fronty posláni do vyhnanství a
museli se hlásit každý měsíc na okrsku milici.“72
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Materiální podmínky zde byly minimálně v prvních letech po příjezdu
tragické. Nebyl dostatek čisté vody a příjem jídla v osadách, činil pro celou
rodinu 150 gramů chleba na den73. Jedna ze svědkyň vypověděla, že poté co
ji, její matku a jejích šest sourozenců převezli do tábora, s tímto přídělem
zemřela během prvního roku polovina rodiny. Matka musela jít pracovat do
uhelného dolu, aby uživila aspoň zbytek rodiny.74
„Naše rodina se sešla v Uzbekistánu. Měli štěstí, že náš odveleli do
nejúrodnější oblasti Střední Asie - do Ferganské doliny. Bylo nám
jasné, že hlady neumřeme. První rok jsme pracovali v sovchozu číslo
5. nedaleko města Andižanu. Hodně našich zabila malárie a špatná
voda. Naše matka už měla zkušenosti z prvního vyhnanství za Uralem,
a tak nám dělala šťávu z ovoce, kterého bylo všude dost, nic jiného
jsme pít nesměli.“75
Rovněž nebyl dostatek ošacení a poskytnuté ubytování představovali
narychlo postavené kasárny, stany nebo chýše z nevypálených cihel, jenž
byly vyrobené z vysušeného bahna.76
Další výpověď popisuje vzpomínky ženy z jiné oblasti:
„Byli jsme nuceni si opravovat naše vlastní osobní stany. Pouze jsme
pracovali a hladověli. Mnozí byli tak zesláblí hladem, že se nedokázali
udržet na nohou… Naši muži byli na frontě a nebyl zde nikdo, kdo by
pohřbil mrtvé. Mrtvá těla se tak často kolem nás válela i několik dní,
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než si jich někdo z úřadů všiml. Některé naše děti kopali malé
hrobečky, aby mohli pohřbít ty nejmenší nešťastníky.“77
Například podmínky na staveništích ve Farkhadu byli natolik neúnosné,
že je nezvládali ani místní úředníci. Na úkor toho se 30. září 1944 centrální
výbor komunistické strany Uzbekistánu a uzbecká NKVD usnesli k přemístění
2 472 Krymských Tatarů (772 rodin), kteří zde předtím pracovali do kolchozů
na obrábění bavlny v Tadžikistánu.78
Těžká práce, nezvyklé klima, špatné ubytování, nedostatek vody, jídla
a pořádného oblečení (v Uzbekistánu je velice horké, suché léto a naopak
v zimě je standardně -20), to všechno snižovalo jejich imunitu a zvyšovalo
jejich náchylnost k infekčním nemocem vyskytujícím se v centrální Asii, na
něž Krymští Tataři nebyli vůbec zvyklí.
Už tak vysokou nemocnost a úmrtnost zvyšovaly velmi rozšířené
nemoci jako: malárie, tyfus, žlutá horečka nebo úplavice, proti kterým nebyl
dostatek léků. V červenci 1944 dostal Beria od místní vlády dopis, že kolem
40% z 13 097 Krymských Tatarů v oblastech Namagan, Samarkand a
Bukhara v Uzbekistánu má některou z výše uvedených chorob a že nemají
léky na jejich léčbu. Není známo, že by tento problém Sovětský svaz jakkoliv
řešil nebo ho pokládal za relevantní.79
Od květnové deportace do nového roku 1945 tak v Uzbekistánu
zemřelo 13 592 Krymských Tatarů, což představuje 9,1% Krymských Tatarů
v Uzbekistánu a 7,4% z celkově přemístěných Krymských Tatarů. Během
roku 1945 zaznamenala NKVD v Uzbekistánu dalších 13 183 zemřelých80,
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což představuje dalších 8,7% Tatarů poslaných do Uzbekystánu a 7,1%
z počtu celkově deportovaných. Za rok a půl tedy zemřelo v Uzbekistánu
17,8% Krymských Tatarů, což představovalo 14,5% z jejich celkového počtu.
Téměř polovinu z tohoto počtu zemřelých jsou děti pod 16 let. Z počtu 13 183
smrtí za rok 1945 činilo 6 096 dětí, 4 525 žen a 2 562 mužů. Během prvních
pěti let po deportaci, tak celkově zemřelo na 42 tisíc Krymských Tatarů, tedy
víc jak pětina celého etnika.81
Rovněž je třeba zmínit, že tato čísla pocházejí z archivů NKVD a počet
zemřelých, tak může být mnohem vyšší, jsou zde teorie, že číslo zemřelých
mohlo do roku 1947 být až 109 956. Mnoho aktivistů pro lidská práva, z etnika
Krymských Tatarů, shledává tato čísla zemřelých v průběhu deportace a ve
zvláštních osadách za následek genocidy.

4.6 ARABATSKÁ TRAGÉDIE
Na neštěstí pro Krymské Tatary toto nebyl konec Sürgünu. Byla zde
skupina Krymských Tatarů, na kterou organizátoři deportace zapomněli.
Následující pasáž je překladem očitých svědectví, jenž zaznamenaly, co se
zapomenutým Krymským Tatarům stalo:
„Celá etnikum, jenž statečně bojovalo za obranu své vlasti
byla zhanobeno nařčením ze zrady a deportováno z místa svého
narození. Já jsem svědkem této tragédie…
Chci se dotknout události spjaté s masovým vystěhováním
Krymských Tatarů. Jeden z předáků této genocidy, Bogdan
Kobulov, podal hlášení L. P. Beriovi, že Krym je vyčištěn od
Tatarů. Beria vzápětí předal tuto zprávu Stalinovi. Tisíce
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účastníku této „úspěšné“ operace bylo 19. července 1944
dekorováno medailemi. Během hostiny na oslavu „vítězství“ bylo
Kobulovovi řečeno: „zapomněli jsme deportovat ty Tatary
z vesnice na Arabatském pásu.“ Byli to rybáři a těžaři soli žijící
ve vesnicích na úzkém zemním pruhu, který odděluje Sivašské
jezero a Azovské moře. Bylo zřejmé, že muži z těchto vesnic
bojovali na frontách, většinu vesničanů tak tvořily ženy či děti.
Kobulov přikázal: „Pokud jediný z těchto Tatarů bude za dvě
hodiny žít, tak budou padat hlavy.“ Kobulovovi bylo řečeno, že je
nemožné shromáždit do dvou hodin Tatary z celého okolí, které
se rozprostírá na sto kilometrech. Stalinovým stoupencům, tak
nakonec bylo dáno 24 hodin na provedení této mise.82 (Crimean
Review, Vol.V, No.2, pp. 13-14).
Z přístavu Genicsek vzali starou loď, shromáždili všechny
Krymské Tatary z Arabatského pásu a naložili je na ní. Odvezli
je do nejhlubší části Azovského moře a pak loď potopili. Loď plná
Krymských Tatarů se potopila na dno. Vrazi čekali v druhé lodi
s kulomety, na ty co by se případně vynořili.
Arabatská tragédie je jedna z nejsmutnějších stránek
historie lidu Krymských Tatarů a jako taková by neměla být
zapomenuta. Lidé a národy by se z ní měli poučit, ale neudělali
to. Oběti Surgunu dodnes bojují o to, aby byli celým světem
uznáni jako oběti této tragédie.“83
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5 SITUACE NA DEPORTOVANÉM ÚZEMÍ PO SKONČENÍ VÁLKY
5.1 VZTAHY S MÍSTNÍM OBYVATELSTVEM
Místní obyvatelstvo z řad Uzbeků se díky vlivu propagandy drželo před
Krymskými Tatary dál. Spoustě uzbeckým vesničanům však začalo po čase
připadat divné, že skupinu „zrádců vlasti“ tvoří většinou lidé staří, ženy, děti a
zmrzačení vojáci Rudé armády.84
Zoufalá situace Krymských Tatarů se začala o něco zlepšovat, poté co
skončila válka a některým vojákům z řad Krymských Tatarů bylo mezi lety
1945 a 1948 dovoleno najít své rodiny na územích exilu. Kultura Krymských
Tatarů zná od té doby specifický žánr historek, líčící bolest vojáků, jenž vyhráli
válku a těšili se domů za svými rodinami a místo nich našli jen opuštěné domy
a vesnice.85
Ti, kteří se rozhodli náročně cestovat přes válkou zpustošený Sovětský
svaz za svými rodinami ve speciálních osadách v daleké centrální Asii, byli
označeni jako „zvláštní osídlenci“, stejně jako jejich příbuzní a zařazeni do
„osadnického režimu“.
Sovětské

úřady

evidovaly

po

válce návrat

přibližně

9

000

demobilizovaných vojáků z řad Krymských Tatarů do speciálních osad.
Většina z nich dobrovolně. Ze sovětských zdrojů můžeme rovněž vyčíst, že
524 z těchto veteránů byli Sovětští důstojníci a 1 392 četaři Rudé Armády.
Všichni z nich však automaticky získali status zrádců vlasti86.
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S příchodem spousty otců, synů, manželů a bratrů získalo v roce 1946
toto značně bezbranné etnikum několik tisíc válkou zocelených veteránů na
ochranu před šikanou ze strany místních úřadů a komandantů v osadách.
Rovněž tak získali nový impuls a sílu k přebudování svých životů v exilu.
Pamětníci dnes vzpomínají na zvláštní pocit ojedinělé radosti, když viděli, jak
se muži navracející se po vlnách zpátky, setkávají se svými rodinami.87
Jeden navrácený voják vypověděl:
„V prvních měsících po mém příjezdu do Uzbekistánu zemřelo
více jak 40 000 našich lidí. Velkou měrou k tomu přispělo to, že nás
místní lidé vnímali jako své nepřátele. Propaganda, jenž se šířila mezi
lidmi centrální Asie, nás vyobrazovala jako zrádce, kteří na frontě zradili
jejich muže a kteří zradili celou Sovětskou rodinu. Krátce po našem
příjezdu, však místní začali rozumět tomu co se tu děje. Houfy
zmrzačených vojáků bez rukou a nohou, avšak s cinkajícími medailemi
na hrudi se vrátilo z fronty zpátky, hledat svoje matky, ženy a děti.
Mnohé z nich už, ale nebyli na tomto světě… V ten moment si
Uzbekové uvědomili, jako obrovské nespravedlnosti bylo na našem lidu
vykonáno a začali se s námi dělit o své poslední kousky vdolků, hrstičky
rozinek či ořechy.“88
K sblížení Uzbeků a Krymských Tatarů dále pomohlo zjištění, že jde o
lidi nábožensky a jazykově blízké s podobnými kulturními tradicemi. Sirotci
z řad Krymských Tatarů bývali dokonce adoptováni89 místními Uzbeky a
vdovy Krymských Tatarů si zpočátku brali Uzbecké muže, protože byli stejně
jako oni, sunnitští muslimové turkického původu. Islám tak poskytoval
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společný jazyk idiomů, symbolů a sdílených kulturních norem, které byly
mostem při překonávání rozdílnosti.
Uzbekové však byli silněji nábožensky založení a stále například
fungovali v polygamických svazcích, který Krymští Tataři opustili. Mnoho
Uzbeků a Tádžiků se vizuálně stylizovalo do tradiční formy vyjadřující
příslušnost k muslimské komunitě (holili si hlavu, oblékalo chalát, měli
plnovous a ženy chodily zahalené). Na tyto odlišnosti svých sousedů,
nahlíželi Krymští Tataři jako na něco zaostalého.90
Krymští Tataři se oblékali jako Evropané a rovněž mentálně na nich byl
znát značný evropský vliv posledních století. Patrná byla jejich snaha se
neasimilovat a udržet si vlastní etnickou identitu. Po návratu mužů z války,
bylo zaznamenáno jen málo sňatků s jinými etniky a i po zbytek let v exilu se
toto etnikum vyznačovalo endogamií. To však neměnilo nic na tom, že
navázání přátelských vztahů s Uzbeckým etnikem v mnohém ulehčilo jejich
proces aklimatizace a přežívání v exilu.

5.2 POČÁTEK ÉRY PO STALINOVI
V roce 1953, kdy už se více Krymských Tatarů rodilo, než umíralo a
jejich materiální situace se zdála být aspoň v rámci nutného minima
stabilizovaná, zemřel Stalin a vystřídal ho Nikita Chruščov91. Situace v celém
Sovětském svazu se začala měnit. Roku 1956, na dvacátém sjezdu ÚV
KSSS, promluvil Chruščov o důsledcích kultu osobnosti Stalina a odsoudil
proběhlé deportace.
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„Už koncem roku 1943, kdy se na frontách Velké vlastenecké
války vyhranil trvalý přelom v průběhu války ve prospěch Sovětského
svazu, bylo přijato a realizováno rozhodnutí o vysídlení všech
Karačajců z území, které obývali. Ve stejném období, koncem prosince
1943, stihl týž osud všechno obyvatelstvo Kalmycké autonomní
republiky. V březnu 1944 byli vysídleni ze svých rodných míst všichni
Čečenci a Inguši a Čečensko-ingušská autonomní republika byla
zrušena. V dubnu 1944 byli z území Kabardinsko-balkarské autonomní
republiky vysídleni do vzdálených míst všichni Balkaři a republika sama
byla přejmenována na Kabardinskou autonomní republiku. Ukrajinci se
tomuto osudu vyhnuli, protože jich je příliš mnoho a nebylo kam je
vystěhovat. Jinak by je totiž vystěhoval.“92
Chruščov zrušil režim speciálních osídlenců, omluvil se zmíněným
etnikům za křivá nařčení a dovolil deportovaným začít proces integrace do
sovětské společnosti. Přesídlenci získali tímto zpět svá práva, směli si nyní
svobodně volit místo svého pobytu, hlásit se ke své národnosti, studovat na
školách a dokonce se vrátit na svá původní území. Čečenci, Inguši, Kalmyci,
Karačajci a Balkaři se tak mohli volně vrátit do svých domovin.
Na Krymské Tatary, Meschetinské Turky a Povolžské Němce se však
možnost návratu nevztahovala a rozhodně to nebylo tím, že by na ně ve svém
projevu Chruščov pouze zapomněl, počítalo se totiž, že zde zůstanou
natrvalo. Tato tři etnika se osvědčila jako dobří pracovníci a hlavně místa
jejich původních domovů se ukázala být hospodářky či strategicky cenná a
Sovětský svaz se jich nemínil vzdávat. Ti z nich, kdo se pokusili o návrat
domů, byli zatčeni.93
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Rozhořčení Krymští Tataři, se tak v návaznosti na tato rozhodnutí začali
sdružovat do komunit, které měli za cíl si vydobýt právo na návrat do vlasti.94

5.3 POKUSY O NÁVRAT NA KRYM
V letech 1956 – 1964 se Krymští Tataři, především ti z řad bývalých elit
a válečných veteránů, snažili formou dopisů a petic obracet na sovětské
úřady s požadavkem řešení tatarské otázky. Bez úspěchu.95
V letech 1964 – 1970, za vlády Brežněva, zvolili Krymští Tataři tvrdší
postup a začali důsledně organizovat masové demonstrace ve dny
významných výročích. Krymští Tataři už Sověty neprosili, ale obviňovali je
z genocidy a spáchaného bezpráví a nosili cedule a transparenty požadující
návrat na Krym.96
Tradičním dnem těchto demonstrací byl 19. duben a 18. květen. První
datum odkazovalo k výročí narození Lenina, protože za jeho vlády byla
založena Krymsko-tatarská autonomní republika a přistupoval k identitě
etnika Krymských Tatarů mnohem tolerantněji než jeho následovník Stalin.
Druhé datum, 18. květen, byl výročím zahájení deportací, kdy se vzpomínalo
na všechny zemřelé v průběhu deportací. Ministerstvo vnitřních záležitostí,
milice a KGB tyto demonstrace často násilně rozháněla a lidé byli zatýkáni za
protisovětskou činnost. Jedna z největších demonstrací se odehrála v roce
1967 ve městě Čirčiku, kdy bylo víc jak 300 lidí zatčeno a nespočet lidí
zmláceno nebo postříkáno slzným plynem.97
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Na tento tlak, který byl ještě podpořen přímými návštěvami aktivistů
v sídlech moskevských vládních a stranických úřadů, včetně jejich nejvyšších
představitelů, reagovaly ústřední orgány vydáním nového dokumentu. Dne 5.
září 1967 byl vydán Výnos Prezidia Nejvyššího sovětu SSSR č. 493 „O
občanech tatarské národnosti dříve žijících na Krymu“ a č. 494 “O přijetí části
2 z roku 1956. (Výnos z roku 1956 zrušil režim zvláštních přesídlenců, ale
v části 2 zakazoval jejich návrat na Krym).98
Výnos č. 493 zrušil obvinění z toho, že Krymští Tataři kolektivně zradili
vlast. To čeho se nepodařilo dosáhnout během osmi let prosbami a peticemi,
bylo dosaženo během tří let masovými demonstracemi. V ustanovení č. 494
se potvrzovalo právo Tatarů usazovat se na území celého Sovětského svazu
- tedy také na Krymu.
Toto prohlášení bylo, však opatřeno doplňkem, že je tak možno činit „
pouze ve shodě s existujícími zákony o pracovním zařazení a pasportním
režimem“ a ujištěním, že násilně z Krymu vystěhovaní „občané tatarské
národnosti“ „zakořenili na nových místech“ a „disponují tam všemi právy
sovětských občanů“99. Obě tato tvrzení zamlčovala skutečnost, že přáním
Tatarů je vrátit se zpět na Krym a je zřejmé, že s tímto návratem úřady
nepočítaly.100
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Bylo evidentní, že Sovětský svaz usiluje o asimilaci Krymských Tatarů
v centrální Asii. Na Krym se mohl vrátit jen omezený počet lidí, kteří museli
mít doloženou konkrétní nabídku na zaměstnání na Krymu. Ty se
v omezeném množství nabízely v rámci organizovaných náborech práce. 101
Ve výsledku tak tento dokument nabízel určitý posun, ale zdaleka to nebylo
to, co si Krymští Tataři představovali.

5.4

HNUTÍ „ZPĚT NA KRYM“

Od začátku sedmdesátých let, tak Krymští Tataři rozvinuli nové hnutí,
které pojmenovali co nejsrozumitelnějším názvem a to Zpět na Krym. Kromě
návratu na Krym zde také formulovali požadavek na obnovení krymské
tatarské autonomie102. Tento návrh byl samozřejmě odmítnut, ale snaha
Krymských Tatarů neustala.
V rámci nového hnutí se objevily i nové postupy: rozhodné pouliční
manifestace, přenesení aktivit do samotného hlavního města Sovětského
svazu a navázání kontaktů s tamními obhájci lidských práv a dále také snaha
o mezinárodní zviditelnění této problematiky.103
Souběžně s tím však také dochází ke zvýšení represí proti aktivistům
z řad Krymských Tatarů. Uvězněn je mimo jiné i hlavní představitel hnutí a
významná postava současné Krymské politické scény - Mustafa Džamilov,
který si za své snahy o návrat Krymských Tatarů na Krym odseděl sedmnáct
let v gulagu. Hnutí se ocitá v krizi. Pár jednotlivců se na Krym vrací, ale pro
kolektivní repatriaci zatím nejsou vytvořeny dostačující podmínky.104
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6 NÁVRAT NA KRYM
Dne 14. listopadu 1989 zazněl výnos Nejvyššího sovětu SSSR „O
nezákonnosti a zločinnosti represivních aktů proti násilně přestěhovaným
národům a zajištění jejich práv“105, který už se skutečně týkal Krymských
Tatarů a dovoloval jim návrat do své vlasti, kterou spousta z nich znala pouze
jako tzv. Yeshil Adu - neboli zelený ostrov z romantizovaných vyprávění svých
starších.106
Realita návratu na post sovětský Krym byla horší. Zejména co se týče
ubytování, domy, ve kterých bydleli předtím, už nestojí, nebo v nich bydlí
někdo jiný. Musí tak bydlet v provizorních ubytovnách, nebo v nouzových
squatech, postavených v okolí měst. Značná část těch, kteří měli to štěstí a
získali legálně stavební pozemek, zase nemá peníze na dokončení stavby.
„Když byl Dilavjer Musajev podívat na svůj starý dům, noví
„majitelé" ho nepustili ani za vrata. Většina krymskotatarských rodin si
ale vezla peníze, které vydělaly načerno podnikáním. „Tisíc rublů, to
byly tehdy slušné peníze, jenže místní administrativa zpočátku bránila
lidem, aby nám prodávali domy. Takže jsme se rozhodli nečekat a
zabrali jsme pole za městem. Naše správa ho rozdělila na parcely a
začali jsme stavět," říká Dilavjer. Otázka, jakým právem, ho
nadzvedává ze židle. „Žádné ilegální obsazení půdy! Podle výnosu
ukrajinského prezidenta má každý občan Ukrajiny nárok na stavební
parcelu!" První stavby smetli vojáci s bagrem, pak se čas od času
objevovaly vodkou rozkurážené skupinky místních, které stavby
rabovaly a ničily. Ovšem i Tataři byli dobře organizovaní. Drželi hlídky
a psali petice, až bachčisarajské úřady vydaly dekrety na všechny
započaté stavby, zavedly vodu i elektřinu. Dnes stojí na dvou návrších
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nad městem nová tatarská čtvrť s honosnými, i když často
nedokončenými domy - stavby pokračují třeba celá desetiletí, podle
toho, kolik majitelé zrovna mají peněz. Podobná místa jako kopec nad
městem Bachčisaraj můžete dosud vidět po celém Krymu. Maringotky
a ostražité hlídky vypovídají o tom, že tato napjatá etapa ještě
neskončila.“107
Zdrojem lokálních střetů byl kromě hledání stavebních parcel a záborů
půdy také počáteční strach a nedůvěra místních obyvatel k příchozím
Krymským Tatarům. Jejich špatná reputace vytvořená propagandou
v minulých letech, jim tak mimo jiné velmi stěžovala hledání zaměstnání.
„Ve fabrice, kam jsem později nastoupil, na nás měli dokonce
připravené železné trubky,"
Doba největšího napětí, však poměrně rychle přešla, potom co si místní
přestali připadat materiálně ohroženi.
Další vážnější komplikují v zejména každodenních situacích, byl
problém Tatarů se získáním ukrajinského občanství108. Repatrianti bez
občanství pak nejenom, že nemohli uplatňovat svá politická práva, ale rovněž
špatně získávali zaměstnání, nemohli legálně podnikat nebo navštěvovat
bezplatně instituce vyššího vzdělávání nebo nemohli pobírat penzi.109
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6.1 POČET NAVRÁCENÝCH KRYMSKÝCH TATARŮ

V roce 1979 žilo na Krymu 5000 Krymských Tatarů do roku 1989 tento
počet vzrost na 38 400.110

Zde je zaznamenán počet navrácených Krymských Tatarů po roce 1989:111
Rok

1989

Počet

28 200 33 800 41 400 27 600 19 300 10 800 9 200

1990

1991

1992

1993

1994

1995

navrácených
V roce 1996 byl zaznamenán u jinak klesající křivky určitý nárůst a tak
počet Krymských Tatarů na území Krymu činil asi 240 000 lidí z celkového
počtu 500 000 Krymských Tatarů112. Větší polovina tak v Uzbekistánu
zůstala. Ne, že by přestali věřit myšlence minulých let, ale z informací, které
se jim dostávali od navrácených se spousta z nich zdráhala, nechat za sebou
opět to co vybudovali na novém místě. Zvlášť kvůli velké nejistotě ohledně
bydlení, zaměstnání a vzdělání dětí, které by na ně na Krymu zcela
nepochybně čekaly. Stávalo se, že často svůj majetek museli prodávat hodně
pod cenou, protože na Krymu jim neuznali jejich kredity z Uzbekistánu.
Rovněž nechtěli opouštět hroby svých zemřelých.
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Velký plán tatarských aktivistů, přeměnit Krym v region s převládajícím
tatarským obyvatelstvem se neuskutečnil, protože 240 000 Krymských Tatarů
představuje jen asi 10 % z celkového počtu obyvatelstva Krymu.113

6.2 SOUČASNÝ POHLED KRYMSKÝCH TATARŮ NA DEPORTACI
Každý 18. květen, den nazývaný jako Kara Gün (Černý den) se tisíce
Krymských Tatarů z celého Krymu sjedou do hlavního města Krymu,
Simferopolu, kde se shromáždí kolem dvou jednoduchých monumentů
postavených na začátku devadesátých let. Ti z jižních částí Krymu se
shromáždí kolem monumentu postaveném na břehu Krymské hlavní řeky,
Salgiru. A z ti ze severních částí Krymu se shromáždí kolem monumentu na
opačné straně řeky u hlavního nádraží Simferopolu.114
Nuri

Shevkiev,

otec

domácnosti

v

osadě

Marino,

nedaleko

Simferopolou, zdůvodňuje, proč každý rok bere svou rodinu na pamětní
událost:
„Když jsem byl dítě vyrůstající v Uzbekistánu, tak nám každý 18.
květen rodiče, prarodiče, tety a strýcové vyprávěli příběhy o těch, kteří
zemřeli v průběhu deportací. Vím vše o těch, co v těchto časech
zemřeli. Znám jména všech přátel mého otce, kteří v průběhu
deportace zemřeli. Teď když jsme se vrátili na Krym a začali
přebudovávat naše životy, hrozí, že moje dcery a synové zapomenou
na naší národní tragédii. Že zapomenou jména těch, kteří zemřeli ve
vlacích a ve speciálních osadách v Uzbekistánu.
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Tím, že beru 18. května své děti k monumentu, tak jim
připomínám deportaci a zároveň jim připomínám to, kdo jsou.“115

Občas se, ale tyto smuteční pochody dostávají do konfrontace s
xenofóbními skupinami majoritní slovanské populace, kteří Krymské Tatary
stále osočují z kolaborantství.
Pro ubývající generaci pamětníků jsou výročí deportace nositelem
výrazného emocionálního symbolismu, který věří, že nesmí být zapomenut a
který se snaží přenést na mladší generaci, která už ji zná pouze z vyprávění
a která bude mít za úkol udržet události této tragédie v kolektivní paměti
generací nadcházejících.116
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ZÁVĚR
Za prohřešky několika jedinců, bylo kolektivní vinou odsouzeno celé
etnikum Krymských Tatarů k masové deportaci, která měla za následek
obrovské ztráty na lidských životech, cti, majetku, životní úrovni, svobodě a
v neposlední řadě kontaktu s blízkými, kteří byli deportováni na jiná cílová
místa. Deportace tomuto etniku naopak přinesla zmar, bolest, smutek,
rozhořčení, materiální bídu a dodnes trvající pocit nespravedlnosti. Zároveň
však formovala novou etnickou identitu, kdy podskupiny Krymských Tatarů,
které spolu navzájem před deportací příliš neinteragovali a definovali sami
sebe spíše na základě příslušnosti ke konkrétnímu geografickému teritoriu
Krymu (hory, pobřeží, step), sloučila do jedné etnické skupiny Krymských
Tatarů, které spojoval pocit křivdy a bezpráví, který formoval jeden ze základů
jejich nové etnické identity.
Celkově bylo deportováno přes 190 000 Krymských Tatarů, z nichž
během prvních let v deportaci až polovina zemřela. V nucené deportaci
strávili 45 let, z čehož prvních 13 let strávili v pracovních táborech. Velké
množství Krymských Tatarů žije v Uzbekistánu (a jiných lokalitách kam
proběhla deportace) dodnes.
Primárně

za

provedenou

deportaci

mohli

mocenské

ambice

Sovětského svazu v čele se Stalinem, který plánoval zabrání tureckých území
a nechtěl mít poblíž svých hranic etnikum s pozitivními vazbami na budoucího
nepřítele. Dále v tom sehrály roli předsudky a rasová nenávist inspektorů
Sovětského svazu prošetřující kolaboraci Krymských Tatarů s nacisty.
Zejména u vrchního komisaře NKVD, L. P. Berii, byla vůči tomuto etniku
zaznamenána značná předpojatost, když bez řádného prošetření uvedl, že
množství kolaborantů odpovídá celkovému počtu Krymských Tatarů, což je
absurdní. Vzhledem k proběhlé kolektivizaci a represím v průběhu třicátých
let vůči Krymským Tatarům ze strany Sovětského svazu, byli nacisté velkým
počtem Krymských Tatarů vítání v očekávání, že pod jejich nadvládou zažijí
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lepší zacházení. Ve službách wehrmachtu a hlavně jednotkách domobrany
tak skutečně sloužili, ale jejich počet byl zhruba stejný jako počet mužů
Krymských Tatarů, kteří zůstali i přes tuhý režim Sovětského svazu loajální
Rudé armádě. V obou případech šlo o cca 20 000 mužů, tedy o 10%
z celkového počtu Krymských Tatarů.
Rozsudek kolektivní viny, typická záležitost totalitních režimů jako byla
Třetí říše a Sovětský Svaz, tak způsoboval situace, kdy Krymští Tataři
nasazovali a pokládali životy v bojích za Sovětský svaz a právě Sovětský
svaz jim v ten moment bral životy jejich rodin a přátel doma na Krymu.
Aktivisté z řad dnešních Krymských Tatarů se snaží o zpětné
klasifikování tohoto činu nikoliv jako etnická deportace či etnická čistka, ale
jako genocida. Po odkrytí méně známých událostí, jako byla např. Arabatská
tragédie, tak dle mého názoru může být interpretován, i přestože deportace
Krymských Tatarů neměla primární cíl zničit toto etnikum jako celek, jako
tomu bylo patrné u známých genocid dvacátého století, jako turecká genocida
vůči Arménům, nacistická genocida vůči Židům a Cikánům nebo Rwandská
genocida Hutů vůči Tutsiům. Po načerpání nových znalostí zde spatřuji
rozdíly v přístupech. Z přístupu vlády Sovětského svazu byla patrná nikoliv
nenávistná tendence jako u předchozích jmenovaných, ale vypočítavá
tendence. Obsadit Krym, odstranit jakékoliv zanechané artefakty Krymských
Tatarů a toto etnikum ne zničit, ale s lhostejností vůči jejich životům je
maximálně využít k těžké práci, za cenu téměř nulových provozních nákladů.
Nenávisti se Krymským Tatarů dostávalo až od vykonavatelů těchto rozkazů,
kteří byli ze shora naočkováni „správnou“ doktrínou.
Výročí deportace je pro Krymské Tatary ze všech svátku či výročích,
které dodržují tím nejdůležitějším. Posiluje etnickou identitu a připomíná
vykonané zlo, které by nehledě na příslušnost k etniku Krymských Tatarů,
měli všichni, kdož o něm ví, dělat vše pro to, aby už se v budoucnu nikdy
neuskutečnilo.
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RESUMÉ
This work is dedicated to the deportation of the complete ethnic group of the
Crimean Tatars, from the Crimean pennusia, during May 1944. by the Soviet
Union. First part contains an explanation of the technical terms that will be
worked with. Second part features a backround of the ethnicaly motivated
deportations throughout the history. Third part presents the ethnical origin of
the Crimean Tatars and their history from the Golden Horde to an events
during the World War II, that made an impact on the future deportation,
including both servise in the Wehrmacht and Nazi organized militias and on
the other hand the servise in the Red Army. Fourth part is the main one and
it decribes the process of the deportation itself: accusation of the whole ethnic
for being Nazi collaborators, their terrible transportation to the Uzbekistan
(and other very distant, eastern settlements), their struggle with illnesses and
poor conditions in the working camps and the Arabat tragedy, in whitch the
Soviets killed all the Crimean Tatars they forgot to relocate. Including the
personal wittnesses of these acts. The final fifth part unravels the slight
stabilization after the Stalins death, the effort of Crimean Tatars movements
to obtain the right to return to their motherland and the impact on Crimean
Tatars after they could finaly return in year 1989.

