
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КИСЛИЙ Мартін-Олександр Олександрович 

УДК 94:314.15.045(=512.19)(575.1+477.75)"1956/1989"(043.3/.5) 

ПОВЕРНЕННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР 

НА БАТЬКІВЩИНУ У 1956–1989 рр. 

07.00.01 – історія України 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук 

Запоріжжя – 2021 



 

Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано на кафедрі історії Національного університету «Києво-

Могилянська академія» Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник: кандидат історичних наук 

Бетлій Олена Вячеславівна, 

Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», 

старший викладач кафедри історії 

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент 

Грінченко Гелінада Геннадіївна, 
Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна,  

професор кафедри українознавства 

кандидат історичних наук 

Соболєва Олена Володимирівна 
Науково-дослідний інститут українознавства, 

старший науковий співробітник  

відділу культурологічних досліджень 

Захист відбудеться 22 квітня 2021 р. об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і 

науки України за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 1, 

ауд. 50. 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького 

національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2. 

Автореферат розісланий 10 березня 2021 р. 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради Ю. О. Каганов 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Вивчення наслідків геноцидів, депортацій, 

злочинів проти людяності є на сьогодні пріоритетними у дослідженнях 

минулого. Депортація кримських татар 1944 р. є одним із найвідоміших випадків 

антигуманних дій радянської тоталітарної системи, що досі потребує 

осмислення і вивчення. Попри скасування режиму спецпоселень у 1956 р., 

кримським татарам, на відміну від інших «покараних народів», було заборонено 

повертатися на батьківщину. Студії над розумінням втраченої батьківщини, 

творення її образів у середовищі кримських татар, нарешті перші повернення 

всупереч забороні актуалізують наявну глобальну проблему міграцій, 

емігрантських середовищ та їхнього впливу на соціум, біженства, питання 

політичних рішень щодо визнання характеру переміщень та обмежень прав. 

Так само у сучасному європейському і світовому правовому полі гостро 

постає питання Криму та порушення прав корінного народу в умовах незаконної 

окупації півострова Російською Федерацією. Питання повернення кримських 

татар та вивчення історичної складової цього процесу містить у собі і важливу 

історико-правову складову щодо Кримського півострова, визнання національно-

культурних автономій та потреб представників репресованих народів. 

Повернення на батьківщину – довготривалий процес, що піднімає ще одне 

питання: взаємовідносини індивідів та спільнот з владою, з державними 

структурами та репресивним апаратом. Дослідження цих проблемних питань 

дозволяє поглянути на минуле з точки зору обмежень, дисциплінувань, 

поступок, що є важливим кроком у вивченні радянської державної системи як 

такої. 

Дослідницький потенціал вивчення історії повернення кримських татар 

полягає й у тому, що таке дослідження робить концептуальний внесок в 

розуміння таких конструкцій, як батьківщина, зворотні міграції та ідентичність 

вигнанців – не лише в СРСР та на пострадянському просторі, але й у масштабах 

глобальних міграційних процесів. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане в рамках науково-дослідної теми «Україна в процесах соціокультурних 

трансформацій: історична спадщина та новітні прояви» Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (номер державної 

реєстрації: 0117U004140). 

Мета роботи полягає у комплексному дослідженні повернення кримських 

татар на батьківщину у період з 1956 р. до 1989 р. Вона включає вивчення 

формування образів втраченої батьківщини, колективного усвідомлення потреби 

повернення до неї та боротьби за це повернення; реконструкції репресивних дій 

держави та практик і стратегій, що застосовувалися кримськими татарами при 

їхньому переселенні до Криму протягом зазначеного періоду. 

Для реалізації мети поставлено такі дослідницькі завдання: 

1) Охарактеризувати історіографію, джерельну базу та методологічні засади 

дослідження. 
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2) Проаналізувати передумови повернення, а саме формування уявлень про 

Крим як втрачену батьківщину та сподівань на швидке переселення у 1944–

1956 рр. 

3) Простежити формування екзильної ідеології у середовищі депортованих 

кримських татар як прагнення до повернення на батьківщину.  

4) Висвітлити, як відбувалися поїздки до Криму у період повної заборони 

переселення у 1956–1967 рр., та розкрити, як здійснювалися повернення в 

період 1967–1978 рр.  

5) Встановити причини припинення переїзду кримських татар на батьківщину 

після 1978 р. та виявити особливості ненасильницького спротиву кримських 

татар діям влади. 

6) З’ясувати умови відновлення переселення кримських татар у період 

перебудови та проаналізувати властиві цим рокам практики і наративи 

їхнього укорінення в Криму. 

Об’єктом дослідження є депортація та зворотні міграції депортованих 

кримських татар на батьківщину. 

Предметом дослідження є формування у кримських татар прагнення до 

повернення з вигнання на батьківщину та практики і стратегії самого 

повернення в умовах заборони у 1956–1989 рр. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1956–1989 рр. Нижня 

хронологічна межа – Указ Президії Верховної Ради СРСР 1956 р., згідно з яким 

кримські татари були звільнені зі спецпоселень із забороною повертатися у 

Крим. Однак, попри заборону, після 1956 р. розпочинається процес повернення 

кримських татар на батьківщину, зокрема відвідування Криму, та зафіксовано 

перші спроби оселитися на півострові. Верхня хронологічна межа – це 

прийняття 14 листопада 1989 р. Верховною Радою СРСР Декларації «Про 

визнання незаконними та злочинними репресивних акцій проти народів, які 

були насильно переселені, та забезпечення їх прав», що ознаменувало кінець 

вигнання і початок періоду масового переїзду кримських татар до Криму. Для 

всебічного пояснення процесів повернення ми звернулися й до періоду 1944–

1956 рр. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію СРСР, насамперед 

Узбецької РСР та Кримської області Української РСР. Саме до Узбекистану 

було депортовано основну частину кримських татар (зокрема інформантів, чиї 

усні історії проаналізовано в роботі) та звідти вони поверталися на батьківщину 

– до Кримської області УРСР. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першим комплексним 

дослідженням повернення кримських татар на батьківщину до 1989 р. Вперше в 

історіографії здійснено ґрунтовний аналіз появи у депортованих кримських 

татар прагнення до повернення та його втілення в період заборони на 

переселення до Криму. Робота є першим дослідженням, в якому всебічно 

висвітлено повернення з вигнання одного з депортованих радянською владою 

народів. У дисертаційній роботі втілюється новітній методологічний підхід: 

пропонується розглянути повернення як втілення екзильної ідеології, вкоріненої 

в травму депортації та колективну пам’ять спільноти. У ході проведеного 
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дослідження введено до наукового обігу усні історії кримських татар, створені 

та проаналізовані автором, а також раніше неопубліковані архівні матеріали. 

Результати роботи уточнюють панівне в історіографії уявлення про практики 

зворотних міграцій та їхні особливості. Набуло подальшого розвитку питання 

формування образу батьківщини у депортованих кримських татар. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

їхнього використання у підготовці монографій, статей та посібників з історії 

України, Криму та кримськотатарського народу, а також у подальших 

дослідженнях з тематики депортацій в СРСР та міграцій на пострадянських 

теренах. Результати дослідження також стануть у пригоді під час підготовки 

публічноісторичних проєктів, зокрема створення музейних експозицій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним дослідженням, в якому, з огляду на здобутки попередників та на 

основі опрацьованих джерел, викладено авторський аналіз повернення 

кримських татар на батьківщину. Наукові результати дисертації належать 

здобувачу особисто і є його теоретичним та практичним внеском у розвиток 

історичної науки. 

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації оприлюднено 

у доповідях на міжнародних наукових форумах, а саме: «Суспільні злами і 

поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді» (2014, 

Львів), «Крим в історії України» (2014, Київ), «Усна історія у Центрально-

Східній Європі: сучасні напрями досліджень, виклики та особливості» (Лодзь, 

Польща, 2015), конвенції Американської асоціації славістичних, східно-

європейських і євразійських студій (ASEEES) та Міжнародної асоціації 

гуманітаріїв (MAG) «Образи Іншого» (Львів, 2016), «Досліджуючи минуле: 

методолоґічне оновлення історіографії в Україні» (2017, Київ), «Уявне 

пограниччя: інтерпретації культур та стратегії співжиття» (Київ, 2017), 

«Досліджуючи минуле: нова соціальна історія на перехрестях методологічних 

віянь» (Київ, 2018), конвенції Асоціації з дослідження національностей (ASN) 

(Нью-Йорк, США, 2018), конвенції Міжнародної асоціації гуманітаріїв (MAG) 

«Образ Себе» (Львів, 2018), конвенції Американської асоціації славістичних, 

східно-європейських і євразійських студій (ASEEES) (Бостон, США, 2018), 

«Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних 

досліджень у сучасній Україні» (Полтава, 2018). 

Публікації. Основний зміст та результати дослідження викладені у 8 

одноосібних публікаціях, зокрема 3 – у фахових виданнях, визначених 

переліком МОН України, 1 ‒ у закордонному періодичному виданні, внесеному 

до міжнародних баз EBSCO та DergiPark Akademik, та 4 – в інших наукових 

виданнях. Повний обсяг публікацій складає 8,06 д. а. 

Структура роботи відповідає завданням та побудована за проблемно-

тематичним та хронологічним принципом. Зокрема, включає вступ, 6 розділів, 

які містять 18 підрозділів, висновки, список використаних джерел та літератури 

(393 позицій) та додатки. Загальний обсяг дисертації – 280 сторінок, із них – 181 

сторінка основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету і 

завдання, хронологічні й територіальні межі дослідження, наукову новизну, 
практичне значення дисертації, апробацію дослідження. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» здійснено аналіз стану наукового вивчення проблеми, описано 
джерельну базу, охарактеризовано методи дослідження та пояснено 
методологічні засади вивчення зворотної міграції кримських татар. 

Підрозділ 1.1. «Історіографія» містить огляд літератури, у фокусі якої – 
депортація кримських татар та так зване «кримськотатарське питання» в СРСР; а 
також досліджень, проблематика яких безпосередньо пов’язана із поверненням 
кримських татар на батьківщину. 

Вивчення депортації кримських татар та порушення їхніх прав в СРСР, 
зокрема права на повернення, було розпочато у західних дослідницьких 
інституціях. Початковий період досліджень (1950-ті рр.) відзначився браком 
джерел та свідчень

1
. У період відлиги факт депортації стає відомим широкому 

колу західних дослідників. Так, першою комплексною працею, присвяченою 
депортації народів у СРСР стала робота Роберта Конквеста

2
. На хвилі 

зацікавленістю правозахисним рухом в СРСР наприкінці 1960-х рр. з’являється 
низка розвідок з кримськотатарського національного руху

3
. Професор 

Стенфордського університету Алан Фішер першим у 1978 р. стисло виклав 
історію кримських татар

4
. У 1988 р. під редакцією Едварда Олворта було 

опубліковано збірку, присвячену становищу кримських татар в СРСР
5
. У США 

були також опубліковані роботи радянських емігрантів Олександра Некрича
6
 та 

Людмили Алєксєєвої
7
. Таким чином, наративні схеми та канон дослідження 

історії кримських татар було закладено західними дослідниками, зокрема в 
США. 

Після розпаду СРСР з’явилася значна кількість нових розвідок завдяки 
відкриттю архівів. Про долю кримських татар у спецпоселеннях, а також про 
облаштування, настрої та спроби втечі йдеться у роботах Віктора Земскова, 
Рустема Хаялі, Ксенофонта Санукова та Ґульнари Бекірової

8
. Адаптацію після 

                                           
1 Kirimal M. E. The Tragedy of Crimea. Eastern Quarterly. 1951. Vol. 4, No. 1. P. 39–46. 
2 Conquest R. The Soviet Deportation of Nationalities. London : Macmillan, 1960. 203 p. 
3 Vardys V. S. The Case of the Crimean Tartars. The Russian Review. 1971. Vol. 30, No. 2. P. 101–10; 
Potichnyj P. J. The Struggle of the Crimean Tatars. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne Des 
Slavistes. 1975. Vol. 17. No. 2/3. P. 302–19; Kowalewski D. National Dissent in the Soviet Union: The 
Crimean Tatar Case. Nationalities Papers. 1974. Vol. 2. No. 2. P. 1–18. 
4 Fisher A. W. The Crimean Tatars. Standford : Hoover Institution Press, 1978. 264 p. 
5 Tatars of the Crimea: Their Struggle for Survival / ed. Allworth E. Durham : Duke University Press, 
1988. 394 p. 
6 Некрич А. Наказанные народы. Нью-Йорк : Хроника, 1978. 173 с. 
7 Alekseeva L. Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human Rights. 
Middletown : Wesleyan University Press, 1985. 576 p. 
8 Земсков В. Спецпоселенцы из Крыма (1944–1956). Крымский музей. 1994. № 1. С. 73–90; 
Хаяли Р. Обустройство спецпереселенцев-крымских татар в первые годы депортации (1944–
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звільнення зі спецпоселень, інтеграцію до узбецького суспільства, освіту та 
русифікацію детально досліджують Аркадій Вяткін, Едуард Кульпін, Шевкет 
Мустафаєв та Хакан Киримли

9
. Михайло Губогло та Світлана Червонная у 

кількатомній роботі поетапно висвітлюють характерні особливості 
національного руху кримських татар у період 1956–1997 рр.

10
 

Кримськотатарський національний рух як невід’ємну складову дисидентського 
руху в СРСР загалом та в Україні зокрема послідовно розглядає Олег Бажан

11
. 

Політична історія кримськотатарського народу від 1944 до 1991 рр. у контексті 
спротиву радянській владі та боротьби за право повернення на батьківщину 
висвітлена у всеохопній праці Ґульнари Бекірової

12
. 

У літературі також приділено увагу уявленню кримських татар про 
втрачену та віднайдену батьківщину. Насамперед варто згадати ґрунтовну 
монографію Ґрети Юлінг «Beyond Memory», в якій дослідниця фахово аналізує 
пам’ять кримських татар про депортацію

13
. Якщо Юлінг стверджує, що зв’язок 

кримських татар із батьківщиною – це не застаріла маніфестація 
етнонаціоналізму, а навпаки сучасна відповідь на мінливе значення місця

14
, то 

Браян Вільямс наголошує на ролі території у формуванні етнічної ідентичності 
та зазначає, що сучасна кримськотатарська національна ідентичність, міцно 
пов’язана з ідеєю рідної землі, є продуктом довгих років національного 
розвитку

15
. Дослідження Айшегюль Айдингюль та Ердогана Йилдирима звертає 

увагу на те, що батьківщина є конструктом, в основі якого – досвід депортації та 

                                                                                                                                              
1947 гг.). Культура народов Причерноморья. 1998. № 3. С. 263–267; Сануков К. Крымские татары 
– спецпоселенцы в Марийской АССР в 1940–1950-е годы. «Запад-Восток». Научно-практический 
ежегодник. 2015. № 8. С. 77–89; Бекірова Ґ. “Частішають звістки про загибель родин і вже глухе 
ремство панує серед нас” (Епізод 1944 року). До питання про зародження опозиційних настроїв 
серед кримських татар. Кримські студії. Інформаційний бюллетень. 2003. № 1–2. С. 115–123. 
9 Вяткин А. Среднеазиатский тупик: причины возникновения, маштабы, пути выхода / Крымские 
татары: проблемы репатриации / ред. А. Вяткин, Э. Кульпин. Москва : Институт востоковедения 
РАН, 1997. С. 120–133; Вяткин А. Миграционные процессы и проблемы адаптации / Крымские 
татары: проблемы репатриации / ред. А. Вяткин, Э. Кульпин. Москва : Институт востоковедения 
РАН, 1997. С. 78–114; Кульпин Э. Трансформация крымскотатарского этноса (1944-1996) / 
Крымские татары: проблемы репатриации / ред. А. Вяткин, Э. Кульпин. Москва : Институт 
востоковедения РАН, 1997. С. 38–50; Мустафаев Ш. Эволюция самосознания – взгляд изнутри / 
Крымские татары: проблемы репатриации / ред. А. Вяткин, Э. Кульпин. Москва : Институт 
востоковедения РАН, 1997. С. 20–37; Kirimli H. Soviet educational and cultural policies toward the 
Crimean Tatars in exile (1944–1987). Central Asian Survey. 1989. Vol. 8. No. 1. P. 69–88. 
10 Губогло М., Червонная С. Крымскотатарское национальное движение. Том 1. Москва : ЦИМО, 
1992. 331 с. 
11 Бажан О., Данилюк Ю. Опозиція в Україні (друга половина 50х-80ті рр. ХХ ст.). Київ : Рідний 
край, 2000. 389 с. 
12 Бекірова Ґ. Пів століття опору: Кримські татари від вигнання до повернення (1941-1991 роки). 
Нарис політичної історії. Київ : Критика, 2017. 480 с. 
13 Uehling G. L. Beyond memory: The Crimean Tatars’ Deportation and Return. New York : Macmillan, 
2004. 294 p. 
14 Uehling G. L. Beyond memory. P. 15–16. 
15 Williams B. G. The Crimean Tatars. The Diaspora Experience and the Forging of a Nation. Boston : 
Brill, 2001. 488 p. 
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образ Криму, що передаються між поколіннями
16

. Олена Соболєва досліджує 
формування образу батьківщини

17
 та висвітлює практики відвідувань 

батьківщини кримськими татарами протягом 1950-х – 1980-х рр.
18

 
Аналіз стану наукової розробки теми повернення кримських татар на 

батьківщину засвідчив, що традиційно в історіографії висвітлюється масове 
повернення (репатріація) кримських татар, що розпочалося у 1989 р. та тривало 
й після розпаду СРСР

19
. Таким чином, попри значний інтерес дослідників до 

історії кримськотатарського народу загалом та депортації зокрема, питання 
повернення кримських татар на батьківщину в умовах офіційної заборони 
досліджено фрагментарно. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» розглянуто джерела роботи. Джерельну 
базу дисертації можна умовно поділити на джерела усної історії, неопубліковані 
архівні матеріали та опубліковані джерела (документальні джерела, джерела 
особового походження, періодичну пресу та публіцистику). 

Джерела усної історії були записані автором у проміжку між 2013 та 
2020 рр. переважно на території Автономної Республіки Крим. Загалом записано 
52 інтерв’ю з 43 інформантами, усі вони є кримськими татарами. Серед них 22 
жінки і 21 чоловік. Найстарший співрозмовник народився у 1928 р., 
наймолодший – 1975 р. Таким чином, представлено наративи двох поколінь 
депортованих кримських татар: народжених до депортації (15 інформантів) та 
народжених у вигнанні (28 інформантів). Абсолютна більшість інтерв’ю була 
записана за допомогою проблемного (тематичного) напівструктурованого 
питальника. Означені матеріали вперше вводяться до наукового обігу. Наразі 
записи зберігаються в архіві автора. Джерела усної історії становлять особливу 
цінність, бо дозволяють не тільки реконструювати подієвий перебіг переселення 
кримських татар на батьківщину, але й проаналізувати наративи вигнання та 
повернення, а також сподівання та наміри. 

Неопубліковані архівні матеріали представлені документами з фондів 

                                           
16 Ayd ng n A., Y ld r m E. Perception of Homeland among Crimean Tatars: Cases from Kazakhstan, 
Uzbekistan and Crimea. Bilig. 2010. No. 54. P. 21–46. 
17 Соболєва О. Формування образу етнічної батьківщини кримських татар в умовах репатріації та 
облаштування в АР Крим. Матеріали до української етнології. 2010. № 10. С. 44–51. 
18 Sobolieva O. Landscape, Culture, Identity. Repatriation of Crimean Tatars and the Processes of 
Сonstructing the Place. Euxeinos – Culture and Governance in the Black Sea Region. 2019. Vol. 9. 
No. 27. P. 114–40. 
19 Zaloznaya M., Gerber T. P. Migration as Social Movement. Voluntary Group Migration and the 
Crimean Tatar Repatriation. Population and Development Review. 2012. Vol. 38, No. 2. P. 259–284; 
Payin E. Population transfer. The Crimean Tatars return Home. Cultural Survival Quartely. 1992. 
Vol. 16, No. 1; Ayding n I., Ayd ng n A. Crimean Tatars Return Home: Identity and Cultural 
Revival. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2007. No. 33. P. 113–128; Crimean Tatars 
Repatriation and Conflict prevention. New York : Open Society Institute, 1996. 95 p.; Кислый А. 
Возвращение крымских татар из депортации и процесс развития гражданского общества в 
Украине / Крымскотатарское национальное и правозащитное движение: истоки, эволюция / ред. 
М. Хайруддинов. Симферополь : Доля, 2004. С. 138–141; Проблеми інтеграції кримських 
репатріантів в українське суспільство. Збірник матеріалів семінару Київського проекту Інституту 
Кеннана та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 13–14 травня 
2004 p. / ред. Курас І. Ф. Київ : Стилос, 2004. 88 c. 
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Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Центрального 
державного архіву громадських об’єднань, які висвітлюють владні практики 
протидії поверненню кримських татар до Криму. Натомість в Архіві відкритого 
суспільства в Будапешті (The Vera and Donald Blinken Open Society Archives) та у 
колекції професора Колумбійського університету Едварда Олворта із зібрання 
Публічної бібліотеки Нью-Йорка (New York Public Library) збереглися матеріли 
самвидаву, листи кримських татар до радянських та партійних органів влади, а 
також міжнародних організацій. У роботі використано також неопублікований 
щоденник Зилхі Люманової з приватної колекції Ґульнари Бекірової, в якому 
висвітлено перебіг депортації. 

Значну частину опублікованих джерел становлять тематичні збірники 
документів з українських архівів

20
 та архівів Російської Федерації

21
. 

Опубліковані спогади представлені насамперед свідченнями кримських татар 
про депортацію

22
. У дослідженні також опрацьовано мемуари кримських татар

23
 

та радянських правозахисників
24

. 
Використані у роботі джерела мають свої характерні особливості. Так, 

окрім загальновідомих труднощів із записом спогадів про віддалені у часі події 
методами усної історії, слід також відзначити особливості проведення 
дослідження у кризових умовах та схильність спогадів до трансформації 
відповідно до нових обставин. Натомість ознакою архівних документів, що 

                                           
20 Кримські татари, 1944–1994 рр.: Статті. Документи. Свідчення очевидців / упоряд. О. Г. Бажан, 
Ю. З. Данилюк. Київ : Рідний край, 1995. 363 с.; Кримські татари: Шлях до повернення. 
Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940х – початок 1990х років) очима 
радянських спецслужб. Частина 1 / упоряд. О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк. Київ : Інститут історії 
України, 2004. 388 с.; Кримські татари: Шлях до повернення. Кримськотатарський національний 
рух (друга половина 1940х – початок 1990х років) очима радянських спецслужб. Частина 2 / 
упоряд. О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк. Київ : Інститут історії України, 2004. 365 с.; Депортовані 
кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: Документи. Факти. Свідчення. (1917–1991) / 
упоряд. Ю. М. Білуха, О. І. Власенко. Київ : Державний комітет України у справах 
національностей та міграції, 2004. 464 с. 
21 Реабилитация: Как это было. Март 1953 – февраль 1956 гг. Документы Президиума ЦК КПСС и 
другие материалы. Т.1 / сост. А. Артизов, Ю. Сигачев, В. Хлопов, И. Шевчук. Москва : МФД, 
2000. 503 c.; Реабилитация. Как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. 
Т. II: Февраль 1956 – начало 80-х годов / сост. А. Артизов, Ю. Сигачев, В. Хлопов, И. Шевчук. 
Москва : Материк, 2003. 960 c. 
22 Депортация крымских татар. 18 мая 1944 года. Как это было. Воспоминания депортированных. 
Часть 1 / сост. Р. Куртиев. Симферополь, Оджакъ, 2004. 252 с.; Депортация крымских татар. 18 
мая 1944 года. Как это было. Воспоминания депортированных. Часть 2 / сост. Р. Куртиев. 
Симферополь, Оджакъ, 2005. 304 с.; Депортация крымских татар. 18 мая 1944 года. Как это было. 
Воспоминания депортированных. Часть 3 / сост. Р. Куртиев. Симферополь, Оджакъ, 2005. 316 с.; 
С тоской по родине… Судьбы крымских татар на Мелитопольщине / ред. Г. Бекирова. 
Симферополь : Тезис, 2011. 320 с. 
23 Аметов Э. Любовь к отчизне всеми нами движет. Сборник воспоминаний и размышлений 
ветерана национального движения крымских татар. Симферополь : Издательский проект Миллий 
Фирка, 2014. 144 с.; Аппазов Р. Следы в памяти и сердце. Симферополь : Доля 2001. 120 с; 
Амит Э. Никто не забыт, ничто не забыто : Воспоминания / Так это было: Национальные 
репрессии в СССР, 1919-1952 годы: в 3 т. Т. 3 / сост. С. Алиева. Москва : Инсан, 1993. С. 74–120. 
24 Сафонов Н. Записки адоката. Москва : Вся Москва 1990. 176 с.; Григоренко П. В подполье 
можно встретить только крыс… Нью-Йорк : Детинец, 1981. 845 с. 
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тематично та хронологічно є дотичними до теми дисертації, є фрагментарність 
висвітлення подій та розпорошеність (основна частина з них зберігається у 
Москві та досі засекречені). Архіви кримськотатарських політичних та 
громадських об’єднань хронологічно починаються лише з 1989 р., тоді як 
приватні архіви активістів є нечисельними та малодоступними дослідникам в 
умовах окупації Криму. Лаконічністю та схематичністю вирізняються анкетні 
спогади про депортацію. Попри незамовчуваність та проговорення кримськими 
татарами теми депортації та вигнання, відчутним є брак «великих» мемуарів. 

Загалом слід зазначити, що залучення джерел різного походження 
дозволило уникнути фрагментарності у висвітлені історії повернення кримських 
татар на батьківщину. Таким чином, зібрана та опрацьована джерельна база є 
репрезентативною та дозволяє виконати поставлені в роботі дослідницькі 
завдання. 

У підрозділі 1.3. «Методологічні засади дослідження» викладено 
методологію роботи. Для вирішення поставлених завдань у роботі було 
застосовано загальнонаукові, спеціальні історичні та міждисциплінарні методи 
та підходи. Загальнонауковий метод аналізу використовувався для об’єктивного 
висвітлення повернення кримських татар на батьківщину. Метод синтезу було 
залучено для узагальнення теоретичних положень роботи, використаних для 
обґрунтування дослідницького питання. Зі спеціально історичних методів 
використано історико-порівняльний, історико-типологічний, проблемно-
хронологічний методи, а також метод критичного аналізу джерел та 
мікроісторичного аналізу. Історико-порівняльний метод було використано для 
аналізу подібностей та розбіжностей історичного досвіду кримських татар та 
інших народів-вигнанців. Завдяки історико-типологічному методу вдалося 
дослідити особливості зворотної міграції кримських татар до різних районів 
Криму у різні періоди протягом 1956–1989 рр. та встановити етапи повернення 
кримських татар на батьківщину, що визначило структуру дисертаційної роботи. 
Проблемно-хронологічний метод було використано для уточнення хронології 
переселення кримських татар до Криму та систематизації джерельного 
матеріалу. Застосування методу критичного аналізу джерел дозволило 
проаналізувати документи радянських та партійних органів влади, Комітету 
державної безпеки, а також спогади кримських татар. Метод мікроісторичного 
аналізу використано для всебічного висвітлення особистих історій повернення 
та життєвих стратегій. З міждисциплінарних методів та підходів в роботі 
використано методи усної історії (реконструктивний перехресний аналіз, 
наративний аналіз, біографічний підхід) та імагологічні методи. Застосування 
реконструктивного перехресного аналізу наративів інформантів дозволило 
реконструювати досвід переселення до Криму, а також інтенції та прагнення 
інформантів. За допомогою наративного аналізу вдалося простежити 
особливості конструювання розповідей. Біографічний підхід було використано 
для всебічного вивчення індивідуального досвіду повернення кримських татар 
до Криму. Використання імагологічного методу дозволило простежити 
формування та функціонування образу втраченої батьківщини у наративах 
кримських татар. Методологічно дослідження виконано в рамках студій з 
міграцій, в межах яких визначено основні підходи та поняття, які 
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використовуються в роботі. Так поняття місце (батьківщина) слід розуміти як 
соціальний конструкт, який може зазнавати змін у вигнанні, та після 
повернення. Натомість повернення, відповідно до наявних дослідницьких 
підходів, розглядається як розтягнутий у часі процес, етапами якого є 
формування міфу про батьківщину, поява намірів та прагнення до повернення, а 
також адаптація після переселення на батьківщину. Також в роботі застосовано 
теоретичні надбання таких дослідницьких напрямів, як усна історія, студії 
пам’яті та імагологія. 

Другий розділ «Депортація та конструювання міфу про втрачену 

батьківщину: передумови повернення», що складається з двох підрозділів, 
присвячено формуванню міфу про Крим як втрачену батьківщину, починаючи 
від моменту виселення з півострова, а також проаналізовано появу сподівань на 
повернення. Появу подібних уявлень розглянуто як передумови повернення. 

У підрозділі 2.1. «Депортація як точка відліку: прощання з батьківщиною» 
наведено та проаналізовано сюжет прощання з домом у спогадах кримських 
татар про депортацію. Зокрема, сюжет прощання зафіксовано в унікальному 
щоденнику Зилхі Люманової, який вона вела безпосередньо під час виселення. 
Аналіз спогадів та пісень, що, згідно із переказами, були складені під час 
депортації, дозволяє стверджувати, що зв’язок із батьківщиною формувався 
безпосередньо під час виселення: починаючи від локального прощання із рідною 
домівкою до витворення образу Криму як дому, який покидали вигнанці у 
товарних вагонах. З’ясовано, що втрата батьківщини стала важливою складовою 
травми вигнання, адже остання вплинула на ідентичність та на формування 
бачення всього Криму як дому. Кримські татари перетворили вигнання на 
«обрану травму», що артикулювала пам’ять про батьківщину. Ключовими 
елементами спогадів про депортацію є згадки про рідний дім, прощання із 
батьківщиною та мрії про повернення. Це дозволяє зробити висновок, що віра у 
обов’язкове повернення народу була вкорінена в наративи депортації від 
моменту виникнення цих наративів. Таким чином, депортація є не тільки точкою 
відліку у спогадах про вигнання, але й повернення бере свій початок від 
моменту виселення з батьківщини.  

У підрозділі 2.2. «Сподівання на повернення у перші роки депортації» 
йдеться про віру у швидке повернення, що з’явилася після прибуття до 
спецпоселень, та була втіленням властивої мігрантам віри у повернення. 
Зокрема виявлено, що мали місце втечі кримських татар зі спецпоселень та 
випадки несанкціонованого повернення вигнанців до Криму. З’ясовано, що 
спогадам кримських татар про перші роки життя у вигнанні властиві згадки 
щодо очікуваного повернення, яке неодмінно, на думку вигнанців, повинно було 
відбутися найближчим часом: існувала віра у те, що сталася помилка, і їх згодом 
повернуть з санкції влади. Таке очікування є не тільки ілюстрацією віри у 
«добру владу», але й дозволяє зробити висновок, що кримські татари 
сформували міф про повернення. Насамкінець, скасування режиму спецпоселень 
у 1956 р. без права повернення в Крим, зруйнувало віру у повернення, яка 
виникла ще у вагонах під час виселення.  

В третьому розділі «Повернення як екзильна ідеологія: наративи та 

практики батьківщини у вигнанні», що складається з трьох підрозділів, 
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розглянуто формування екзильної ідеології – структури наративів і практик – 
вкоріненої у травму депортації та колективну пам’ять про батьківщину.  

У підрозділі 3.1. «Стратегії пригадування та поширення знань про Крим» 
висвітлено, як відбувалося пригадування батьківщини, зокрема в межах родин, 
та проаналізовано стратегії поширення знань про Крим. З огляду на те, що 
переважна більшість опитаних у ході дослідження інформантів народилася у 
1950–1960-х рр. у вигнанні, у роботі використано поділ на три стратегії 
говоріння з дітьми в кримськотатарських родинах про минуле життя в Криму: 
активний, вибірковий та небажаний. З’ясовано, що вибірковий стиль передачі 
знань, коли батьки вичікували відповідного моменту для розмови, був 
найпоширеніший серед другого та третього покоління. Разом із з цим, 
таврування зрадниками – невід’ємна частина повсякденного життя 
депортованих кримських татар, було ще одним чинником появи знань про 
депортацію та сприйняття себе саме як депортованих кримських татар. Зроблено 
висновок, що кримськотатарські родини, в яких циркулювали наративи 
батьківщини, виконували функцію спільнот пам’яті. 

Підрозділ 3.2. «Крим в Узбекистані: звичаї та повсякденні практики» 
присвячено повсякденним практикам, звичаям та ритуалам, що були властиві 
життю в Криму до 1944 р., та повторення яких у вигнанні слугувало 
відтворенням дому. Проаналізовано щоденні побутові практики (приготування 
їжі, вживання кави замість чаю, звичаї господарювання), традиції (культура, 
мова) і релігійні обряди та ритуали (обрізання, весілля), яких дотримувалися 
батьки, та які наслідували діти. Таким чином, практики, що були пов’язанні із 
життям в Криму та дбайливо збережені першим поколінням, виконували 
функцію підтримування зв’язку із батьківщиною, оскільки депортація 
зруйнувала традиційний спосіб життя, соціальну структуру та культурні 
інститути кримських татар. Зрештою, повсякденні практики для кримських 
татар слугували маркером інакшості, відрізняючи вигнанців від місцевого 
населення. 

У підрозділі 3.3. «Формування прагнення повернутися на батьківщину» 
йдеться про прагнення до повернення, а саме чинники появи та підсилення 
цього прагнення. З’ясовано, що у депортації старше покоління кримських татар 
сформувало «казковий», тобто бажаний, образ втраченої батьківщини. Таким 
чином, поява у другого покоління бажання повернутися туди, де вони ніколи не 
були, до уявної батьківщини, вкорінена насамперед в образ дому, сформований 
батьками. Виявлено, що прагнення до повернення було сильнішим у тих, хто 
жив у Криму до депортації, адже їхня пам’ять про батьківщину була «живою». 
Значну роль відігравало проговорення старшим поколінням потреби 
повернутися на батьківщину, наслідком чого було формування уявлення про 
повернення як про процес, який неодмінно відбудеться. Нерідко прагнення до 
повернення змальовувалося у природніх чи органічних категоріях, тому що 
кримські татари уявляли себе частиною батьківщини, глибоко вкоріненими в 
неї. Таким чином, окрім міфу про батьківщину, з’явилася також екзильна 
ідеологія, яка полягала в ідеї повернення на батьківщину. Сформувалося 
прагнення до повернення як ідея, або настанова – кримські татари уявляли себе 
«запрограмованими» повернутися на батьківщину. 
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У четвертому розділі «Втілення прагнення до повернення  

(1956–1978 рр.)», що складається з чотирьох підрозділів, йдеться про втілення 

намірів, зокрема про перші відвідування Криму після 1956 р. в умовах офіційної 

заборони на проживання в Криму для кримських татар, та реконструйовано три 

основні практики повернення, що мали місце в період 1967–1978 рр., дві з яких 

мали несанкціонований характер, а третя була спробою влади взяти переселення 

під свій контроль. 

У підрозділі 4.1. «Перші відвідування Криму після 1956 р.» висвітлено 

подорожі до Криму як втілення прагнення до повернення. Виявлено, що після 

звільнення зі спецпоселень у 1956 р., в умовах заборони на повернення, кримські 

татари починають відвідувати півострів як туристи. Такі мандрівки можна 

розглядати як відновлення зв’язку із батьківщиною, якщо йдеться про перше 

покоління, та встановлення цього зв’язку, у випадку другого покоління. 

Подорожі до Криму супроводжувалися привезенням в Узбекистан своєрідних 

«сувенірів» з батьківщини для родичів та друзів. Натомість для другого 

покоління депортованих кримських татар «кримські сувеніри» сприяли 

знайомству з батьківщиною. Такими сувенірами могли бути символічні речі, як-

то земля з дому чи кладовища, вода з моря, криниць та джерел, а також фрукти 

із саду, що належав родині до депортації. 

У підрозділі 4.2. «Вирішення «кримськотатарського питання» владою: 

повернення згідно з Указом 1967 р.» висвітлено політику влади, а саме Указ 

Президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 р. «Про громадян татарської 

національності, які проживали в Криму», та реконструйовано переселення 

кримських татар на батьківщину одразу після публікації Указу. Попри те, що 

Указ скасовував попередні обвинувачення щодо кримських татар, а Постанова 

№ 1862-VII, що супроводжувала Указ, підтверджувала право народу мешкати на 

всій території СРСР, владою було створено перешкоди переселенню кримських 

татар на батьківщину. Важелем стримування повернень був інститут реєстрації 

місця проживання. Обмеження прописки кримських татар на півострові та 

відмови у нотаріальному оформлені придбаних ними будинків були 

протиправними, адже не спиралися на законні підстави. Однак 1967 рік мав 

переламне значення для народу, адже, попри маніпулятивну природу, Указ 

підштовхнув кримських татар до переселення у Кримську область. Ознакою 

переселень до Криму, що розпочалися одразу після публікації Указу, було те, що 

кримські татари вимагали дозволу на прописку, працевлаштування та придбання 

будинків, апелюючи до Указу. Зокрема, вони відвідували партійні та радянські 

органи влади задля отримання дозволу на прописку чи, принаймні роз’яснень 

щодо порядку застосування Указу. У відповідь міліція затримувала та виселяла 

кримських татар з Кримської області. З’ясовано, що цей період ознаменувався 

також сквотуванням публічного простору (насамперед скверів та парків 

Сімферополя) з протестною метою. Слід зазначити, що прописатися (де-факто 

отримати дозвіл) пощастило небагатьом: так у серпні 1968 р. у Кримській 

області було прописано лише 111 кримських татар. 

Підрозділ 4.3. «Спроби оселитися в Криму в умовах заборони» присвячено 

трансформуванню стратегії повернення, яка відтепер полягала у спробах 
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оселитися у віддалених, степових районах півострова. Цю практику можна 

умовно поділити на два етапи. Перший, який розпочався одразу після прийняття 

Указу і тривав менше року, полягав у спробах кримських татар, що сподівалися 

на відновлення Указом справедливості, повернутися у села та містечка 

(насамперед, південного узбережжя Криму), з яких походили їхні родини. 

Другий етап тривав до 1978 р. і передбачав переселення до віддалених районів 

Криму, де існувала ймовірність отримати прописку чи принаймні залишитися 

«непоміченими» для влади. Відповідь влади на такі спроби кримських татар 

оселитися в Криму полягала у незаконних та примусових (із застосуванням 

насильства) виселеннях родин за межі півострову (до Херсонської області, 

Краснодарського краю чи навіть Узбекистану). З’ясовано, що подібні виселення 

отримали серед кримських татар назву «повторна депортація», що 

підкреслювало, окрім глибокої травматизації спільноти, два ключові моменти: 

порушення прав кримських татар та примусовий характер цих акцій. Попри те, 

що така практика повернення на батьківщину не гарантувала прописку та 

передбачала ризик виселення з придбаного будинку, деяким кримським татарам 

вдавалося прописатися та працевлаштуватися. Зрештою, прописка набула 

важливого символічного значення для кримських татар, фактично 

перетворившись на дозвіл мешкати на батьківщині. В результаті цієї практики 

близько 7 000 кримських татар повернулося на батьківщину у період 1968–

1978 рр.  

У підрозділі 4.4. «Санкціоноване повернення: організаційний набір» 

проаналізовано практику контрольованого владою повернення кримських татар 

на батьківщину, що отримала назву «оргнабір». Неорганізоване повернення 

кримських татар до Криму після Указу 1967 р., яке загрожувало перетворитися 

на масове, змусило владу організувати переселення власноруч. Оргнабір був 

спробою дезорганізувати рух, створивши образ організованого з санкції влади 

повернення. В результаті, за оргнабором повернулася до Криму мізерна частина 

кримських татар (близько 3 000 у період 1968–1976 рр.). До того ж, оргнабір 

передбачав низку суттєвих перешкод: потрапити до Криму могли тільки родини, 

де обидва партнери були працездатними; оргнабір був передбачений лише для 

працівників сільського господарства (інтелігенція та робітники мали шанс лише 

у випадку відмови від свого фаху); оргнабір проводився лише у північні, степові 

райони півострова. З’ясовано, що попри непрозорість механізмів відбору 

учасників оргнабору (під контролем обкомів і міськкомів ЦК КП Узбекистану), 

до Криму потрапляли не лише «лояльні» до влади кримські татари. Зроблено 

висновок, що переселення за оргнабором так само було втіленням прагнення до 

повернення. 

В п’ятому розділі «Злам 1978 року: протидія переселенням та новий 

виток боротьби за право повернутися», що складається з трьох підрозділів, 

йдеться про припинення повернення кримських татар на батьківщину у 1978 р. 

та еволюцію ненасильницького спротиву кримських татар. 

У підрозділі 5.1. «Загострення ситуації в Криму» розглянуто ситуацію, що 

склалася в Криму напередодні 1978 р. З’ясовано, що до кримських татар 

застосовували не тільки примусові виселення за межі півострова, але інші 
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методи, зокрема створення несприятливої атмосфери на півострові для 

кримських татар шляхом іншування, тобто формування уявлення про них не 

тільки як про чужинців, що не мають «історичного права» мешкати в Криму, але 

й як небажаних сусідів для населення півострова. Уточнено, що участь у 

контрольованому владою переселенні в Крим в межах оргнабору не рятувало 

кримських татар від дискримінацій. Зроблено висновок, що напередодні 1978 р. 

ставлення місцевої влади до кримських татар було ворожим, а ситуація на 

півострові – напруженою. 

Підрозділ 5.2. «Постанова № 700: узаконення протидії поверненням» 

присвячено діям влади, а саме Постанові Ради Міністрів СРСР «Про додаткові 

заходи на зміцнення паспортного режиму у Кримській області» від 15 серпня 

1978 р., що призупинила повернення кримських татар на батьківщину. На 

момент прийняття Постанови до Криму вже повернулося близько 10 000 

кримських татар, що викликало занепокоєння влади, адже з кожним роком 

кількість переселень зростала (2 975 в 1977 р.) Постанова містила два ключові 

пункти: 1) надання органам внутрішніх справ Кримської області повноважень 

«усувати» з області осіб, які прибувають «неорганізовано» та мешкають без 

прописки; 2) господарів, на житловій площі яких мешкають особи без прописки, 

виселяти за межі області на термін до 2 років. Таким чином були легалізовані 

виселення з Криму осіб без паспортів, недійсними паспортами та без прописки. 

Як наслідок, відбулося припинення неорганізованого в’їзду кримських татар в 

Крим з 1979 р. Отже, Постанова № 700 мала дискримінаційний характер щодо 

кримських татар. 

Підрозділ 5.3. «Еволюція спротиву кримських татар» висвітлює 

трансформацію спротиву кримських татар, насамперед походження та втілення 

ідеї «Батьківщина або смерть». Попри те, що національний рух кримських татар 

ґрунтувався на принципах ненасильницького спротиву, із загостренням ситуації 

на півострові та із послідовними владними практиками запобігання поверненню 

кримських татар в Крим змінюються і стратегії непокори. Хоча погрози 

самоспаленням мали місце ще наприкінці 1960-х рр., саме 23 червня 1978 р., в 

день самоспалення Муси Мамута, гасло «Батьківщина або смерть» набуло нових 

вимірів. Виявлено, що у 1978–1979 рр. в Криму сталися ще 3 самогубства 

кримських татар, спричинені переслідуваннями з боку влади. З’ясовано, що 

події 1978 р. призвели до радикалізації настроїв кримських татар на півострові і 

вплинули на появу намірів чинити опір діям влади. Зокрема, свідченням 

небажання влади «пускати» кримських татар на півострів та рішучості самих 

кримських татар є дві відомі спроби поховання на батьківщині померлих за 

межами Криму. 

У шостому розділі «Повернення в період перебудови», що складається з 

трьох підрозділів, йдеться про поновлення повернення кримських татар на 

батьківщину у 1987 р. та адаптацію після переселення до Криму, що 

передбачало також перевинайдення батьківщини. 

У підрозділі 6.1. «Соціальні та політичні причини відновлення переселень до 

Криму» розглянуто події, які стали поштовхом до хвилі повернень у 1987–

1989 рр. Так, попри демократичні перетворення, що розпочалися в СРСР у 
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1985 р., кримськотатарське питання не вирішувалося. У 1987 р. відбулася 

активізація протестного руху. Низка масштабних акцій в СРСР, покликаних 

привернути увагу влади до проблеми повернення кримських татар на 

батьківщину, зрештою зіграла роль каталізатора і поновила переселення до 

Криму (2 297 кримських татар переїхали до Криму в 1987 р.). Наслідком стало 

прийняття 24 грудня 1987 р. Радою Міністрів СРСР Постанови № 1476, яка 

вводила тимчасові обмеження на прописку у визначених населених пунктах 

Кримської області, зокрема на узбережжі. Виявлено, що фактором посилення 

міграційних процесів були також ферганські події (травень–липень 1989 р.) в 

Узбекистані. Отже, в умовах перебудови, внаслідок ігнорування владою 

проблеми повернення кримських татар та загострення політичної ситуації в 

Узбекистані, відбулося відновлення повернення кримських татар на 

батьківщину. 

У підрозділі 6.2. «Самобуди та наметові містечка» йдеться про нову 

практику повернення на батьківщину – сквотування земельних ділянок. 

Практика зайняття земельних ділянок (встановлення наметових містечок) без 

дозволу місцевої влади та зведення «районів компактного проживання 

кримських татар» стали відповіддю на поширену ще з 1960-х рр. владну 

риторику про перенаселеність Криму, брак землі і неможливість повернення 

кримських татар в Крим. Влада чинила рішучий опір таким спробам кримських 

татар закріпитися на півострові. Реконструйовано процес вибору ділянок під 

забудову та боротьба за наметові містечка. Так, погрози самоспаленням та, 

власне, самоспалення використовувалися як тактика захисту самобудів від 

представників влади. Зроблено висновок, що поширення самобудів на півострові 

було де-факто розширенням встановлених владою «зон розселення» кримських 

татар та поверненням кримськими татарами права на рідну землю. 

У підрозділі 6.3. «Наративи батьківщини після переїзду до Криму» 

проаналізовано спогади кримських татар про адаптацію після переселення до 

Криму та перевинайдення батьківщини. Виявлено, що після повернення на 

батьківщину вигнанці стикаються з тим, що того «дому», який вони пам’ятали, 

чи про який їм розповідали батьки, вже немає. Так, розбіжність між створеним 

(та успадкованим) образом та реальністю полягала як у критичних відмінностях 

(зникнення селищ внаслідок депортації, нові топоніми, зміна природного 

ландшафту), так і в незначних деталях. Ті, хто повертався наприкінці 1980-х – на 

початку 1990-х рр., відзначають, що їхнє знайомство з батьківщиною було 

затьмарене економічною кризою та передбачало адаптацію до нових умов. 

Типовою була ситуація, коли родина опинялася у селищах, де не було належних 

умов для проживання. З’ясовано, що після повернення стосунки з простором 

формуються через практики та знайомство із батьківщиною предків. 

Усвідомлення того, що тієї батьківщини, з якої було депортовано народ, вже 

немає, підштовхує кримських татар до конструювання нової системи уявлень 

про рідний дім. Зроблено висновок, що з огляду на те, що не всім вдалося 

повернутися в село чи місто, з якого походила родина, межі «сакральної 

батьківщини» можуть охоплювати увесь півострів. 
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ВИСНОВКИ 

 
Дослідження повернення кримських татар на батьківщину у період 1956–

1989 рр. дає можливість зробити наступні висновки: 
1. Як показав аналіз історіографії, літературі з історії кримських татар у 

другій половині ХХ ст. властива певна тяглість, спричинена тим, що в умовах 
Холодної війни внесок у дослідження депортації та політичної боротьби 
кримських татар за свої права в СРСР насамперед зробили американські 
дослідники. Застосована у цій історіографії наративна схема, в центрі якої 
лежить депортація народу, а національний рух є проявом політичної боротьби 
чи опору радянській владі, зберігається і донині. Панівним є уявлення про 
масове повернення кримських татар до Криму наприкінці 1980-х – на початку 
1990-х рр. як ключовий сюжет історії кримських татар після депортації 1944 р. 
Такий підхід не лише не враховує можливість комплексної реконструкції 
практик повернення кримських татар до 1989 р., але й залишає поза увагою саме 
прагнення до повернення. 

Для всебічного дослідження повернення кримських татар на батьківщину 
було залучено широке коло джерел, які висвітлюють формування прагнення до 
повернення, перебіг переселення до Криму і позицію влади щодо 
«кримськотатарського питання». У ході дослідження було записано 52 
усноісторичних інтерв’ю, а також виявлено документи, що раніше не вводилися 
в науковий обіг, насамперед з фондів Галузевого державного архіву Служби 
безпеки України, Архіву відкритого суспільства (Будапешт) та Публічної 
бібліотеки Нью-Йорка. 

Дисциплінарно дослідження виконано у рамках студій з міграцій, тому 
особлива увага приділяється наявним дослідницьким підходам до інтерпретацій 
категорій місце та батьківщина. Повернення також розглянуто як екзильну 
ідеологію, що виникає у середовищі депортованих кримських татар під впливом 
травми депортації та колективної пам’яті про втрачену батьківщину. 

2. Проаналізовано значення депортації у колективній пам’яті кримських 
татар та виявлено, що уявлення про Крим як втрачену батьківщину формувалося 
від моменту виселення з Криму 18 травня 1944 р. Таким чином, оповіді про 
повернення беруть свій початок від моменту вигнання. Це дозволило зробити 
висновок, що віра в обов’язкове повернення народу була вкорінена в травму 
депортації. 

Простежено, що характерною особливістю перших років у спецпоселеннях 
було очікування повернення, яке, на думку вигнанців, повинно було відбутися із 
санкції влади і у такий самий спосіб, як і депортація, тобто організовано. 
Зроблено висновок про те, що у період у 1944–1956 рр. складаються передумови 
повернення кримських татар на батьківщину: конструюється образ Криму як 
втраченої батьківщини і відбувається формування міфу про повернення. 

3. Виявлено, що джерелами формування екзильної ідеології були 
наративи батьківщини та повсякденні практики, які зберігалися у родинах. 
Кримськотатарські родини як спільноти пам’яті були місцем, в якому 
зберігалися, відтворювалися та поширювалися спогади про втрачену 
батьківщину та депортацію. Колективні пригадування, які відбувалися у колі 
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дорослих, мали неабияке значення для формування знань про минуле народу та 
існування батьківщини у другого покоління кримських татар, народжених у 
вигнанні. Зв’язок із домом відтворювався також через систему повторюваних 
повсякденних практик, звичаїв та ритуалів, що були властиві додепортаційному 
життю в Криму, та слугували маркером ідентичності у вигнанні. 

Зроблено висновок, що у випадку кримських татар екзильна ідеологія 
полягала не тільки у наданні сенсу перебуванню спільноти у вигнанні, але й у 
прагненні до повернення на батьківщину, яке з’явилося після скасування 
режиму спецпоселень у 1956 р., коли не справдилися сподівання на швидке 
переселення народу. На появу у депортованих кримських татар та їхніх дітей 
прагнення до повернення вплинув також сформований у вигнанні образ Криму 
як бажаного місця для життя, місця, до якого треба повернутися. Відбувалося 
формування топосу невідворотності: уявлення про повернення як про процес, 
який обов’язково відбудеться попри всі перешкоди. 

4. Після скасування спецпоселень у 1956 р., з’явилася практика 
відвідування рідного дому під прикриттям відпочинку на кримських курортах. 
Така практика, що слугувала відновленню зв’язку із втраченою батьківщиною, 
може розглядатися як один із перших проявів втілення прагнення до повернення 
в умовах офіційної заборони. Виявлено, що поширеною була практика, коли з 
таких подорожей привозилися певні кримські «сувеніри», які мали символічне 
значення для членів родини, а їхнє дарування перетворювалося на ритуал 
«долучення до батьківщини». 

Охарактеризовано політику влади, а саме Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 5 вересня 1967 р. «Про громадян татарської національності, які 
проживали в Криму» та з’ясовано, що попри приховану заборону на переселення 
до Криму, восени 1967 р. почали відбуватися перші переселення кримських 
татар на батьківщину. Виокремлено три таких практики, дві з яких мали 
несанкціонований характер, а третя була спробою влади взяти повернення під 
свій контроль. Перша практика була втіленням повернення відповідно до 
«чинного законодавства», та полягала у спробах кримських татар отримати 
дозвіл на мешкання в Криму.  

Друга практика повернення до Криму, яка тривала до 1978 р., мала два 
етапи та полягала у тому, що кримські татари обирали для повернення віддалені 
райони степової частини Кримського півострова. Виявлено, що це не рятувало 
переселенців від переслідувань та примусових виселень за межі Криму, які 
отримали назву «повторна депортація». 

Третя практика, ініційована та контрольована владою, полягала в 
організованому переселенні до радгоспів та колгоспів північного Криму 
кримських татар. Уточнено, що в рамках організаційного набору до Криму 
потрапляли також активісти національного руху кримських татар. Ці приклади 
підважують загальноприйняті уявлення, що ті кримські татари, які поверталися 
за організаційним набором, були лояльні до влади. 

5. Прояснено, що кримські татари, які поверталися на батьківщину, 
стикалися не лише з незаконними обмеженнями у прописці та 
працевлаштуванні, але й з іншуванням та дискримінацією з боку місцевої влади, 
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що, зрештою, впливало на ставлення частини населення півострова до 
кримських татар. 

Зростання кількості переселень до Криму спричинило рішучу реакцію 
кримської партійної номенклатури, наслідком чого було узаконення примусових 
виселень кримських татар із Криму. Встановлено, що прийняття у 1978 р. 
Постанови № 700, яка була покликана повністю зупинити переселення до 
Криму, було втіленням масової репресивної політики радянської влади щодо 
кримських татар. 

Самоспалення Муси Мамута 23 червня 1978 р. та інші випадки трагічної 
загибелі кримських татар у 1978–1979 рр., а також посилення «паспортного 
режиму» та бажання влади остаточно вирішити «кримськотатарське питання» на 
півострові, вплинули на появу в середовищі кримських татар ідей щодо 
силового спротиву діям влади. Попри те, що подібні ідеї не були втілені, поява 
та висловлювання таких намірів символізують не тільки відчай кримських татар 
в умовах, що склалися на півострові, але й перелам у стратегіях спротиву. 

6. З’ясовано, що попри розпочату в СРСР перебудову, влада 
дотримувалася політики заборон щодо переселення кримських татар на 
батьківщину. Аналіз двох масштабних акцій (в Москві та на Тамані) виявив, що 
ці події розпочали новий етап повернення народу. Також уточнено роль 
ферганських подій 1989 р., які також пришвидшили переселення. 

Простежено, як у середовищі кримських татар зароджується нова стратегія 
переселення – самобуди – у відповідь на владну риторику про «перенаселення» 
Криму. Влада чинила рішучий опір таким буквальним спробам кримських татар 
повернути собі право на рідну землю. Погрози самоспаленням та, власне, 
самоспалення використовувалися як тактика захисту самобудів від 
спецпризначенців. Поширення самобудів півостровом супроводжувалося 
розширенням встановлених владою «зон розселення» кримських татар. 

Зроблено висновок, що подорож кримських татар додому не закінчувалася 
із прибуттям: це був довгий та розтягнутий у часі процес. Повернення 
передбачало також перевинайдення батьківщини, її реконструкцію у випадку 
першого покоління (народжених в Криму) та конструювання у випадку другого 
покоління (народжених у вигнанні). Перевинайдення означало як фізичну 
відбудову «дому», так і сакральні мандрівки до дому втраченого. Виявлено, що 
серед кримських татар формується уявлення про увесь Крим як батьківщину.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Статті у фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз, зарубіжних виданнях: 
1. Кислий М.-О. О. Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані 

у 1950-х роках (за матеріалами спогадів). Наукові записки НаУКМА. 
Історичні науки. 2015. Т. 169. С. 52–58. 

2. Кислий М.-О. О. Повернення кримських татар до 1989 р. як дослідницька 
проблема. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2020. Т. 3. С. 54–61. 

3. Kisly M.-O. Post-Traumatic Generation: Childhood of Deported Crimean Tatars 
in Uzbekistan. International Crimes and History. 2015. Issue 16. P. 71–93. 



 18 

4. Kisly M.-O. Crimean Tatars in Exile: Community Belonging and Being the 
Others. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2019. Т. 2. С. 41–55. 

 

Публікації, що додатково відображають результати 

дослідження та його апробації: 

5. Кислий М.-О. Феномен посттравматичного покоління на прикладі 

дитинства депортованих кримських татар в депортації. Суспільні злами і 

поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді: 

Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 25-26 вересня 

2014 р.). Львів, 2014. С. 119–128. 

6. Кислий М.-О. Усні спогади як джерело для дослідження дитинства 

кримських татар в Узбекистані. Наш Крим = Our Crimea = Bizim 

Qırımımız. Вип. I: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної 

наукової конференції «Крим в історії України», присвяченої 700-літтю 

спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму (м. Київ, 2 грудня 

2014). Київ, 2015. С. 232–235. 

7. Кислий М.-О. О. Наративи Великого Голоду: погляд з обох боків 

Перекопу. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2018. Т. 1. С. 73–86. 

 

АНОТАЦІЯ 

Кислий М.-О. О. Повернення кримських татар на батьківщину у 1956–

1989 рр. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Національний університет «Києво-

Могилянська академія»; Запорізький національний університет, Київ; 

Запоріжжя, 2021. 

У дисертації на основі широкого кола джерел здійснено комплексне 

дослідження повернення кримських татар на батьківщину, в Крим, в умовах 

заборони у період 1956–1989 рр. Розглянуто передумови повернення, зокрема 

формування уявлення про Крим як втрачену батьківщину, починаючи від 

виселення з Криму у 1944 р. Визначено фактори, що впливали на появу та 

трансформацію прагнення до повернення, та проаналізовано перші спроби 

відновлення зв’язку із втраченим домом. Охарактеризовано владну політику 

щодо переселення кримських татар на батьківщину та виділено три основні 

практики повернення, дві з яких мали несанкціонований характер, а третя була 

спробою влади взяти переселення під свій контроль. З’ясовані причини 

припинення повернення кримських татар на батьківщину у 1978 р. та 

проаналізовано еволюцію ненасильницького спротиву кримських татар. 

Розглянуто події, які стали поштовхом до відновлення переселень кримських 

татар на батьківщину у 1987–1989 рр., та реконструйовано появу та поширення 

практики сквотування земельних ділянок (самобуди). Встановлено, що після 

повернення на батьківщину кримські татари стикалися з тим, що того «дому», 

який вони пам’ятали, чи про який їм розповідали батьки, вже немає, натомість 

відбувалося перевинайдення батьківщини. 

Ключові слова: зворотна міграція, батьківщина, повернення, кримські 

татари, Крим. 
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АННОТАЦИЯ 
Кислый М.-О. О. Возвращение крымских татар на родину в 1956–

1989 гг. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины – Национальный университет 
«Киево-Могилянская академия»; Запорожский национальный университет, 
Киев; Запорожье, 2021. 

В диссертации на основе широкого круга источников выполнено 
комплексное исследование возвращения крымских татар на родину, в Крым, в 
условиях запрета, в период 1956–1989 гг. Рассмотрены предпосылки 
возвращения, а именно формирование представления про Крым как утраченную 
родину, начиная от выселения из Крыма в 1944 г. Определены факторы, которые 
влияли на возникновение и трансформацию стремления к возвращению, а также 
проанализированы первые попытки восстановления связи с утраченным домом. 
Охарактеризована политика власти касательно переселения крымских татар на 
родину и выделены три основные практики возвращения, две с которых имели 
несанкционированный характер, а третья была попыткой власти взять под свой 
контроль переселение. Выявлены причины прекращения переселения крымских 
татар на родину в 1978 г. и проанализирована эволюция ненасильственного 
сопротивления крымских татар. Рассмотрены события, которые стали 
катализатором возобновления переселения крымских татар на родину в 1987–
1989 гг., и реконструировано появление и распространение практики 
самостоятельного занятия земельных участков (самострои). Установлено, что 
после возвращения крымские татары сталкивались с тем, что того «дома», 
который они помнили, или про который им рассказывали родители, уже нет, и 
происходило «реконструирование» родины. 

Ключевые слова: обратная миграция, родина, возвращение, крымские 
татары, Крым. 

SUMMARY 
Kisly M.-O. Crimean Tatars` return to the homeland in 1956–1989. – 

Manuscript. 
The dissertation for the degree of candidate of historical sciences, specialty 

07.00.01. – history of Ukraine. – National University of “Kyiv-Mohyla Academy”; 
Zaporizhzhia National University, Kyiv; Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation presents a comprehensive study of Crimean Tatars’ returns to 
their homeland, Crimea, despite the ban throughout the period 1956–1989. The study 
of the Crimean Tatars’ return contributes significantly not only to the history of 
Crimean Tatars, it is important for the understanding of reverse migration process. 

According to the analysis of the existing historiography made in this thesis, there 
is a lack of research dealing with issues of return of Crimean Tatars to their homeland 
in 1956–1989. The dissertation is based on a wide range of sources. First of all, it 
includes a number of semi-structured interviews with Crimean Tatars, recorded by the 
author. Furthermore, it incorporated unpublished unique documents from the archives 
in and outside of Ukraine. 

The dissertation examines the preconditions for the Crimean Tatar`s return. The 
analysis of memories suggests that the image of the lost homeland together with hope 
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to return were formed directly during the deportation process. During the first years of 
exile there was a widespread belief that Crimean Tatars had been deported by mistake 
and they would be returned soon. It is assumed that the myth of return was formed by 
Crimean Tatars in exile. It was found that Crimean Tatar families played a major role 
in keeping the knowledge about Crimea as well as transmitting it between generations. 
Moreover, a set of specific everyday practices inherent to the previous life in Crimea 
was preserved in exile. It is revealed that the emergence of the second generation’s 
aspiration to return to the place where they had never been is rooted in the image of 
the home formed by their parents. 

With the cancelation of special settlements regime in 1956 Crimean Tatars started 
to visit their homes in Crimea as “tourists” because of the ban to live in their homeland. 
Such journeys can be seen as a process of reconnecting with the homeland in the case of 
the first generation and establishing such connection in the case of the second 
generation. Besides, travels to Crimea were accompanied by bringing specific Crimean 
“souvenirs” from the homeland to Uzbekistan to share with relatives and friends. 

In 1967 the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR issued a decree 
according to which the charges against Crimean Tatars were dropped, but Crimean 
Tatars were still not allowed to return to their homeland. During 1967–1978 a few 
tactics of migration to Crimea emerged. The first one was to visit Soviet and party 
authorities to obtain a residence permit, or at least to clarify the application of the 
aforementioned decree. The second tactic involved relocation to remote areas of 
Crimea, where it was possible to obtain a residence permit, or at least to remain 
“unnoticed” by the authorities. And the third one, organized recruitment, was used by 
authorities to control Crimean Tatars` return to the homeland. It is concluded that all 
three tactics were the embodiment of the aspiration to return. 

The dissertation reveals that Soviet authorities not only resorted to forced 
evictions (so-called “second deportation”) but also relied on othering of Crimean 
Tatars, forging an image of them as strangers and unwanted neighbors. In 1978 the 
Resolution of the Council of Ministers of the USSR legalized forced migration of 
Crimean Tatars. This act suspended the return process for almost ten years. The 
research shows that such aggravation of the situation in Crimea led to the 
radicalization of Crimean Tatars and the political persecution caused a number of 
suicides (among them self-immolation of Musa Mamut). 

With a start of perestroika Crimean Tatars national movement intensified. As a 
result of a few protests the migration to Crimea resumed in 1987. Despite the 
resistance of local authorities, squatting plots of land and building houses as a new 
approach to the return emerged in 1989. The research concludes that the spread of 
self-built houses on the peninsula was an expansion of the “settlement zones” 
established by the authorities for Crimean Tatars. After return, Crimean Tatars faced 
the fact that the “home” they remembered, or their parents had told them about no 
longer existed. This awareness spurred the Crimean Tatars to construct a new image of 
homeland for themselves and their children. The dissertation approaches the return not 
as an event, but as a long journey towards the restoration of normality, which had been 
lost as a result of the deportation in 1944. The end of a return is not always an arrival, 
moreover the return includes a process of emplacement.  

Key words: reverse migration, homeland, return, Crimean Tatars, Crimea. 
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