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Уводни думи

„Една или повече татарски нации?” Тази провокативно озаглавена 
статия на водещия историк тюрколог Азаде Рорлих е важна не толкова 
със своите основни постановки, някои от които е възможно да поставим 
под съмнение1. Текстът е полезен поради акцентирането върху един 
извънредно важен за специализираните проучвания въпрос – този за 
границите на татарската национална идентичност, необходимостта от 
нейното стриктно дефиниране. Предлагайки подобна смислова рамка, 
изследователката насочва посоката на нашите разсъждения върху, от 
една страна, съществуването на единно татарско национално съзнание, 

1 Rorlich, A. One or More Tatar Nations? In: Allworth, E. (ed.) Muslim Communities Reemerge: 
Historical Perspectives on Nationality, Politics, and Opposition in the Former Soviet Union and 
Yugoslavia. Durham and London, 1994, pp. 61–79.



чието общо символно пространство се простира навсякъде, където има 
татарско население, а от друга страна, потенциалното наличие на 
различни татарски национални проекти, всеки следващ  своя собствена 
логика и исторически път. Ако си позволя да перифразирам безспорно 
ценната алюзия на Рорлих, бих проблематизирал дискусията с въпроса: 
„Една или повече татарски идентичности?”. Днес сме свидетели на 
съществуването на множество различни идентичностни категории, 
привидно обединени от един общ татарски (разбиран в най-широк 
семантичен смисъл) императив. Тематичните изследвания са богати откъм 
описателни етнографични очерци, посветени на тези групи, откъм 
осветляването на техния специфичен исторически контекст, но 
тенденциозно оставят дълбоки неясноти относно обхвата на груповите 
идентичности, взаимната им корелация, конституирането на една 
татарска идентичност vis-à-vis идентичността на останалите татарски 
общности. В  този ред на мисли си поставям нелеката задача да се опитам 
да допринеса за изясняването на тази относително слабо застъпена 
проблематика, и за целта анализирам на базата на релевантна теоретична 
и историко-антропологична методология множествеността на татарската 
идентичност в нейния широк евразийски ареал. Разглеждайки 
етничността като флуидна, ситуационна и постоянно динамична категория 
(по същество класически конструктивистки постановки2), ще се опитам да 
илюстрирам своята основна хипотеза относно наличието на множество 
татарски групови съзнания, всяко от които следва своя собствена, 
оформена от локалния контекст траектория. Ще се опитам също да 
покажа, че националната епоха, противно на традиционните схващания за 
нейните социално-хомогенизиращи функции, в конкретни случаи 
допринася за допълнителното динамизиране на идентичността на някои 
татарски общности и тяхното раздалечаване от други родствени групи. 
Разбира се, това са частни случаи, но те заслужават нашето повишено 
внимание. Необходимо е да се направи уточнението, че в други случаи се 
наблюдава обратната логика на сближаване и постепенното унифициране 
на някои татарски идентичности. Тази тенденция обикновено носи 
политически характер и се свързва с проекта на (волжко-)татарската 
нация, реализиран в своята най-голяма пълнота през съветския период 
под формата на „татарската социалистическа нация”.

За да изясня своята хипотеза, в настоящото изложение предлагам 
многопластов интердисциплинарен подход, в основата на който стои, от 

2 По-подробно вж. Jones, S. The Archaeology  of Ethnicity: Constructing identities in the past 
and present. London and New York, 1997, pp. 56–83.



една страна, субективистичното разбиране за идентичността като 
изискваща постоянно (само)предефиниране, и от друга страна, 
теоретичният подход на Роджърс Брубейкър, за идентичността (и по-
конкретно етничността) като когниция, т.е. като схема на социални 
възприятия, като нещо, което се случва, като категория на практиката.3 
Поставяйки проблема в тази перспектива, в началото насочвам анализа си 
към процеса на обособяване на различни регионални общности, възприели 
татарската идентификация в постзлатоорденски контекст, към проблема 
за тяхното потенциално структуриране като татарска диаспора. Акцентът 
в изложението пада върху теоретичното размишляване върху две 
противоположни разбирания относно татарската идентичност – от една 
страна, „въобразяването” (използвам понятието в смисъла на употребата 
му от Бенедикт Андерсън4) на единно татарско идентичностно 
пространство (позволявам си да предложа метафората за Pax Tatarica) в 
продължителен исторически план, или, от друга страна, съществуването 
на различни териториализирани и локални татарски идентичности и 
култури. В  тази част от текста ще отделя известно внимание върху 
деконструирането на концепта за единния татарски (супер)етнос 
(впоследствие разчленен на субетнически категории), предложен от 
водещия авторитет в специализираните изследвания Дамир Исхаков5. В 
заключителната част на изследването предлагам своеобразен микро-
частен случай, в който разглеждам в сравнителна перспектива 
конституирането на татарската етническа (и в немалка степен 
национална) идентичност при две общности – кримските и полско-
литовските татари. Проследявайки различните дискурси на идентичността 
при двете групи с акцент предимно върху модерния период, потвърждавам 
своята хипотеза за множествеността на татарската идентичност, за 
невъзможността по същество изобщо да се говори за една татарска 
идентичност. Разбира се, поставените задачи кореспондират с широк кръг 
от проблеми, ключови за академичната татаристика, и в този смисъл 
настоящият текст предлага само схематичен поглед  върху 
проблематиката, не претендира за изчерпателност и за абсолютна 
истинност. Всички евентуални неточности и слабости в изследването са 
отговорност на автора.

3 Вж. Brubaker, R. Ethnicity without groups. Cambridge, MA, 2004.

4 Андерсън, Б. Въобразените общности. С., 1998.

5 Исхаков, Д. М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. Казань, 2004, с. 83.



Фиг. 1. Ареал на разселването на различните татарски групи по данни от 
Общоруското преброяване на населението, проведено през 2010 г.

Формиране на регионални татарски общности и въпросът за татарската 
диаспора

Къде можем да открием причините за разпространението на 
татарската етническа идентичност? Какви са механизмите на това 
разпространение и как протича то в исторически план? Преди да 
преминем към анализа върху тези въпроси, ще си позволя да направя 
кратко терминологично размишление. Споменатото вече съществуване на 
множество териториално разпръснати регионални общности, наричащи 
себе си „татари” (вж. Фиг. 1), кореспондира с едно от популярните понятия 
в съвременната хуманитаристика, това за „диаспора”. В  този смисъл може 
ли характерологичната дисперсност на татарското разселване да ни 
позволи да говорим за татарска диаспора? Както показва в своето 
скорошно проучване Роджърс Брубейкър, тенденциозното прекалено 
семантично разширение на термина „диаспора” крие риск, от една страна, 
от неговото смислово размиване и от друга страна, от невъзможността да 
се видят потенциите за политическите, властови и елитистки 
инструментализации на тази категория6. Отчитайки популярната 
деесенциалистка постановка на Стюърт Хол за хибридизацията и 

6 Brubaker, R. Grounds for Difference. Cambridge, MA and London, 2015, pp. 119–130.



постоянното предефиниране на дадена идентичност в диаспорален 
контекст7, можем да отнесем чувството за принадлежност към конкретна 
диаспора (и свързаното с него идентифициране с по-широка родственост) 
преди всичко като политическа конструкция. Логиката, по която 
функционира механизмът на диаспората, е да мобилизира, да мобилизира 
социално, културно и в крайна сметка политически. Във връзка с това се 
придържам към Брубейкър, когато казва, че е необходимо да 
разглеждаме категорията „диаспора” не в нейната обективистка светлина 
като предварително съществуващ факт, а като специфична когнитивна 
схема, идиом, претенция, която невинаги и навсякъде работи.8  Т.е. някъде 
концепцията за диаспора може да функционира и да генерира чувство за 
диаспорална принадлежност и родственост, но другаде може да не работи 
и това зависи основно от наличието или отсъствието на политическо 
акцентиране. Класически пример за работещ идентичностен проект на 
диаспората е еврейският ционизъм – който Антъни Смит разглежда като 
специфичен „национализъм на диаспората”, привеждайки го към своя 
етносимволистичен подход9 – който далеч не е споделян от всички евреи. 
Ако се фокусираме върху нашия случай, ще видим, че схемата за 
диаспората среща своята политическа (и силно виктимизираща) 
артикулация при националната интелигенция на кримските татари, както 
ще бъде показано впоследствие, но същата концепция остава 
непопулярна и съответно неконституираща идентичност сред други 
татарски общности. От тази гледна точка самата представа за 
съществуването на татарска диаспора ми се струва несигурна, предимно 
политически контекстуална, при това невинаги работеща. За целите на 
нашето изследване предпочитам да говоря за регионални татарски 
общности в широк евразийски ареал.

Вън от съмнение е, че разпространението на татарската идентичност 
е продължителен и подчертано нееднороден процес, подчинен на 
множество различни логики и закономерности. Интензифицирането на 
процеса се случва в периода на Златната орда (Улус на Джучи) и се 
изразява в надетничните, социално престижни и властови конотации на 
понятието „татари”, в семантичното разширение на тази етнонимна 
категория. Образуването на различни, предимно регионално дефинирани 
групови общности, които се съхраняват и до днес (казански, кримски, 

7  Hall, S. Cultural Identity and Diaspora. In: Rutherford, J. (ed.) Identity: community, culture, 
difference. London, 1990, pp. 222–237.

8 Brubaker, R. Grounds for Difference, p. 129.

9 Smith, A. D. Myths and Memories of the Nation. Oxford, 1999, p. 203. 



сибирски, полско-литовски и др. татари), обаче може да се разглежда 
като резултат, от една страна, от упадъка и дезинтеграцията на Улуса на 
Джучи и на съответното по -късно преконфи г уриране на 
постзлатоорденското пространство в нови самостоятелни татарски 
държавни образувания (ханства) – продължителен период, който можем 
да датираме от втората половина на XIII век до началото на XV век, а от 
друга страна, от динамичните, хронични и мащабни миграционни процеси в 
евразийското пространство.

За да добием по-пълна представа относно процеса на образуване на 
различни татарски групи, е необходимо да обърнем за кратко внимание 
върху историческия контекст през разглеждания период. В историческата 
наука може да се каже, че съществува сравнителен консенсус в 
становищата относно комплексните причини за упадъка на Златната орда. 
След управлението на хан Узбек, което се характеризира като период  на 
усилена централизация и изграждане на ислямска висока култура10 (Узбек 
установява исляма като официална религия в Ордата през 1312 г.), във 
втората половина на XIV век държавата навлиза в продължителен 
кризисен период на междуособни противопоставяния и преврати. В  края 
на XIV век управлението на хан Тохтамъш предлага сериозни опити за 
стабилизация и повторна консолидация на държавата, преустановява 
процеса на дезинтеграция11. Този период обаче може да се окачестви със 
сериозни промени в пространството на бившата Монголска империя, 
свързани с образуването на държавата на Тимур в Средна Азия, Персия и 
части от Близкия изток, в своята идеологическа ориентация, 
претендираща да осъществи повторно обединение на земите на Чингис 
хан. Последвалата война на Тимур с Тохтамъш има катастрофални 
последствия за Златната орда, в историографията доминира тезата, че 
след тази кампания Дешт-и-Кипчак (т.е. Кипчакската степ) никога не 
успява да се възстанови напълно в демографско и икономическо 

10  По-подробно върху същностните характеристики на ислямската култура в Златната 
орда вж. Schamiloglu, U. The Islamic High Culture of the Golden Horde. In: Bodrogligeti, A. 
(ed.) The Golden Cycle. Proceedings of the John D. Soper Commemorative Conference on the 
Cultural Heritage of Central Asia. UCLA Conference Center at Lake Arrowhead, October 1-4, 
1998. Sahibqiran, 2002, pp. 200–215.

11 Относно опитите за стабилизация при Тохтамъш вж. Греков, Б. Д., Якубовский, А. Ю. 
Золотоя Орда и ее падение. М.–Л., 1950, 295–335; Гумилëв, Л. Н. Древняя Русь и 
Великая степь. М., 1989, 618–620; Миргалеев, И. Правление Токтамыш-хана. — В: 
Усманов, М., Хакимов, Р. (ред.) История татар с древнейших  времен в семи томах. Том 
III. Улус Джучи (Золотоя Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009, 706–712; Golden, P. B. 
An Introduction to the History  of the Turkic Peoples. Ethnogenesis and State-Formation in 
Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden, 1992, pp. 300–301.



отношение12. Тохтамъш търси убежище в Литва, а пространството на 
Златната орда се разпада на отделни владения13. Процесът е временно 
прекратен при управлението на Идегей, но след  неговата смърт в 
началото на XV век започва окончателната дезинтеграция на Златната 
орда на самостоятелни държавни образувания14. В  този контекст 
реконструкцията на събитията позволява преките последствия от похода 
на Тимур да бъдат разглеждани като една от основните причини за 
разчленяването на Улуса на Джучи. Разбира се, процесът на разпадане е 
обусловен и от вътрешнополитически фактори, основен сред  които е 
хроничната тенденция към сепаратизъм и обособяване на отделни 
владения, чийто генезис може да бъде потърсен в устойчивите традиции и 
логиките на степната държавност. Нарастващият сепаратизъм на 
местните феодални владетели, разбира се, в комбинация с различни 
икономически фактори, е една от доминиращите обяснителни схеми за 
разпадането на Ордата в съветската историография15. В  допълнение към 
тези събития можем да посочим също и климатичните промени, 
катастрофалната чумна пандемия и цялостния упадък на търговията (през 
Дешт-и-Кипчак преминават някои от основните търговски артерии в 
евразийското пространство) като причини, които допринасят за упадъка и 
впоследствие дезинтеграцията на Улуса на Джучи16.

Според постановките на традиционните исторически наративи в 
рамките на оформените след разпадането на Златната орда Казанско, 
Кримско, Касимовско, Сибирско ханство, Голямата орда (автентично 
изворово понятие, обозначаващо властта в бившия столичен район на 
Златната орда в Долното Поволжие, където по-късно ще се установи 
Астраханското ханство) местното тюркоезично население представлява 
ядрото на това, което постепенно се обособява като отделни 
етнополитически общности, впоследствие оформени в познатите ни днес 
групи на казански, кримски, касимовски, сибирски и т.н. татари. Основната 
аргументативна тежест на това схващане се черпи от някои документални 

12 Вернадский, Г. В. Монголы и Русь. Тверь, 1997; Golden, P. B. Op. cit., p. 301, 307.

13  Измайлов, И. Л. Идегей и его время. – В: Усманов, М., Хакимов, Р. (ред.) История 
татар с  древнейших времен в семи томах. Том III. Улус  Джучи (Золотоя Орда). XIII – 
середина XV в. Казань, 2009, с. 712, 713.

14 Вернадский, Г. В. Цит. съч.; Измайлов, И. Л. Цит. съч.

15 Вж. Сафаргалиев, М. Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960, с. 201.

16  Исхаков, Д. М., Измайлов, И. Л. Этнополитическая история татар в VI – первой 
четверти XV в. Казань, 2000, 111–118.



свидетелства, в които се съчетават топонимни и етнонимни категории, 
например „Казанская земля”, „Казанские люди”, „Казанские Татаровя” в 
случая при казанските татари17. Т.е. в хода на разпадането на Златната 
орда се наблюдава своеобразен процес на преход от абстрактни 
надрегионални конотации към конкретизирани употреби с по-отчетливо 
етнокултурно съдържание на понятието „татари”. Необходимо е да се 
отбележи, че паралелно с разглежданите предимно политически събития 
се осъществяват и вече споменатите мащабни миграционни процеси, 
драматично изменящи демографския контекст в Дешт-и-Кипчак и другаде. 
По време на периода на деконсолидацията на Улуса на Джучи 
многобройни тюркоезични племенни групи се разселват дисперсно, 
установяват се в различни региони от евразийското пространство – Сибир, 
Балканите, Жечпосполита и др. Това резултира във формирането на 
някои локални общности, понякога крайно малобройни, които 
впоследствие възприемат (или им бива приписвано) наименованието 
„татари”. Повечето от тези групи винаги са съществували в малцинствен 
контекст, не са имали държавнотворен статут за разлика от казанските, 
кримските и други етнополитически татарски общности. Тези условия 
водят до едно по-различно конституиране и изживяване на татарска 
идентичност сред подобни общности, както показват примерите на 
маргинални и ограничени в демографския си потенциал групи като полско-
литовските или добруджанските татари, върху което ще се спрем по-
късно. Миграционните процеси и свързаните с тях демографски 
размествания продължават да се осъществяват и в следващите 
исторически периоди, като във връзка с това можем да посочим както 
руската колонизация в различни усвоени региони на евразийското 
пространство, така и процесите на урбанизация и икономическа миграция. 
Аксиоматичен пример за формиране на група в резултат от икономическа 
емиграция е малобройната, но компактно заселена и напълно адаптирана 
към местния контекст общност на финландските татари18.

17  По-подробно вж. Исхаков, Д. М. От средневековых татар к татарам нового времени 
(этнологический взгляд  на историю волго-уральских татар XV-XVII в.). Казань, 1998,  
102–104.

18 За основна информация относно обособяването и културно-политическите активности 
на татарската общност във Финландия вж. Sakaranaho, T. Religious Freedom, 
Multiculturalism, Islam: Cross-reading Finland and Ireland. Leiden and Boston, 2006, pp. 225–
269; Надиров, И. Н. Татары в Финляндии. – В: Алишев, С. Х. (отв. ред.) Материалы по 
истории татарского народа. Казань, 1995, 468–485.



Примордиална (пан)татарска етническа родственост vs. 
локални татарски идентичности

В  специализираните исторически изследвания съществува 
дългогодишен дебат относно границите, обхвата на татарската 
идентичност и съотнесеността между различните татарски групи. В най-
общ  план, съществуват две основни становища, диаметрално 
противоположни по своята същност. От една страна, се смята, че 
съществува една, единна и унифицирана татарска цялост, в рамките на 
която се открояват вътрешни подразделения. Тази обяснителна схема 
търси своята релевантност основно в периода на Златната орда, 
разглеждана като единно в културно отношение пространство. Въз основа 
на описаните вече явления се случва фрагментирането на това 
пространство на отделни части, които обаче съхраняват своята обща 
културна принадлежност. Изрична необходимост е да отбележим, че 
някои от тези твърдения са в известна степен обвързани с различни 
политически импликации, проекти и платформи с телеологична 
ориентация, които могат да бъдат разглеждани като част от конкретни 
националистически наративи. В  тази ситуация от нас се изисква да 
прокараме ясна разделителна линия между политически обвързаните 
схеми и строго академичните сюжети. От друга страна, съществува втора 
теза, за конституирането на множество локални идентичности със свои 
самостоятелни характеристики, обединени от татарската етнонимия, но 
които е невъзможно да разглеждаме като единна в етнокултурно 
отношение цялост. В следващите редове ще се постарая да разгледам 
схематично двете основни парадигми, като се опитам да аргументирам 
фактологично и аналитично своята хипотеза за академичната 
релевантност на втората от изброените тези.

Първата от разглежданите концепции поставя акцента в своята 
аргументация основно върху периода на Златната орда и 
постзлатоорденските татарски ханства. Според  историка Дамир Исхаков, 
водещ  застъпник на тази интерпретация, в контекста на различните 
процеси, протичащи в Улуса на Джучи, се оформя златоорденски татарски 
„суперетнос”19. Исхаков ситуира консолидацията на тази суперетническа 
общност основно в по-уседналото и развиващо градска култура дясно 

19 Исхаков, Д. М. Тюрко-татарские государства..., с. 83



крило на златоорденската държава, т.е. Ак Орда (Бялата орда)20. Според 
това виждане етническите общности, оформили се в рамките на 
ханствата, наследници на Златната орда, представляват локални 
субетнически вариации на тази бивша златоорденска татарска 
етнополитическа цялост21. Въпросът за средновековния татарски 
„суперетнос” провокира известна дискусионност, тъй като според  моите 
виждания в рамките на Златната орда можем да търсим образуването на 
общност, дефинирана предимно социално-политически, но по същество 
хетерогенна в културно отношение (въпреки известните, но категорично 
ограничени процеси на хомогенизация след  възприемането на исляма като 
официална държавна религия), с категорично нестабилно етническо 
съзнание и/или второстепенност на етнокултурните принадлежности по 
отношение на други форми на лоялност, напълно в контекста на 
предмодерната епоха. От друга страна, самото понятие „суперетнос” се 
характеризира с терминологични неясноти и размитост. Това е оперативен 
термин на съветската етнография (част от „пасионарната теория” на Лев 
Гумильов22), по същество метафора за цивилизация, който продължава да 
има популярност и в постсъветската наука (включително в Република 
Татарстан), но който разглежда етничността в нейните предимно 
есенциалистки конотации. В  този смисъл тезата за възможен татарски 
„суперетнос ” почива върху някои обективистки схващания , 
пренебрегвайки етническата динамика, културна изменчивост и 
идентичностна флуидност, особено силно характерни за предмодерното 
евразийско степно пространство. За изграждането на това, което се 
разбира като „суперетническа общност”, е необходима стабилизиращата 
роля на модерната държава и на свързаната с нея кохерентна, 
централизирана социалноинженерна политика, каквато в конкретния 
случай наблюдаваме едва в съветския период.

Привържениците на интерпретацията за съхраненото татарско 
етническо единство издигат хипотезата, че след разпадането на Златната 

20  Исхаков, Д. М. Этнополитические и демографические процессы в XV–ХVIII вв. – В: 
Хакимов, Р. (ред.) История татар с древнейших времен в семи томах. Том IV. Татарские 
государства XV–XVIII вв. Казань, 2014, с. 749.

21 Вж. също Трепавлов, В. Общая характеристика позднезолотоордынского периода. – 
В: Хакимов, Р. (ред.) История татар с древнейших времен в семи томах. Том IV. 
Татарские государства XV–XVIII вв. Казань, 2014, 4–10; Исхаков, Д. М., Измайлов, И. Л. 
Цит. съч., 111–118.

22  Относно „пасионарната теория” вж. Гумильов, Л. Етногенезисът и биосферата на 
Земята. Варна, 2007.



орда ханствата наследници запазват връзки и механизми на социално и 
конфесионално единство и контакти. Дамир Исхаков посочва в своята 
аргументация интензивните контакти основно между Казанското, 
Кримското и Касимовското ханство, контакти, които той разглежда не 
само като продукт на общия династически, лингвистичен и културен 
контекст, но преди всичко като резултат от сходствата в клановите 
структури, стоящи в основата на административното и социално 
устройство на тези държавни образувания23 . Многобройните 
документални свидетелства, които прилага Исхаков, показват ясно, че 
връзки, обусловени от социално-културни мотиви, със сигурност са се 
съхранили, но е необходимо те да бъдат разглеждани в контекста на 
логиките на Късното средновековие. Въпреки безспорната достоверност 
на тези връзки и сходства между разглежданите държавни обединения те 
не могат да докажат степента на етническа солидарност, чувството за 
единност, базирана на етнически акценти, между отделните татарски 
общности. Както е добре известно, лоялностите в подобен класически 
предмодерен контекст се формират преимуществено въз основа на 
социална, кланова и религиозна принадлежност, като етнокултурната 
диактирика в разглеждания период или не притежава познатия ни днес 
смисъл, или повтаря траекторията на описаните късносредновековни 
принадлежности. Смятам, че татарският пример от XV – XVI век 
потвърждава това виждане.

Концепцията за съществуването на единна предмодерна татарска 
идентичност до голяма степен кореспондира с разбирането за по-
широките граници на татарската нация в един по-късен период. Тезата се 
формира в постсъветския период  и нейните представители произхождат 
предимно от татарстанската историческа школа след нейното 
идеологическо преконфигуриране през 90-те години на XX век. Според 
споменатия вече Дамир Исхаков, който с основания може да бъде 
определен като водещо име в тези институционални среди, модерната 
татарска нация се изгражда около своето казанско ядро, основно поради 
обективни демографски, културни и икономически причини24. Авторът 
разглежда останалите регионални татарски групи (с изключение на 
кримските, добруджанските и полско-литовските татари) в класически 

23  По-подробно вж. Исхаков, Д. М. От средневековых татар...,12–60; Исхаков, Д. М. 
Тюрко-татарские государства..., с. 5.

24 Исхаков, Д. М. Проблемы этнокультурной дифференциации волго-уральских татар. – 
В: Уразманова, Р. К., Халиков, Н. А. (ред.) Этнотерриториальные группы татар Поволжья 
и Урала и вопросы их  формирования. Историко-этнографический атлас татарского 
народа. Казань, 2002, 63–74.



диаспорален контекст, определя ги като части от по-широката волго-
уралска етническа общност. Размишлявайки върху границите на 
татарската нация (разбирана в етнически смисъл), Исхаков не приема 
концепцията за съществуването на отделни сибирско-татарска25  и 
астраханско-татарска26  етническа идентичност , инкорпорира 
разглежданите групи към по-широката волго-уралска етнонационална 
рамка, въпреки че в академичната литература съществува и друго 
становище, което се застъпва за етническата самостоятелност на 
разглежданите две групи и върху което ще се спра по-късно. Показателен 
за разглежданата изследователска тенденция е призивът на Искандер 
Измайлов, друг водещ представител на татарстанската историческа 
школа, изследванията да се фокусират върху „единната татарска нация, а 
не [върху] отделните региони”27. Теоретичната и емпирична работа, на 
която съм посветил настоящото изследване, ми позволява да оспоря 
някои от тези виждания (въпреки неотречимите им постижения и научни 
достойнства), да се придържам към неоконструктивистките постановки за 
постоянната динамика и аксиоматична необходимост от предефиниране 
на идентичността, по този начин доказвайки етническата хетерогенност 
на това, което условно определяме като символното пространство на Pax 
Tatarica.

Втората основна хипотеза притежава доста по-голяма гъвкавост, при 
нея отсъстват стриктните инклузивни дефиниции на описаните по-горе 

25 Дамир Исхаков подкрепя своята теза, показвайки, че са съществували етносоциални 
връзки между волжки (т.е. казански) и сибирски татари още в средновековния (т.е. 
ханския) период. Авторът вижда свързващото звено между двете общности в 
историческите свидетелства за етническата група „иштяки”, които според  него имат 
тюрко-угорски произход  (Вж. Исхаков, Д. М. Об общности этнической истории волго-
уральских и сибирских татар (булгарский, золотоордынский и позднезолотоордынский 
периоды). – В: Хакимов, Р. С., Суслова, С. В. (отв. ред.) Сибирские татары. Казань, 2002, 
24–58). Към етническите контакти на сибирските татари, свързани с етнонима „иштяки”, 
Тичински и Муратова добавят и башкирите (Вж. Тычинских З. А., Муратова, С. Р. 
Свидетельства ранних этнических и социокультурных связей башкир и сибирских татар. 
– Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), № 11 
(19), 2012).

26 Арсланов, Л. Ш., Викторин, В. М. Астраханские татары. – В: Алишев, С. Х. (отв. ред.) 
Материалы по истории татарского народа. Казань, 1995, 335–366; Исхаков, Д. М. 
Этнография татарского народа. Казань, 2004, с. 13.

27  Цит. по: Измайлов, И. Л. Историческое прошлое как фактор национальной 
мобилизации. – В: Исхаков, Д. М. (отв. ред.) Единство татарской нации. Материалы 
научной конференции АН РТ «Цивилизационные, этнокультурные и политические 
аспекты единства татарской нации» (Казань, 7-8 июня 2002 г.). Казань, 2002, 57–75.



становища. Според  тази концепция е невъзможно да се говори за една 
унифицирана татарска идентичност (и в по-конкретен смисъл етничност), 
тя се застъпва за съществуването на множество регионално дефинирани 
татарски общности, които имат свои собствени идентичностни 
характеристики и траектории на развитие. Тази гледна точка не игнорира 
някои от структурните фактори, по същество примордиалистки, които 
позволяват да се говори за по-широка татарска родственост 
(общосподелен етноним, лингвистични и културни сходства), тя по-скоро 
дава преимущество на други предимно контекстуално обусловени 
основания. Разбира се, концепцията не се характеризира с единни 
становища, в нея съществуват множество понякога различни представи, 
които са обединени обаче от общото схващане, че съществува повече от 
една татарска идентичност.

В  последователността от различия между отделните общности, 
носещи етнонимната категория „татари”, особена важност има 
разнородният етнически произход на всяка една от тях. Тук полезен може 
да бъде подходът на изследване на етногенезиса като многопластов, 
хроничен и контекстуално обусловен процес. Историческите свидетелства 
показват красноречиво, че в оформянето на отделните татарски групи 
участват различни етнически слоеве, всеки от който оказва известно 
влияние върху процеса на етнокултурна консолидация. Многопластовият 
етногенетичен подход може да бъде използван за деконструирането на 
споменатата представа за широката етническа родственост между някои 
татарски общности. В  подкрепа на тази идея съм склонен да предложа 
частния пример за кримско-татарския етногенезис, задълбочено 
изследван от Брайън Уилямс, по същество продължителен процес на 
акултурация и етнокултурна солидаризация между придошли ногайски 
племена и разнородното местно население от южната част на Кримския 
полуостров. Това води до формиране на общ ислямизиран етнически 
масив в Крим, от който в един по-късен период  (началото на XX век) ще 
бъде политически конструирана унифицираната кримско-татарска нация.28 
Въз основа на сходни етногенетични перспективи някои автори, предимно 
представители на регионалните академични институции, оспорват вече 
споменатото отъждествяване на групите на сибирските и астраханските 
татари към по-широката етническа общност на волжките татари. По 
отношение на сибирските татари съществува схващането, че въпреки 
някои лингвистични и културни аналогии общността не може да се 

28  Williams, B. G. The Ethnogenesis of the Crimean Tatars. An Historical Reinterpretation. 
Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, Vol. 11, No. 3, 2001, pp. 329–348.



отъждестви като етнически еднородна с татарите от Средното 
Поволжие29. Тук е необходимо да обърнем внимание, че самата сибирско-
татарска общност се характеризира с вътрешна хетерогенност, между 
нейните локални подгрупи съществуват значителни отличия30, които 
продължават да бъдат обект на задълбочени исторически и етнологични 
изследвания. Също така около някои групи съществува дългогодишен 
дебат относно съотнясянето им с по-широката сибирско-татарска цялост 
или съответно категоризирането им като самостоятелни етнически 
общности. Такъв например е специфичният случай с т.нар. „барабински 
татари”31. Подобна схема може да бъде предложена и при групата на 
астраханските татари. Изключително разнородният тюркоезичен състав 
(със силен ногайски компонент) в рамките на това, което днес е познато 
като астрахански татари, дава основание на Л. Арсланов и В. Викторин да 
класифицират групата като отделна етническа общност, по този начин 
оспорвайки тезата на Дамир Исхаков за тяхната принадлежност към 
волго-уралската нация под формата на субетнос32. Социално-културните 
тенденции в условията на съветския и особено на постсъветския период  (с 
характерната за периода притегателна сила на Република Татарстан) ми 
позволяват да стигна до заключението, че астраханските татари са по-
силно асимилирани в контекста на татарската нация, отколкото 
сибирските татари, които успяват в по-значителна степен да съхранят 
своите етнокултурни специфики. От казаното дотук става ясно, че 
представата за (пан)татарско етническо родство, датиращо още от 

29  Golden, P. B. Op. cit., p. 395; Бакиева, Г. Т., Квашнин, Ю. Н. Поволжские татары в 
Западной Сибири: особенности расселения и этнокультурного развития. – Вестник 
археологии, антропологии и этнографии, № 3 (22), 2013, 156–164.

30  Водещ  авторитет в темата е Николай Томилов. Авторът предлага задълбочена 
класификация на основните етнографски групи на сибирските татари със съответните 
им подгрупи. Вж. Tomilov, N. Ethnic processes within the Turkic population of the West 
Siberian plain (sixteenth-twentieth centuries). Cahiers du monde russe, 41/2-3, 2000, pp. 221–
232.

31  С наименованието „барабински татари” се обозначава тюркоезичното население, 
населяващо Барабинската степ. На базата на многокомпонентния етнически състав в 
рамките на барабинските татари (угро-фински, възможно и самодийски, и тюркски 
компоненти, разбирани в своя лингвистичен аспект; етническото съдържание на 
тюркския компонент остава дискусионен), Селезньов се застъпва за тезата, че те са 
самостоятелна група (Вж. Селезнёв, А. Г. Барабинские татары: истоки этноса и 
культуры. Новосибирск, 1994, 3–22.). Томилов показва наличието на много наследници 
на ранни тюркски племена от Алтайските планини сред  барабинските татари (Вж. 
Tomilov, N. Op. cit.).

32 Арсланов, Л. Ш., Викторин, В. М. Цит. съч.



златоорденския период, е силно дискусионна, тя има, от една страна, 
конкретни политически измерения, а от друга страна, почива върху 
известни неразбирания на релевантните теоретични постижения на 
съвременната социално-антропологична наука.

При дефинирането на етничността при различните татарски общности 
от изключителна важност е влиянието на локалния културен контекст. 
Във връзка с това можем да кажем, че общосподеленият етноним 
„татари”, социалната и политическа традиция, свързана с чингизидското 
наследство, са само част (далеч не първостепенна) от компонентите, 
конституиращи идентичността на различните татарски общности. 
Придържайки се към деесенциалистката постановка за динамичността на 
структурни фактори като култура, етничност и т.н., можем да постигнем 
извода, че идентичността при тези групи се предефинира от локалните 
особености, тя е в значителна степен повлияна от мащабния, хроничен, в 
някакъв смисъл никога неприключил окончателно процес на културен 
синкретизъм, силно характеризиращ евразийския ареал в домодерната 
епоха. С други думи, всяка една от регионалните татарски групи определя 
своята етническа идентичност като татарска въз основа на различна, 
локално обусловена културна основа. Чувството за принадлежност към 
по-широка етнокултурна общност, за споделена съдба, история, 
солидарност и т.н. е изместено на места от локални културни идиоми и 
практики, като аксиоматичен е примерът с различните ислямски 
разновидности при отделните групи, например т.нар. „култ към светците”, 
заемащ централно място в ислямската идентичност при сибирските 
татари33, но също и при други мюсюлмански общности.

Нашият анализ би се отъждествил със сериозни пропуски, ако се 
ограничим само с акцент върху предмодерната епоха. Модерният период, 
който в контекста на Руската империя може да се отнесе към началото на 
XIX век, се характеризира в традиционните изследвания със своята 
национално-хомогенизираща насоченост, което в нашия случай би 
означавало, че националнообразуващият процес при общността на 
волжките татари има предимно инклузивна насоченост, особено по 
отношение на някои от споменатите вече общности (сибирски, 
астрахански татари). Ако успеем да излезнем от строгите рамки на тази 
парадигма, ще видим всъщност, че в условията на модерната епоха 
протичат не само хомогенизиращи татарската идентичност процеси, но и 

33  По-подробно вж. Селезнев, А. Г., Селезнева, И. А., Белич, И. В. Культ святых  в 
сибирском исламе: специфика универсального. М., 2009; Белич, И. Особенности ислама 
у сибирских татар. – В: Хакимов, Р. (ред.) История татар с древнейших времен в семи 
томах. Том IV. Татарские государства XV–XVIII вв. Казань, 2014, 480–487.



такива, допринасящи за конституирането на различни, хетерогенизирани 
татарски идентичности. Докато културните процеси през разглеждания 
период успяват да намерят израз в кохерентен политически национален 
проект при волжките и кримските татари (които Азаде Рорлих смята като 
единствените татарски групи, които могат да бъдат определени като 
нации34), при общността на сибирските татари например културно-
просветителската дейност се ограничава в своя религиозен акцент, остава 
извън сферата на политическите въпроси35. Някои общности, както 
видяхме в случая с астраханските татари, се сближават с (прото-)
националното татарско ядро, докато други следват своя собствена 
траектория, както ще видим в примера с полско-литовските татари. В 
условията на Новото време непоследователното и разнородно отношение 
на руската/съветската държава към различните татарски общности също 
дава своя принос за добавянето на различни нюанси към отделните 
татарски идентичности. Показателен в този смисъл е виктимизираният, 
антируски характер на кримско-татарския националистически дискурс, за 
който ще стане дума по-късно и който, с малки изключения, почти 
отсъства при останалите татарски групи, особено при тези, останали 
извън пределите на руската/съветската държава. Това ни дава основания 
да издигнем хипотезата за различното протичане на модерната епоха при 
отделните татарски общности, което от своя страна, разбира се, с 
известни уговорки, кореспондира с популярната концепция на социолога 
Шмуел Айзенщат за „множествените модерности” (Multiple Modernities)36.

Два случая на татарска идентичност: динамика и дискурси на 
идентичността при кримските и полско-литовските татари 

в сравнителна перспектива

За да демонстрирам различните проявления на татарска идентичност, 
т.е. да подкрепя основната хипотеза на настоящото изследване, че 
различните татарски общности, дисперсно разселени в евразийския 

34 Rorlich, A. Op. cit.

35  Вж. Волкова, В. Н. Книжная культура сибирских татар (XIX – начало XX в.). 
Библиосфера, № 2, 2007, 5–12.

36 Според предложената от Айзенщат  формулировка, ограничаващото отъждествяване 
на модерността само със строго контекстуалния либерално-демократичен Западен 
пример е контрапродуктивно, този пример представлява само един от възможните 
модели. Вж. Eisenstadt, S. Multiple Modernities. Daedalus, Vol. 129, No. 1, Multiple 
Modernities, 2000, pp. 1–29.



ареал, не конституират единна етническа цялост с вътрешногрупова 
диференциация на различни субетнически категории, ще представя един 
сравнителен микро-частен случай, който съпоставя две общности, имащи 
силно различаващи се една от друга идентичностни рамки и траектории. 
Както ще покажа в следващите абзаци, едната от тези групи успява да 
формира свой собствен национален проект, да фундира стабилна 
национална идентичност въпреки политическите премеждия особено през 
XX век (кримските татари), докато другата дефинира своята идентичност 
предимно чрез родови, културни и конфесионални идиоми и днес 
представлява малобройна малцинствена етническа общност , 
фрагментирана между три държави (полско-литовските татари37). 
Придържайки се към неоконструктивистката теоретична постановка за 
идентичността (и по-конкретно етничността) като флуидна, релационна, 
динамична и когнитивна схема, този компаративен анализ подкрепя 
тезата ми, че не може да се говори за примордиална етническа 
родственост между отделните групи, възприели татарската етнонимия за 
своя самоидентификация, напротив, има множество татарски 
идентичности, чието обединение в някаква обща рамка би било продукт 
по-скоро на политически програми, отколкото на обективни структурни 
фактори. Смятам подобен сравнителен подход  спрямо тези две групи (но 
също и спрямо други татарски общности) за благодатен по отношение на 
разглежданата проблематика, но с оглед ограниченията във формата на 
изследването тук не се цели пълна изчерпателност, ще предложа по-скоро 
схематична рамка, която би послужила като отправна точка за бъдещи 
изследвания.

Сред  факторите, генериращи различни проявления на идентичност 
при кримските и полско-литовските татари, бих откроил вътрешната 
етническа нехомогенност на двете общности, фактор, който на практика 
характеризира всяка една татарска група. Както вече стана дума, 
кримско-татарската общност резултира от постепенната консолидация на 

37  „Полско-литовски татари” е оперативна историческа категория, около която има 
относителен академичен консенсус. В най-общ  смисъл наименованието се отнася до 
компактно заселените татарски групи, населяващи териториите на съвременните 
републики Полша, Литва, Беларус. В историческите документи се среща също и 
идентификацията „липка”, чийто семантичен корен произлиза от кипчакската дума за 
Литва (Lipqa/Libqa). (Вж. Abrahamowicz, Z. Lipka. In: Bosworth, C. E. et al. (eds.) The 
Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., Vol. 5, Leiden, 1986, pp. 765–767.). По-подробно върху 
историческата етимология и семантика на наименованието „липка” вж. Зайцев, И. 
Польско-литовские (белорусские) татары-липка в XIV–XIX вв. – В: Хакимов, Р. (ред.) 
История татар с древнейших времен в семи томах. Том IV. Татарские государства XV–
XVIII вв. Казань, 2014, 766–769.



различни в своето етнокултурно наследство групи, от асимилацията на 
номадското кланово структурирано ногайско население от 
севернокримската степна зона с постепенно тюркизираното и 
ислямизирано местно готско население от южнокримския планински 
масив и населението по южното кримско крайбрежие (гърци, арменци, 
турци и италиански търговци)38. Според Вадим Трепавлов сред 
придошлите групи в състава на кримските татари по време на ханския 
период можем да посочим голяма част от населението на 
фрагментираната през 1502 г. Голяма орда39. Локалните субетнически 
диференциации при тези кримски подгрупи се характеризират с 
продължителна устойчивост , някои от тях се запазват до 
консолидирането на кримско-татарската нация в контекста на 
коренизацията и формирането на Кримската АССР в ранния съветски 
период40, в някои случаи дори до масовата депортация на общността през 
1944 г. Хетерогенният състав на кримските татари има и конкретни 
физическо-антропологични импликации, съхранени и до днес, като 
произхождащите от ногайското население се характеризират с по-изявена 
монголоидност, докато тези от южните кримски региони – с по-голяма 
европеидност.

Историческият контекст показва красноречиво, че полско-литовските 
татари, разглеждани в дългосрочна перспектива, също се характеризират 
с нехомогенен вътрешен състав. Тяхното етнокултурно кристализиране 
може да бъде определено като процес, от една страна, на хронични 
преселнически вълни, а от друга страна, на честа промяна на държавните 
граници, особено характерна за XX век. Първото масово преселение на 
тюркоезично татарско население на териториите на Великото княжество 
Литва е засвидетелствано през XIV – XV век, по време на управлението на 
княз Витовт (който им предоставя земя и освобождаване от данъчни 
облагания срещу военна служба), въпреки че можем да посочим и по-

38  Вж. Williams, B. G. Op. cit.; Golden, P. B. Op. cit., pp. 388–389; Зайцев, И. Крымские 
татары. – В: Хакимов, Р. (ред.) История татар с древнейших времен в семи томах. Том IV. 
Татарские государства XV–XVIII вв. Казань, 2014, 787–789.

39  Трепавлов, В. Большеордынские татары и их наследники. – В: Хакимов, Р. (ред.) 
История татар с древнейших времен в семи томах. Том IV. Татарские государства XV–
XVIII вв. Казань, 2014, с. 762.

40 Williams, B. G. Op. cit.



ранни случаи на татарски поселения в тези територии41. Тюркологът 
Питър Голдън вижда в състава на тези татари някои ногайски елементи42. 
Освен това през разглеждания период има емиграция на други 
мюсюлмански златоорденски общности към Литва43. Нови преселнически 
вълни, изменящи етнодемографските характеристики на общността, са 
хронично явление през следващите векове, те продължават дори през XIX 
и XX век в условията на руската и съветската държава44. Има основания 
да се твърди, че различни политически фактори в по-ново време, по-
конкретно относително честото преначертаване на държавните граници 
през първата половина на XX век, не само допълнително динамизират 
разглежданите демографски процеси при общността, но на практика 
довеждат до нейното фрагментиране. В тези условия тя може да се 
определи като гранична45  или по-скоро трансгранична общност, разделена 
между три, до голяма степен различни в отношението си спрямо 
малцинствата и (в междувоенния период и след 1989 г.) различни по 
политическата си ориентация държави – Полша, Литва, Беларус. 
Конкретно по отношение на Полша, чийто случай е илюстративен за 
нашето изложение, прекрояването на границите след Втората световна 
война довежда до нови размествания на татарското население, намиращо 
се в границите на държавата, което резултира в допълнителна 
вътрешногрупова хетерогенизация. Днес при татарската общност в Полша 
могат да се наблюдават някои различаващи се локални проявления на 

41 Вж. Cieslik, A., Verkuyten, M. National, Ethnic and Religious Identities: Hybridity  and the case 
of the Polish Tatars. National Identities, Vol. 8, No. 2, 2006, pp. 77–93; Зайцев, И. Польско-
литовские..., с. 763.

42 Golden, P. B. Op. cit., pp. 395–396.

43 Dziekan, M. History  and culture of Polish Tatars. In: Górak-Sosnowska, K. (ed.) Muslims in 
Poland and Eastern Europe Widening the European Discourse on Islam. Warszawa, 2011, pp. 
27–39.

44 В условията на Руската империя някои преселници от различни мюсюлмански региони 
на държавата се заселват в Конгрес Полша. Тенденцията продължава и в съветския 
период, когато например емигранти от Централна Азия и Кавказ се заселват в Литовска 
ССР. Вж. Nalborczyk, A. Muslim Women in Poland and Lithuania. Tatar Tradition, Religious 
Practice, hijab and Marriage. In: Adamiak, E. et al. (eds.) Gender and Religion in Central and 
Eastern Europe. Poznań, 2009, pp. 53–69.

45 Вж. Janicki, W. The distribution and significance of Tatar ethnic group in Poland. In: Koter, M., 
Heffner, K. (eds.) Multicultural Regions and Cities: Region and Regionalism, No. 4, Łódź-Opole, 
1999, pp. 146–153.



идентичност в зависимост от регионалната принадлежност, както показва 
антропологичното изследване на Венета Янкова46.

Освен латентната етнодемографска изменчивост локалният, 
хронично променящ се контекст допринася допълнително за 
разнопосочните идентичностни траектории при двете съпоставени 
общности. Може да се каже, че кримските и полско-литовските татари 
формират две значително различаващи се по своите дефиниции 
концепции за татарска култура. Различията се интензифицират в 
условията на модерната национална епоха и свързаните с нея процеси. 
Кримските татари, носители на градска ислямска култура още от ханския 
период (Кримското ханство развива свой собствен културен модел и 
политическа система47), успяват в края на XIX и началото на XX век да 
формират свой автономен национален проект, т.е. да национализират 
своята култура, да стартират процес на изграждане на политическа нация, 
окончателно завършен в условията на съветската държава.48 
Впоследствие съветският период  със своя социалноинженерен, атеизиращ 
социалистически проект добавя нов, устойчив и до днес пласт към 
културните възприятия на групата. Наблюденията ми показват, че в 
съвременен контекст в рамките на кримско-татарската идентичност 
основната диакритика пада върху маркери с етническо и национално 
съдържание, от които мюсюлманската религия е само един, но невинаги 
основен елемент. Нацията на кримските татари се възпроизвежда 
хронично от местните социални и политически дейци, активно ангажирани 
с конкретни обществено-политически мероприятия, тенденциозно 
характеризиращи се с все по-нарастващ  глобален отзвук. В този смисъл, 
ако следваме типологията на чешкия историк Мирослав Хрох, кримските 
татари са успели да навлязат във „Фаза В” в своето национално развитие, 

46  Вж. Янкова, В. Татарите в Полша: въпроси на етноконфесионалната памет (част 1). 
Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis Slavica, XLI, Debrecen, 2012, pp. 1–21.

47 По-подробно вж. Некрасов, А. М. Возникновение и эволюция Крымского государства в 
XV-XVI веках. – Отечественная история, No. 2, 1999, 48–58; Исхаков, Д. М. Тюрко-
татарские государства..., с. 39.

48 Основен авторитет върху проблемите, свързани с националнообразуващите процеси 
при кримските татари, е Брайън Уилямс. По-подробно вж. Williams, B. G. The Crimean 
Tatars: The Diaspora Experience and the Forging of a Nation. Leiden, 2001.



докато при полско-литовските татари процесът достига до „Фаза Б”49. 
Въпреки ограниченията на подобни стриктни класификации те могат да 
доведат до полезни резултати при някои сравнителни анализи като 
настоящия.

При полско-литовските татари идентичността се дефинира преди 
всичко културно, процесите на национализация (и в този смисъл на 
политизация) са маргинални, като днес почти отсъстват. За разлика от 
кримските татари, при татарите в съвременна Полша се наблюдава по-
различна конфесионална тенденция, ислямът представлява основният 
разграничителен белег в идентичността на групата, върху което е 
постигнат относителен академичен консенсус50. Специфичното културно 
пространство на Жечпосполита в комбинация с относителната 
малобройност и дисперсност на татарската общност резултира също в 
известни форми на културно-религиозен синкретизъм, на влияния на 
славяно-християнски елементи от заобикалящата среда в комбинация с 
остатъчни предислямски тюркски традиции51. От тази гледна точка 
религиозната обредност и възприятия при групата са локално дефинирани 
(представите за принадлежност към глобалната умма се интензифицират 
едва в постсоциалистическия период  и тенденциозните за него процеси на 
реконфесионализация), днес те се отличават по някои фундаментални 
въпроси от аналогичните сюжети при други мюсюлмански общности. Често 
посочван във връзка с това е примерът с подчертано светския характер 

49  Според постановката на Хрох, по същество модернистка в своята смислова 
ориентация, „Фаза А” представлява период  на научен интерес към език, история и 
култура на съответната общност; „Фаза Б” – период  на националистическа агитация и 
стартиране на процес на разпространение на националната идея сред  по-широк кръг от 
населението; „Фаза В” обхваща периода на подем в масовото национално движение, 
когато националното съзнание става грижа на широките маси от общността. По-
подробно вж. Hroch, M. Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative 
Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations. 
Cambridge, 1985.

50 Например вж. Wiktor-Mach, D. European Islam. The Case of Polish Tatars. In: Hemispheres. 
Studies on Cultures and Societies, No. 23, Warsaw, 2008, pp. 135–146; Dziekan, M. Op. cit.; 
Janicki, W. Op. cit.; Cieslik, A., Verkuyten, M. Op. cit.; Янкова, В. Цит. съч.

51 Вж. Kryczyński, S. Tatarzy  litewscy: próba monografii historyczno-etnograficznej. Warszawa, 
1938; Dziekan, M. Op. cit.; Конкретно върху татарите в съвременен Беларус вж. 
Канапацкая, З. И. Духовная культура татар Белоруси: проблема сохранения и развития 
исторического наследия. – В: Албогачиева, М.С.-Г. (отв. ред.) Ислам в России и за ее 
пределами: история, общество, культура: Сборник материалов международной научной 
конференции, посвященной 100-летию со дня кончины выдающегося религиозного 
деятеля шейха Батал-хаджи Белхароева. СПб., 2011, 298–304.



на полско-татарските жени52. Постоянният процес на културен 
синкретизъм (затвърден и с високия процент смесени бракове) води до 
една от основните отличителни етнографски характеристики на полско-
литовските татари – лингвистичната асимилация. Историческите 
свидетелства показват, че местното татарско население още през XVI век 
губи своя тюркски език и преминава на полски и белоруски диалекти, 
съхранявайки все пак някои тюркски лексически елементи и арабизми по 
линия на религията53. Дефинирането на идентичността при тази общност 
като татарска в условията на лингвистична асимилация потвърждава 
метафората на Джеймс Клифърд, че общността, за разлика от тялото, 
може да оцелее и да се възпроизведе без някой от своите органи, в 
случая езика54.

Ако приемем, че идентичността (и по-конкретно етничността) въпреки 
своята константна изменчивост все пак има пространствени 
референции55, задълбоченият поглед  би показал, че кримските и полско-
литовските татари изграждат и възпроизвеждат ярко контрастиращи 
дискурси за своята родина. Също така това кореспондира с различната 
степен на интегрираност на двете групи в държавата, към която 
принадлежат териториално. В  резултат от хроничните вълни на емиграция 
(и в крайна сметка на масова депортация през 1944 г.) на кримските 
татари от Кримския полуостров днес групата се възприема като 
диаспорална (според  някои емоционално ангажирани автори процесът по 
оформяне на кримско-татарската диаспора има принудителен и 
насилствен характер56), в нейното колективно съзнание се възпроизвежда 
телеологичната представа за „изгубената Родина”, която еднозначно се 
отъждествява с Крим. В  този контекст в съвременния кримско-татарски 
националистически наратив се осъществява кохерентен, политически 
дирижиран процес на сакрализация на родината. Днес стратегиите за 
завръщането в Крим представляват централен сюжет в политическите 

52 По-подробно вж. Nalborczyk, A. Op. cit.

53 Dziekan, M. Op. cit.

54 Clifford, J. The Predicament of Culture. Twentieth-Century  Ethnography, Literature, and Art. 
Harvard, 1988, p. 338.

55 Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986, p. 28.

56 Вж. Сейдаметов, Э. Х. Формирование крымскотатарской диаспоры: советский период 
(1917–1944 гг.). – Культура народов Причерноморья, № 69, 2005, 139–141.



активности на елита на общността57. Това категорично потвърждава 
становището на Роджърс Брубейкър, че родината представлява преди 
всичко политически конструирана, а не етнографска категория58.

Примерът на полско-литовските татари показва едно по-различно 
конституиране на образа на родината. Конкретно случаят с татарите в 
съвременна Полша показва утвърждаването на устойчивия дискурс за 
„втората Родина”, т.е. чувството за принадлежност и лоялност към 
полската държава, принадлежността дори към полската нация, разбирана 
в своя граждански, надетничен смисъл. Сред  най-емоционално 
натоварените опорни точки на този дискурс е исторически 
засвидетелстваната военна ангажираност на татарското население, 
участващо на полска страна във всички важни военни събития от по-
новата полска история59. Това показва и защо концепцията за 
съществуването в диаспора, противно на кримско-татарския случай, почти 
отсъства при татарите в Полша. Постепенното изграждане на тази по 
същество хибридизирана идентичност – татари (етничност), мюсюлмани 
(религиозна принадлежност) , поляци (гражданско-национална 
принадлежност)60  – алюзира представата за комплиментарността на 
татарското население спрямо логиките на доминиращото социално 
пространство. Всъщност интегрирането на полско-литовските татари в 
полското общество представлява дълготраен исторически процес, 
неговият генезис може да бъде потърсен в социалната организация на 
Жечпосполита. Постепенно част от татарското население, заемащо 
военни длъжности, е инкорпорирано към полската шляхта (szlachta), по 
този начин придобивайки статут на служебни татари61, de facto 
конституиращ  ги като група, в някакъв смисъл аналогичен с положението 
на някои групи в Руската империя (например тептяри). Присъединяването 
към шляхтата води до пълното полонизиране на тези татари, до 

57 Вж. Uehling, G. L. Beyond Memory: The Crimean Tatarsʼ Deportation and Return. New York, 
2004; Rorlich, A. Op. cit., p. 68.

58 Brubaker, R. National minorities, nationalizing states, and external national homelands in the 
new Europe. Daedalus, 124, 1995, pp. 107–132.

59 Cieslik, A., Verkuyten, M. Op. cit.; Wiktor-Mach, D. Op. cit.

60 По-подробно вж. Cieslik, A., Verkuyten, M. Op. cit.

61  По-подробно върху вътрешната социална диференциация на мюсюлманското 
благородничество в Жечпосполита вж. Połczyński, M. Seljuks on the Baltic: Polish-
Lithuanian Muslim Pilgrims in the Court of Ottoman Sultan Süleyman I. Journal of Early Modern 
History, Vol. 19, 2015, pp. 1–29.



трансформирането на тяхната локална идентичност в съсловна 
принадлежност с полска езикова основа. Този процес може да бъде 
обяснен със специфичната характеристика на шляхтата, наблюдавана и 
при други съсловия, като зона на претопяване и унифициране на локално 
дефинирани идентичности (възможна е референцията с метафората за 
melting pot). По-късно, през XIX век, шляхтата ще се превърне в основата 
за изграждането на модерната полска нация62. Именно с асимилирането 
на част от полско-литовските татари към благородничеството съм склонен 
да посоча една от причините за постепенното демографско съкращаване 
на общността. Друго възможно обяснение са случаите на емиграция към 
Крим, Османската и Руската империя.

Различните схеми за възпроизвеждане на образа на родината при 
двете общности могат да бъдат поставени и в обратната перспектива, на 
отношението на държавата и доминиращото общество спрямо тях. Тук 
контекстът показва две диаметрално противоположни тенденции. Докато 
руската и впоследствие съветската (а след 2014 г. отново руската) 
държава гледа хронично с подозрение на кримско-татарското население 
от идеологическа и/или геостратегическа гледна точка (като изключение 
може да се посочи краткият период  на коренизацията през 20-те години 
на XX век), опитва се напълно да заличи тяхната идентичност след 1944 г., 
полската „втора Родина” (всъщност „национализираща родина” според 
формулировката на Брубейкър63), традиционно разбирана като държава 
на относителна религиозна толерантност, предоставя условия за 
значителен културен и религиозен разцвет на своето татарско население 
в рамките на Втората Полска република (1918–1939)64, за което например 
свидетелства министерската финансова подкрепа за създадения през 
декември 1925 г. Мюсюлмански религиозен съюз (Muzułmański Związek 
Religijny)65. Периодът на автономна културна дейност е преустановен по 
време на комунистическа Полша (1945–1989), но възобновен след  1989 г. 
Предложените два примера показват две по своята същност съвършено 
различни опции на (въз)произвеждане на категорията „малцинство” от 

62  Вж. Каппелер, А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. 
Распад. М., 2000, 158–161.

63  Вж. Брубейкър, Р. Национализмът в нови рамки. Националната общностност и 
националният въпрос в Нова Европа. С., 2004, 154–185.

64 Dziekan, M. Op. cit.; Wiktor-Mach, D. Op. cit.

65 Nalborczyk, A. Mosques in Poland. Past and present. In: Górak-Sosnowska, K. (ed.) Muslims 
in Poland and Eastern Europe Widening the European Discourse on Islam. Warszawa, 2011, 
pp. 183–193.



политическите практики на модерната държава – процес, който Майя 
Грекова анализира в своето тематично проучване66.

Съществените различия в отношението на държавата спрямо двете 
татарски общности провокират също две коренно отличаващи се 
представи за тяхното място в доминиращото общество. От една страна, 
депортацията на цялата кримско-татарска общност през май 1944 г. е 
централното, фундиращо идентичността и колективната памет (разбирана 
в своите социално обусловени рамки, както предлага основният й 
теоретик Морис Халбвакс67) на групата събитие в целия й национален 
наратив. То ги поставя в позицията на жертвите, превърнала се след 1991 
г. в неизчерпаем източник на политически мотивирани програми. В  този 
смисъл кримските татари са аксиоматичен пример за процес на общностна 
виктимизация, за възпроизвеждане на травматичен тип памет. 
Необходимо е да се отбележи, че травматичната памет, както твърди 
Алайда Асман, може да бъде не по-малко социално мобилизираща от 
триумфалната памет.68  На този тип виктимизирана памет се 
противопоставя своеобразната контрапамет на руското и украинското 
население в Крим. Процесът на различните сблъсъци на антагонизираните 
форми на колективна памет в Крим е задълбочено проучен в прекрасното 
социално-антропологично изследване на Грета Уехлинг69.

От друга страна, в съзнанието на татарите в съвременна Полша не 
може да се открои толкова силно мобилизиращо събитие, каквото е 
кримско-татарската депортация, което може да послужи като едно от 
възможните обяснения за относителната липса на политически 
мотивирана активност на общността днес. Пълноценната полска 
принадлежност в комбинация със съхраненото религиозно различие 
провокира част от полско-татарската интелигенция да възприеме 
дискурса за историческата роля на общността като медиатор, 
своеобразен посредник между Полша (християнството) и Изтока (исляма), 
особено популярен в междувоенния период70. Тази позиция дава 
основания на някои автори да разглеждат полските татари в контекста на 
предложената от Басам Тиби концепция за „евроислям”, т.е. като образец 

66 Грекова, М. Малцинство: социално конструиране и преживяване. С., 2001.

67 Халбвакс, М. Колективната памет. С., 2001.

68 Асман, А. Места на памет между триумфа и травмата. – В: Знеполски, И. (съст.) Около 
Пиер Нора: Места на памет и конструиране на настоящето. С., 2004, 173–187.

69 Uehling, G. L. Op. cit., pp. 49–77.

70 Cieslik, A., Verkuyten, M. Op. cit.



за съвместимостта между европейските и ислямските цивилизационни 
модели71. Днес тази схема среща положителната реакция на държавата в 
условията на нарастваща нужда от междуконфесионален диалог с новите 
мюсюлмани имигранти, от тяхната потенциална интеграция и съответно 
като възможност за противодействие на интензифицираната 
ксенофобизация на полското общество.

Заключение

Предложеният анализ върху идентичностните процеси в рамките на 
регионалните татарски общности в широкия евразийски ареал 
потвърждава основната ми хипотеза за множествеността и 
хетерогенността на татарските идентичности. Въпреки че зародилата се 
през X IX век татарска национална интелигенция обявява 
предчингизидската и златоорденската епоха за общо минало на всички 
татарски групи, този предмодерен пласт оставя множество неясноти и 
съмнения относно степента на етническа солидаризация, мобилизация и 
общностно конституиране на базата на етничността. Този въпрос 
кореспондира с по-мащабния проблем за възможностите и проявленията 
на предмодерно етническо съзнание, днес продължаващ да генерира 
широк академичен дебат. Според  моите наблюдения значително по-
първостепенни в генерирането на татарска (разбирана в своите 
етнокултурни конотации) идентичност сред отделните разглеждани 
общности са различните и многоаспектни регионални контексти както в 
предмодерната, така и в модерната национална епоха. В този смисъл не 
може да говорим за единна татарска нация, още по-малко за единна 
татарска идентичност. Има множество татарски идентичности, всяка от 
които претендира за своя автентичност, възпроизвежда собствени 
културни практики и идиоми, има различна степен на социална, 
етнонационална и политическа мобилизация. Това може да послужи като 
едно от основните обяснения за маргинализацията и впоследствие 
провала на пантатарския политически проект през XIX и XX век и 
свързаните с него опити да се конструира обща татарска култура, 
символика и митология. Разбира се, въпреки застъпените тук становища 
проблемът за границите и структурата на татарските идентичности 
несъмнено остава отворен за бъдещи разсъждения.

71 Wiktor-Mach, D. Op. cit.
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