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Проблема повернення депортованих кримських татар на батьківщину, без 

сумніву, є актуальною і малодослідженою темою. В українській історіографії 

ранній період повернення кримських татар на батьківщину  не досліджувався. 

Процеси повернення та спротиву, що тривали в період між  1956–1989 рр. 

передували та заклали соціально-політичні підвалини для масової стихійної 

репатріації 1990-х рр. В свою чергу увесь складний і довготривалий процес 

повернення та масової репатріації кримських татар, його політичні, 

ідеологічні, соціальні, культурні передумови, ще й досі не отримали належної 

уваги на сторінках наукових праць і потребують всебічного дослідження та 

осмислення. 

Структура роботи – вступ, шість розділів та висновки, – має логічний  

характер,  відповідає дослідницькій меті і сформульованим завданням і дає 

можливість послідовно розглянути головні аспекти та етапи процесу 

повернення кримських татар на історичну батьківщину.  

Дисертація виконана у контексті досліджень  студій міграцій, усної 

історії, студій пам’яті та імагології. Таке дослідження  робить  важливий 

внесок у теоретичні розробки в галузі міграційних досліджень в Україні, а 

також дає можливість по новому розглянути процеси повернення кримських 

татар до Криму. 

Як випливає із поставлених дослідницьких завдань, в центрі уваги автора 

є концепт батьківщини та його актуалізація у процесах переселення до Криму. 



В цілому автору вдалося розкрити усі поставлені завдання в тексті дисертації 

і простежити основні етапи раннього повернення кримських татар.  

В першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» автор наводить ґрунтовний огляд історіографії проблеми, як 

української так і зарубіжної. Важливим є те, що дисертант прослідковує 

еволюцію осмислення проблеми депортації кримських татар та політичного 

руху за повернення на батьківщину, класифікує основні дослідження за 

хронологічним та тематичним принципами. Традиційно в історіографії 

процесів репатріації кримських татар мало уваги приділяють саме ранньому 

періоду повернення, який тривав від 1956 року і до 1980-х рр., тобто до часів 

розпаду Радянського Союзу, коли вже процес репатріації набув справді 

масового характеру. Саме тому обрана дисертантом тема дослідження  і 

проведена ґрунтовна наукова робота є, без сумніву, важливими та 

своєчасними.  

 Позитивним  є те, що дисертанту вдалося залучити досить широку і 

різнорідну джерельну базу, адже в основу дисертації лягли записані переважно 

в Криму самим дисертантом інтерв’ю із кримськими татарами, які пережили 

досвід повернення на історичну батьківщину із заслання. Також у 

дисертаційному дослідженні використано неопубліковані архівні матеріали з 

різних фондів, як українських так і зарубіжних  архівних установ, а також 

різноманітні опубліковані джерела.  В першому розділі автор також розглядає 

основні теоретико-методологічні підходи з вивчення історичної пам'яті та 

травматичного досвіду, а також дослідження міграційних процесів. Залучення 

такого теоретичного доробку дає можливість відповісти на поставленні 

дослідницькі завдання, а також краще осмислити процеси повернення 

кримських татар на батьківщину. 

Другий розділ має назву «Передумови повернення. Формування міфу 

про втрачену батьківщину (1944–1956)» і присвячений вивченню 

національного наративу повернення, який формувався саме в цей період. Як 

зазначає автор, цей наратив почав формуватися відразу після депортації, і 



травма втрати батьківщини стала визначальним елементом у  

самоідентифікації спільноти та визначила подальші наміри щодо повернення 

на батьківщину та відновлення справедливості щодо спільноти. Автор 

розглядає на прикладі індивідуальних спогадів про дитинство в депортації, як 

великі кримськотатарські родини  функціонували в якості спільнот пам’яті.  В 

межах цих спільнот відбувалася трансляція образів та спогадів про 

ідеалізоване додепортаційне життя, відтворювалися втрачені топоси та 

маршрути. Саме під час родинних розмов, діти народженні в країнах 

депортації формували своє уявлення про Крим як батьківщину. Саме у 

сімейних розмовах прагнення повернення ставало невід’ємною частиною 

наративу про Крим. В другому розділі автор також розглядає питання 

значення практик, що були пов’язанні із життям в Криму та старанно 

збережені другим поколінням. Ці культурні традиції, які були пов’язані із 

минулим життям і відрізняли кримських татар від місцевих жителів,  

виконували важливу функцію підтримування зв’язку із батьківщиною. 

Дисертант розглядає такі важливі практики як культ дому та гостинності, 

релігійні обряди, весілля тощо. 

Третій розділ має назву «Відвідування  Криму (1956–1967)». В ньому 

йдеться про важливі практики відвідин Криму та рідних місць, що передували 

власне першим спробам переселення. Ці візити за формою мали туристичний 

характер, але за значенням та змістом – це були перші спроби повернення 

депортованих кримських татар до рідного простору. Перевагою дисертації є те 

що автор зміг поєднати індивідуальні сімейні наративи, загальнонаціональний 

кримськотатарський наратив та подієву історію. Таким чином досягається 

важливий ефект прояснення того, в якому політичному контексті відбувалися 

певні окремі повернення кримських татар на батьківщину і з іншого боку, як 

спонтанно обрана модель опору кримських татар впливала на офіційний 

дискурс і владні рішення.  

Розділ четвертий, «Втілення прагнення до повернення (1967–1978)», 

присвячений розгляду перших спроб переселення кримськотатарських родин 



до Криму. Важливим є те, що дисертант приділив увагу політиці влади щодо 

кримських татар, а саме в першому підрозділі розглянуто значення Указу 

Президії Верховної Ради СРСР «Про громадян татарської національності, які 

проживали в Криму» (5 вересня 1967 р.) та реакцію кримських татар на цей 

документ. Позитивний настрій щодо політики держави невдовзі призвів до 

хвилі спроб повернення. І саме ці події розглядаються детально дисертантом. 

Варто відзначити, що  в цьому розділі дисертант розглядає три основні 

практики повернення. Перші дві  мали несанкціонований характер, одна 

відбувалася через «центр» та шляхом комунікацій з місцевою владою, а друга 

полягала у повернені до віддалених районів півострова. Третя практика 

повернення була ініційована владою з метою взяти переселення під свій 

контроль. Важливим є те, що автор звернув увагу на такий інструмент 

владного контролю та дискримінації переселенців як «прописка», котра 

ставала чи не головною ціллю і надією всіх кримськотатарських родин. 

В наступному п’ятому розділі за назвою «Злам 1978 р» йдеться про те як 

кримські татари реагували на дискримінаційну політику місцевої влади та 

негативно налаштованих радянською пропагандою етнічних сусідів. В центрі 

дослідницької уваги є Постанова Ради Міністрів СРСР № 700 «Про додаткові 

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

1978 р., яка фактично уможливлювала примусові виселення 

кримськотатарських переселенців та зупиняла процес подальшого 

переселення до Криму. Результатом цієї постанови стала низка насильницьких 

дій влади щодо кримських татар та переформатування ненасильницького руху 

опору та щоденних стратегій протидії кримськотатарських поверненців.  

Останній шостий розділ «Повернення в період перебудови» 

присвячений вивченню соціально-політичних передумов поновлення процесів 

повернення кримських татар. В цьому ж розділі аналізується поява такого 

нового явища боротьби за повернення на батьківські землі, як створення 

наметових містечок та організоване сквотування громадських земель. Це 

явище мало своє продовження і в період Незалежності і мало великий вплив 



на переформатовування простору кримських селищ та міст, а також впливало 

на політику влади. В цьому ж розділі автор звертається до важливої теми 

повторного віднайдення батьківщини кримськими татарами, адже очікування 

не завжди відповідали дійсності і омріяний в сімейних наративах рідний дім 

та рідний край не завжди був таким, як у сімейних переказах. Фактично 

кримські татари створювали новий Крим, але вписували свою присутність у 

віднайдений простір, таким чином вони відновлювали справедливість і 

повертали власну гідність, спаплюжену злочином депортації та 

несправедливими звинуваченнями у зраді. 

Позитивним моментом є наявність додатків, в яких містяться 

запитальники, мапи, офіційні документи, що мали ключове значення в історії 

Криму ХХ ст., таблиці, а також світлини, які ілюструють усі складні етапи 

процесу повернення. 

Результати наукового пошуку дисертанта пройшли належну апробацію на 

міжнародних науково-практичних конференціях. Практичне значення 

отриманих результатів дослідження полягає в тому, що матеріали і висновки 

дисертації можуть бути використані в подальшій науковій та навчальній 

роботі істориків, при написанні монографій, наукових і науково-популярних 

праць та підготовки курсів лекцій. 

Уважний аналіз і вивчення дисертаційної роботи Мартіна-Олександра 

Кислого дає підстави вважати, що вона є самостійним, завершеним, цілісним 

науковим дослідженням, тема і зміст якого адекватно відображені у 

авторефераті дисертації, а також у 8 одноосібних публікаціях. Висновки 

дисертації містять науково обґрунтовані результати, які розв’язують 

поставлені завдання і є суттєвими для вивчення історії повернення кримських 

татар на історичну батьківщину та історії України зазначеного періоду 

загалом. 

Мова та авторський стиль є досить легким у сприйнятті і дозволяє читачу 

невимушено ознайомитися із змістом роботи. Власне із самого тексту, 

послідовності викладу окремих тематичних блоків та стилю дисертації є 



помітним те, що дослідження  є підсумком тривалої роботи з джерелами, як у  

полі, так і в різних архівних установах, що, звичайно, позитивно позначилося 

на якості наукового дослідження. 

У висновках, які відповідають визначеним завданням і кореспондуються 

з проблемами, що виносяться на захист, містяться головні положення автора 

щодо проблеми повернення кримських татар на батьківщину, його етапів, 

рушійних стимулів та наслідків. 

Проте не зважаючи на позитивну оцінку дисертаційного дослідження в 

цілому, варто висловити кілька зауважень:  

 

- На нашу думку автор мало уваги приділив важливому питанню 

матеріально-ресурсного аспекту процесу повернення. Хоч дисертант і 

звертає на це питання увагу в тексті, проте ця матеріальна сторона 

повернення не є у фокусі уваги, на відміну від ідеологічної чи політичної 

складових. Спектр питань «матеріальності» повернення є дуже 

широкий, починаючи з того яким транспортом подорожували в 1960–70-

х рр. до Криму, адже Крим значно віддалений від Узбекистану 

територіально, і навіть туристична подорож могла коштувати значних 

ресурсів і тривати досить довго. Важливим є також те, як перевозили 

свій крам переселенці, як заощаджували кошти для купівлі житла в 

Криму, як користувалися присадибними ділянками для господарства 

тощо. Саме така антропологічна увага до побутово-матеріального боку 

повернення може пролити світло на певні важливі моменти, з якими 

стикалися переселенці в своєму щоденному побуті, та які практики 

виживання використовували за складних політичних обставинах. Із 

запитальника, котрий поданий в додатках, зрозуміло, що під час 

польових досліджень дисертант приділяв окрему увагу цим аспектам, 

проте, очевидно, що обмежений обсяг дисертаційного дослідження не 

дозволив виділити такі аспекти окремо. 



- Також надзвичайно важливим питанням в контексті масової зворотної 

міграції кримських татар є способи і форми внутрішньої організації 

спільноти, а саме значення соціальних мереж і зв’язків під час 

здійснення повернення. Хоча цьому аспекту переселення і приділяється 

помітна увага в тексті, проте як побажання на майбутнє пропонуємо 

присвятити цьому питанню окрему увагу. 

- На майбутнє автору було б корисно більше залучати історіографію щодо 

процесів репатріації 1990-х рр., а також загалом, життя та адаптації 

кримськотатарської спільноти в Криму за часів Незалежності, адже 

багато процесів, про які говорить автор, мали місце і пізніше і були 

проаналізовані в наукових доробках інших вчених. Зокрема, в циклі 

статей Богомолова О.В., Семиволоса І.М. та Данилова С.В. йдеться про 

такі аспекти адаптації кримських татар як відродження ісламу, 

формування та трансляція уявлень про батьківщину, і організація та 

втілення сквотування громадських земель та побудов так званих 

поселень «компактного проживання». Саме цей процес розпочався і 

оформився в період перебудови і тривав після проголошення 

Незалежності України1. 

Однак ці зауваження не применшують наукової цінності дисертації 

Мартіна-Олександра Кислого, котра розв'язує важливе наукове завдання, а її 

автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю    07.00.01 – історія України 

Зазначене вище дає підстави вважати, що дисертаційна робота Мартіна-

Олександра Кислого «Повернення кримських татар  

на батьківщину у 1956–1989 рр.» за своїм змістом та оформленням повністю 

відповідає вимогам МОН до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук і «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24. 07. 2013, 

 
1 Богомолов, А. В.; Данилов, С. И.; Семиволос, И. Н. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в 

Крыму. Східний світ, 2012, 4: 164-188; Богомолов, О. В.; Семиволос, І. М. Уявлення про себе/інших у 

кримськотатарському політичному дискурсі: ідентичність та ідеологія. Східний світ, 2009, 2: 52-64;  



зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 656 

від 18. 08. 2015, а її автор Мартін-Олександр Кислий заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – 

історія України. 

 

 

 


