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… Навіть птахи, коли відлітають на зиму в теплі 

краї, повертаються додому, на батьківщину…  

А людині тим більше без батьківщини не можна… 

Атам Кизи Пунпул 



•Месхетинські турки – єдиний із депортованих 

народів, який не може повернутися на свою історичну 

Батьківщину. Для них важлива не стільки 

матеріальна, а моральна і політична підтримка 

суспільства України.  

 

•Великі надії месхетинські турки покладають на 

приєднання України до процесу вступу в Євросоюз, 

так як однією з умов цього процесу є вирішення 

національних і міжнаціональних питань.  



1. Дослідити історію народу месхетинських 
турків. 

2. Виявити місця компактного проживання в 
Київській області та Сквирському районі. 

3. Популяризувати культуру, побут, звичаї, 
традиції. 

4. Привернути увагу громадськості до 
проблем месхетинських турків. 

 



• Опрацювати наукові та літературні джерела з історії 

месхетинських турків. 

 

• Дослідити життя месхетинської громади в селі 

Тхорівка Сквирського району Київської області. 

 

• Вивчити та описати національні звичаї, обряди 

культурної спадщини месхетинських турків. 

 

• Ознайомити з життям людей месхетинської громади 

села Тхорівка. 
 



Месхетинські турки – корінні жителі півдня 

Грузії – Месхетії.  

 

 В основному народ компактно проживав на 

території трьох районів Грузії – Адігенський, 

Ахалціхський та Аспіндзський.  

  ЧЕЛА 



Трагічну роль в історії народу 

відіграла Постанова Державного 

комітету Оборони СРСР від 31 

липня 1944 року. 

У цей час, всі чоловіки воювали 

на фронтах Великої Вітчизняної 

війни. 

Месхетинські турки  

в роки Великої Вітчизняної війни 



У сім’ї Салімових свято зберігають 

військовий квиток дідуся та прадіда 



За участь у Великій Вітчизняній війні Салімов Зейді 

Салімович нагороджений медалями. У березні 1944 

року після важкого поранення був відізваний з фронту. 

Після перемоги солдати, ті, яким пощастило, і вони 

залишилися в живих, отримували від командування 

листи-подяки. 
 

Важко було повірити солдату, що коли він проливав 

свою кров за звільнення України від фашистських 

загарбників та заліковував рани, його народ в 

листопаді 1944 року за наказом Й.Сталіна був 

депортований, і свою сім'ю солдат знайшов не на 

батьківщині, а в Узбекистані.  



Із архівних документів 



  У Москву надходили повідомлення про 

успішне виконання завдання  



    45 років месхетинські турки 

жили в Узбекистані.  

 

    У 1989 році в результаті 

міжнаціональних конфліктів 

месхетинці були “евакуйовані”  

в різні куточки СНД.  

 

    Про ці часи згадує Салімова 

Шахрібан Зайдинівна, 

бібліотекар Тхорівського НВК. 



Атам Кизи Пунпул – свідок трагічних подій  

депортації та евакуації месхетинських турків 

  Не дивлячись, що XX століття, 

як у середньовіччя, запалали 

домівки, вулиці покрилися 

чорним димом і було страшно 

дивитися, як виносили обвуглені 

тіла…   

  Терміново було вивезено 

людей в нікуди. Лише тільки 

тепер слово «депортація» було 

замінено на «евакуація».  



    Месхетинці ніколи  не забудуть, з якою 

теплотою і турботою зустріли їх на українській 

землі.  

    В 1990 році вони прибули на Сквирщину і 

оселилися в селі Тхорівка.  

     Їм надали житло, допомогли з 

працевлаштуванням, реєстрацією. Дітей 

прийняли в дитячий садок  і школу.      



Громада турків месхетинців села Тхорівка на 

святі першого дзвоника – «День знань» 



Месхетинці свято бережуть народні традиції.  

Весілля, свята проводяться з дотриманням національних звичаїв. 



Обряд весілля емоційно насичений і запам’ятовується на 

все життя. Тому розлучень у  сім ’ях месхетинських турків 

не буває. 



Свято Курбан-Байрам 



Месхетинські турки сповідують Іслам 

Народ, що не знає своєї 

віри, ніколи з гідністю не 

оцінить віру іншого народу. 



Громада месхетинських турків села Тхорівка 

на відкритті мечеті в  Києві 



   Старші передають молодшим секрети національної кухні –  

вчать готувати різні страви 

Самса 

Манти 



Лаваш 

Плов 







ВИСНОВКИ 

•   Месхетинські турки – єдиний із депортованих народів, 

який до цього часу не повернувся на свою історичну 

батьківщину.  

 

•  Для месхетинських турків важлива  не стільки 

матеріальна, а моральна і політична підтримка 

суспільства України. 

 

•  Історія народу месхетинських турків трагічна і змушує їх 

свято берегти в пам'яті поколінь спогади про історичну 

батьківщину. 

 

•  Україна стала для месхетинців другою батьківщиною. 

Саме на території села Тхорівка Сквирського району 

громада знайшла прихисток, підтримку та розуміння 

влади. 




