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Актуальність цього дисертаційного проєкту зумовлена 
цивілізаційними, моральними та соціальними викликами, що постали на 
сучасному етапі перед Україною в умовах російської агресії, окупації 
Криму та непроголошеної російсько-української війни. Ці виклики 
потребують поглибленого вивчення феномену вимушеного переселенства 
в історії країни, зокрема з перспективи аналізу історичних прикладів 
повернення депортованих народів, формування ідеології цього повернення 
тощо. У Вступі до своєї роботи М.-О. Кислий обґрунтовано підкреслює 
пріоритетне на сьогодні вивчення наслідків депортацій та пов’язаного з 
ними студіювання образів втраченої батьківщини, аналіз соціальних 
адаптацій вимушених переселенців та культурних практик освоєння ними 
нових просторів, дослідження взаємовідносин громадян і держави, 
правових проблем і потреб корінних народів і національно-культурних 
автономій тощо.  

З актуальності дослідження випливає його мета, яку автор 
формулює як комплексне вивчення повернення кримських татар на 
батьківщину в період 1956–1989 рр. з перспективи аналізу двох складників 
цього процесу — ментального (образного) та подієвого (практичного). А 
саме: винайдення образу втраченої батьківщини як колективного 
усвідомлення необхідності повернення додому та практик втілення цього 
устремління на тлі репресивних дій держави. Ці два складники в 
дисертації набувають структуро- та змістоутворювального значення, ними 
зумовлені дослідницькі завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження та 
інші необхідні елементи, передбачені вимогами для цього виду 
кваліфікаційних робіт.  
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Як хронологічні межі дослідження М.-О. Кислий обрав 1956 та 
1989 рр., тобто окреслив часовий проміжок своєї роботи ухваленням Указу 
Президії ВР СРСР про звільнення кримських татар із спецпоселень та 
оприлюдненням Декларації ВР СРСР про незаконність та злочинність 
акцій щодо насильницького переселення народів. При цьому «для 
всебічного пояснення процесів повернення» автор підкреслив необхідність 
уваги й до подій 1944–1956 рр., пояснюючи цей період як роки передумов 
формування сподівань повернення на батьківщину. Територіальні межі 
дослідження охоплюють територію СРСР з особливим акцентом на двох 
адміністративних одиницях – Узбецькій РСР, куди було депортовано 
більшість кримських татар, та Кримській області Українській РСР, звідки 
відбувался депортація та образ якої на пів століття постав недосяжною 
омріяною батьківщиною для депортованих. 

Не викликає сумніву наукова новизна дослідження, яка полягає в 
ґрунтовному аналізі практик повернення депортованого населення 
Кримського півострова до 1989 р. (тобто до часу масового повернення), 
який автор зробив в новому й цікавому методологічному обрамленні, а 
саме вивчив це повернення як втілення «екзильної ідеології», студіюванню 
якої приділив першочергову й прискіпливу увагу. І хоча певне 
застереження викликає характеристика автором своєї роботи як 
«комплексного дослідження», будемо розглядати це твердження 
ритуальною даниною усталеним формулюванням, а не претензією автора 
на принципово недосяжну всеохопність.  

Зазначена новизна роботи зумовлює продуктивне практичне 
значення результатів дослідження, яке полягає в подальшому розвитку 
теоретико-методологічної бази міграційних студій та в можливості 
плідного використання апробованого автором методологічного 
інструментарію тими фахівцями, які працюють не лише над міграційними, 
а й іншими дослідженнями. Структура роботи відповідає поставленим 
завданням, вона логічно і вдало втілює авторську ідею дослідження 
повернення на батьківщину як практичного втілення уявної винайденої 
мети.  

У Розділі 1 проведено історіографічний аналіз дослідження, описано 
його джерельну базу та обґрунтовано методологію. Історіографічний 
аналіз М.-О. Кислий проводить за стандартним хронологічно-тематичним 
принципом і спочатку зупиняється на роботах, що з’явилися в стінах 
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західних інституцій. Акцентуючи увагу на доробку дослідників цих 
інституцій, дисертант робить слушний висновок, що саме західні фахівці 
заклали основу наративної схеми історії кримських татар, 
контекстуалізованої питаннями генези конфлікту між кримськими 
татарами і державною владою та висвітленням кримськотатарського руху 
як такого, що задавав тон усьому правозахисному руху в СРСР (С. 27). На 
жаль, тут автор обмежився лише констатацією цього факту та не 
простежив ані динаміку дослідження правозахисного руху СРСР в 
західній історіографії, ані розвиток совєтології в цілому, тим самим не 
контекстуалізував конкретні дослідження «кримськотатарського питання» 
у більш широкому проблемному полі вивчення історії, політики, 
економіки та інших аспектів існування Радянського Союзу. Загалом 
хронологічний аналіз історіографічного доробку залишився без належного 
обґрунтування періодів та здійснений за майже повної відсутності 
застосування цієї оптики до висвітлення української історіографії. Своєю 
чергою, тематичний принцип групування та аналізу літератури з теми 
дослідження виглядає більш структурованим, особливо щодо аналізу робіт 
не з соціально-політичної історії, а тих, що присвячені вивченню уявлень 
та міфів про повернення, образ батьківщини тощо. Проте в цілому мусимо 
констатувати певну хаотичність викладення матеріалу історіографічного 
підрозділу, де натрапляємо і на тематичні лакуни (відсутність згадувань 
про динаміку досліджень, наприклад, уявних просторів), і прогалини в 
аргументації (насамперед щодо сучасного стану дослідження теми в 
Україні, див. С. 27), і навіть на суперечливі твердження. Зокрема, на С. 28 
автор стверджує, що «тема боротьби кримських татар за повернення на 
батьківщину є всебічно висвітленою в літературі», а на С. 31 пише, що «в 
наявній літературі проблемі повернення кримських татар в Крим не 
приділено достатньо уваги».  

Цю непослідовність історіографічної частини повною мірою 
компенсує підрозділ, присвячений методології дослідження, в якому М.-
О. Кислий упевнено, переконливо й послідовно обґрунтовує 
міждисциплінарну основу своєї роботи, побудовану на теоретико-
методологічних засадах студій (примусових) міграцій, студій пам’яті, 
усної історії та імагології. Першочергову та прискіпливу увагу автор 
приділяє характеристиці виникнення, етапів розвитку дослідницьких 
підходів, що існують в рамках студій з досліджень міграції, та детально 
окреслює поняття повернення як центральний концепт свого дослідження. 
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Далі дисертант зупиняється на особливостях застосування усноісторичних 
методів для дослідження різних аспектів міграцій, які дозволили 
відтворити як процес повернення, так і його осмислення, суб’єктивні 
переживання, колективні міфи та уявлення кримських татар щодо цього 
досвіду. Через твердження про те, що «спогади є уявними 
реконструкціями минулих подій, на які великий вплив мають закладені 
структури знань або панівні у спільноті схеми пам’яті» (С. 49-50) здобувач 
переходить до аналізу основних положень та доведенню необхідності 
застосування в своєму дослідженні методологічних напрацювань сучасних 
студій пам’яті. Нарешті, М.-О. Кислий обґрунтовує використання в роботі 
імагологічного методу, осердям якого є вивчення та порівняння образу 
«свого» і «чужого» в суспільній свідомості.  

Переконливим є також обґрунтування джерельної бази дослідження, 
яка є достатньо репрезентативною та яку автор роботи розділяє на 
новостворені усні історії, неопубліковані архівні матеріали та 
опубліковані джерела. Варто підкреслити першочергову увагу, яку 
дисертант приділяє характеристиці усних історій, що були записані 
(співтворені) ним самим із понад 50 співрозмовниками. Саме цим 
джерелам він відвів центральну роль для розв’язання основних завдань 
дисертації. Утім, маємо висловити застереження щодо використання 
автором поняття «інформант», яке в сучасних усноісторичних 
дослідженнях вважається застарілим через його некоректну 
«споживацьку» конотацію (начебто комунікація між інтерв’юером і 
оповідачем обмежується лише наданням певної інформації з боку 
останнього). На наш погляд, причина застосування саме цього терміна 
криється у превалюванні в роботі реконструктивного підходу до аналізу 
усноісторичних джерел, завдяки якому автор відтворив як фактичний бік 
перебігу повернення, так і його особистісне наповнення, змісти та емоції. 
Проте діалогічна сутність усноісторичного інтерв’ю (та пов’язане з нею 
використання термінів «оповідач» чи «співрозмовник») залишилася 
недостатньо відрефлексованою.  

У подальших п’яти тематичних розділах М.-О. Кислий послідовно 
реалізує мету свого дослідження, а саме відтворює практики повернення 
кримських татар на батьківщину до початку періоду масової репатріації та 
аналізує ідеологію цього повернення, осердям якого виділяє міф про 
втрачену батьківщину та прагнення до повернення. Зокрема, у Розділі 2 
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автор логічно розпочинає свою дослідницьку подорож з аналізу депортації 
як репресивної дії держави та суб’єктивного переживання з боку самих 
депортованих, розміщуючи цей період у хронологічному проміжку 1944–
1956 рр. Заснований більшою мірою на аналізі наративів депортованих 
кримських татар (переважно усних історій та спогадів), цей розділ 
пропонує добру панораму поступового усвідомлення зв’язку з втраченою 
батьківщиною та початків формування віри в повернення. У Розділі 3 
дисертант простежує, як віра в повернення, що має відбутися «зверху», з 
санкції влади, набуває ознак екзильної ідеології, яка розглядає повернення 
як настанову, що має реалізуватися «знизу», силами самого депортованого 
народу. Своєю чергою, цю екзильну ідеологію здобувач розглядає як 
певну систему наративів, укорінених у колективну свідомість, та практик, 
спрямованих на підтримання в цьому колективі віри в повернення. Тут 
автор зупиняється на процесах передавання та поширення знань про Крим 
у кримськотатарських родинах, які він розглядає з перспективи певних 
спільнот пам’яті, та аналізує повсякденні практики, які уможливлювали ці 
процеси та підтримували самосприйняття самих себе саме як 
депортованих кримських татар. На жаль, вельми коротким у цьому розділі 
є сюжет про існування офіційно дозволеної кримськотатарської культури. 
М.-О. Кислий наводить кілька прикладів купівлі платівок, поїздок на 
концерти та інших дій, спрямованих на долучення до кримськотатарської 
культури. Проте саму цю санкціоновану владою культуру, окрім 
констатації щодо її вибудовування як укоріненої в культурі Узбецької 
РСР, не аналізує. Так само, як і долі тих людей, хто її представляв (хто 
вони були, яким було їхнє ставлення і стосунок до депортації та 
повертання тощо).  

Розділ 4 дисертант присвятив практикам повернення кримських 
татар на батьківщину в період 1956–1978 рр., тобто в роки між 
скасуванням режиму спецпоселень та призупиненням повернення у 1978 
р. із виділенням 1967 р. як переломового для початку реалізації перших 
спроб переселення. Це повернення відстежувано з двох перспектив: 
політики влади щодо переселення та безпосередніх стратегій повернення 
кримських татар, яких автор виділив три. А саме: спроби використання 
офіційних дозволів на прописку, працевлаштування та придбання 
будинків, який автор називає «поверненням через владні кабінети»; 
самостійне оселення у віддалених районах, де можна було залишитися 
«непоміченим для влади», а також переселення за оргнабором, 
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санкціонованим владою. Автору дослідження вдалося добре показати 
варіанти взаємодії переселенців з представниками влади з точки зору 
самих кримських татар. Утім, вірогідно, через брак джерел у розділі майже 
відсутня «офіційна» картина цього періоду, якою її пропонували 
пересічному радянському громадянину через ЗМІ та інші засоби 
формування колективних уявлень, а також якою представлялася для 
«внутрішнього» партійного та державного вжитку (через повідомлення 
радянських спецслужб та інші відповідні документи, які в дослідженні 
представлені мало). Цього бракує і наступному, 5 розділу, у якому, 
наприклад, про важливий з погляду формування образу кримських татар 
процес проти добровольців 152 батальйону, проведений у 1970-ті рр., 
сказано лише в примітці. Із роботи випливає, що майже всі 
співрозмовники автора в усноісторичних інтерв’ю підкреслювали, що 
стикалися з недовірою, острахом та дискримінацією з боку не 
кримськотатарського населення Криму, проте сутність, динаміка та 
спровокованість цього іншування залишилися розпорошеними по всьому 
тексту дисертації. На наш погляд, цій проблемі – як мінімум на рівні 
аналізу вибудовування «парадної вітрини» багатонаціонального Криму та 
одночасного формування образу кримських татар як зрадників і злочинців 
– треба було би присвятити окремий підрозділ.  

У 5 та 6 Розділах М.-О. Кислий аналізує найбільш напружений з 
позиції радикалізації дій з боку влади та загострення боротьби за 
повернення з боку кримських татар період, який розпочинається у 1978 р. і 
триває до відновлення переселень до Криму вже за часів перебудови в 
другій половині 1980-х рр. Логічним, добре продуманим і структурованим 
є завершальний підрозділ 6 Розділу роботи, присвячений рефлексіям 
оповідачів щодо повернення на батьківщину вже після їхнього переїзду в 
Крим, по суті – розповідям про різну і, як виявилося, не завжди приємну 
зустріч мрії і реальності. Базуючись на сучасних теоретичних 
напрацюваннях міграційних студій, здобувач аналізує два основні способи 
уявного «перевинайдення» батьківщини після повернення додому: її 
реконструкцію у випадку тих, хто народився до депортації, та 
конструювання тими, хто був народжений у вигнанні. Цим вдалим 
аналітичним акордом дисертант завершує своє добротне дослідження 
міграційного циклу, який розпочався під час депортації 
кримськотатарського народу та закінчився поверненням його на 
батьківщину. Проведений аналіз він узагальнює у Висновках, які повністю 
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відповідають поставленим у Вступі завданням дослідження, є вагомими та 
виваженими.  

У цілому дисертаційне дослідження та його структура, авторська 
логіка постановки дослідницьких запитань та аргументація одержаних 
висновків, володіння сучасною методологією та складним комплексом 
міждисциплінарного інструментарію не викликають заперечень, а сам 
текст роботи читається легко і з цікавістю. Безсумнівною заслугою 
здобувача є досконале знання сучасної теорії й методології міграційних 
студій та блискуче застосування напрацювань та інструментарію цих 
студій у роботі. Це дозволило не тільки висвітлити фактологічну динаміку 
та суб’єктивний, особистий вимір повернення кримських татар на 
батьківщину в період до 1989 р., але й запровадити типологізацію, 
аргументувати хронологію повернення, а також обґрунтувати необхідність 
відокремлення і розрізнення понять «повернення» та «репатріація» з 
метою кращого розуміння процесів, що їх узагальнюють ці поняття. Як 
будь-яке новітнє дослідження, ця дисертація відкриває багато тем для 
подальшого студіювання та пропонує добротний і якісно апробований 
дослідницький інструментарій. 

Високо оцінюючи дисертаційне дослідження, маємо, однак, 
висловити два істотні зауваження. Перше. Ця робота набула би більшої 
академічної чіткості, якби автор приділив достатню увагу контекстам, у 
яких розгорталося досліджуване повернення: від загальних змін та 
особливостей соціально-політичного розвитку СРСР упродовж 
досліджуваного періоду до специфіки політики радянської держави щодо 
національних рухів 1950–1980-х рр. загалом. Адже недостатня увага до 
контекстів збіднює пояснювальний потенціал набутих результатів та не 
дозволяє врахувати всі особливості досліджуваних явищ і процесів.  

Те саме стосується і компаративістського підходу, відсутність якого 
становить наше друге зауваження до роботи. Виявленню специфіки 
повернення кримських татар на батьківщину, більш глибокому розумінню 
особливостей колективних уявлень та суб’єктивного виміру цього 
повернення, на наше переконання, сприяло би їхнє порівняння з 
близькими по суті процесами та явищами, що належать до спектру 
досліджень студій міграцій. Інтенція до цього порівняння у роботі є, але, 
на жаль, вона реалізована на рівні коротеньких посилань, а не 
повноцінного підрозділу.  
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Наведені зауваження в цілому не впливають на загальну позитивну 
оцінку дисертації М.-О. О. Кислого, яка є самостійним, творчим та 
новаторським дослідженням. У роботі одержані нові науково обґрунтовані 
результати, які розв’язують складну та важливу проблему повернення 
кримських татар на батьківщину до початку масової репатріації. 
Вважаємо, що дисертація «Повернення кримських татар на батьківщину у 
1956–1989 рр.» відповідає вимогам ДАК України щодо присудження 
наукових ступенів, а її автор Мартін-Олександр Олександрович Кислий 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук 
за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 
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