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модернізації релігійного життя на Поділлі 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис... 

канд. іст. наук № 07.00.01 / О.М. Галамай. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. 

Драгоманова, 2006. – 20 с.; Форостюк О. Православная Луганщина в годы 

гонений и трагических испытаний (1917–1988). – Луганск: РВВ ЛІВС, 1999. – 

120 с.; Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині 

(Житомирщині) у 20-х – 30-х роках XX ст. [Текст] : архівні док. та матер. / 

упоряд. С.І. Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2003. – 152 с.; 

Шитюк М. Духовенство Південної України в період репресій 1920-х років / 

Микола Шитюк // Геноцид України в XX столітті. Україна під окупаційними 

режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої 

Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 квітня 2014 р., м. Львів). – Львів : Добрий 

друк, 2015. – С. 270-278.  

Опрацювання подібних робіт, написаних у регіональному ключі, 

сприяло б кращому усвідомленню специфіки та особливостей здійснення 

репресій на Сумщині.  

До очевидних достоїнств дисертації слід віднести солідну джерельну 

базу. В процесі підготовки рукопису автор використав як опубліковані 

джерела, так і широкий масив матеріалів, виявлених в різних архівах 

України. Особливо цінними для розкриття теми є документи Галузевого 

державного архіву Служби безпеки України, Управління Служби безпеки 

України в Сумській області. Тривалий час дослідники були обмежені у 

доступі до цих джерел.  

Специфічною рисою джерельної бази з теми репресій проти 

духовенства та церкви в 1920–30-х рр. є нерівномірне збереження 

документів. Автор свідомий того факту, що архівні документи 1930-х рр. не 

збережені так повно, як масові документи 1920-х рр. Це підштовхує його до 

потужної евристичної роботи, результатом якої і стало введення до 

наукового обігу значного комплексу джерел. Така джерельна база викликає 

повагу і, без сумніву, є цілком достатньою для розкриття означеної 

проблеми, забезпечення обґрунтованості і достовірності наукових положень 

та висновків. 



Робота спирається на загальновизнані методологічні принципи та 

методи дослідження.  

У підрозділі 2.1 Автор переконливо простежив трансформацію 

законодавства у релігійній сфері, спрямовану на реалізацію репресивної 

політики проти церкви. Погоджуємося із висновком про те, що завжди 

прийняттю нормативно-правових актів щодо церкви на Сумщині, як і в 

цілому в Україні, передувало рішення партійних органів.  

У роботі досить детально представлено антицерковну політику в 

регіоні, однак іноді Автор суперечить собі. Зокрема, розповідаючи про 

процес закриття монастирів Оліцький В.О. стверджує, що “у кінці 1922 р. 

фактично одночасно було закрито монастирі Сумщини” (с. 63). У тому ж 

розлогому абзаці він згадує, що до 1924–1925 рр. відбулося закриття 

чоловічого Рихлівського Пустинно-Миколаївського монастиря на 

Кролевеччині та жіночого Гамаліївського Різдво-Богородицького монастиря 

на Глухівщині” (c. 63).  Отже, процес закриття монастирів мав складний 

поступовий характер, ніж як здається на перший погляд.  

Також в цьому підрозділі опоненту не вистачило окреслення кількісних 

параметрів об’єкту дослідження. Подання сухої, але інформативної 

статистичної інформації про кількість храмів, духовенства православних 

церков на території Сумщини на початку 1920-х рр. сприяло б кращому 

розумінню динаміки, масштабів антирелігійної політики в регіоні.  

Цікавим в контексті наукової новизни є підрозділ, присвячений 

розкольницьким діям влади як інструменту створення штучної протидії 

церков. Однак, деякі судження підрозділу 2.3 залишилися без належного 

критичного осмислення. Зокрема, бракує аргументів висновок про те, що на 

Сумщині “новоутворені православні конфесії, такі як Синодальна та 

Соборно-Єпископська, користуються активною підтримкою з боку влади” 

(с. 84).  

Окрім того, сам підхід пов’язувати поширення тієї чи іншої конфесії 

тільки з прямими діями влади, на нашу думку, є хибним. Адже, формування, 

розгортання українських православних інституцій – УАПЦ, Соборно-

єпископської церкви, залежало від сукупності факторів – рівня національної 



свідомості, ступеню консервативності віруючих та духовенства, русифікації 

краю, амбітності служителів тощо.  

Охарактеризовані з відповідною деталізацією у підрозділі 2.4 

політичні, економічні, ідеологічні утиски проти духовенства та церкви на 

Сумщині є характерними для владного курсу по відношенню до церкви по 

всій Україні. Погоджуючись із цим висновком, пропонуємо пошукати і 

регіональні особливості. Консервативність духовного світогляду, міцність 

релігійних традицій, притаманні мешканцям аграрного краю, не могли не 

гальмувати насадження безвірництва, виступали своєрідною протидією 

антицерковній політиці. Відповідно церква та духовенство не залишилася без 

суспільної, в тому числі і матеріальної підтримки. Автор сам на це несміливо 

натякає, говорячи про збереження релігійності (с. 95), про слабку організацію 

СВБ (с. 106) на Сумщині, про різноформатний опір діям влади з боку 

населення (с. 94-95). На жаль, Автор далі подання фактів не йде, і виділити 

регіональну специфіку не наважується.  

Значний науковий інтерес представляє третій найбільший розділ 

дисертації – “Адміністративне та кримінальне переслідування”. Цілком 

слушним є висновок Автора про те, що кампанія вилучення церковних 

цінностей на Сумщині була початком реалізації боротьби більшовицького 

режиму проти православної церкви.  

Цікавими та новими видаються ілюстрації участі духовенства у 

державних комісіях, нарадах з питання вилучення церковних цінностей. Це 

показує складність, неоднозначність кампанії, розширює наші уявлення про 

ступень участі духовенства у суспільному процесі.  

Позитивної оцінки заслуговує простеження динаміки закриття храмів 

на території Сумщини протягом двох десятиліть. Автор переконливо 

доводить, що політика закриття храмів стала втіленням загальнодержавної 

лінії влади на ліквідацію церковної організації. Аргументовано вказується на 

те, що Сумщина ввійшла до числа регіонів, де не залишилося жодного 

діючого храму на кінець 1930-х рр. 

Захоплено Автор підійшов до розв’язання складного завдання – 

характеристики кримінального та адміністративного переслідування 



духовенства, незаконних методів отримання показів у справах проти 

священиків. Не зважаючи на те, що дослідження ускладнювалося тим, що 

сучасна Сумська область входила до складу різних адміністративних 

одиниць, Оліцький В.О. успішно простежив динаміку арештів. Автор 

продуктивно намагається розібратися в причинах закриття справ у 1920-х рр., 

пояснити збільшення кримінальних справ в 1929–1934 рр. Важливим є 

висновок Автора про те, що 16 з 33 справ, заведених на духовенство у 1920-х 

рр., після довгого слідства, були врешті закриті, а вимучені служителі 

відпущені на свободу. Це розширює наші уявлення про ту репресивну 

машину, дійсно бачимо, що державний терор був превентивним, 

залякуючим. У той же час цікавим було б дізнатися долю відпущених 

служителів. Чи їх залякали, і вони зняли сан, чи їх вдалося завербувати, чи 

колишні ув’язнені зуміли зберегти вірність служінню Богові до кінця життя?  

Оліцьким В.О. проведено ґрунтовну скрупульозну роботу – уточнено 

кількість репресованих радянською владою священнослужителів на території 

сучасної Сумщини у 1919–1941 рр. Встановлено 308 затримань. Кількість 

заарештованих, за його підрахунками, сягнула 211 осіб. На основі архівних 

кримінальних справ складено інформативні додатки.  

Якщо говорити про здобутки Автора, про те нове, що він вніс в 

історичну науку у порівнянні з своїми попередниками, то слід відзначити 

матеріал 4 розділу, який має назву “Опір населення Сумщини антицерковній 

діяльності влади”. Проблема опору державному террору – одна із 

найскладніших для науковців. Якщо досліджувати питання за даними органів 

державної безпеки, то рівень протестної активності вимальовується як доволі 

високий. І тут відсутність рефлексії може призвести до хибних висновків.  

В цілому Автор критично поставився до джерел, хоча дискусійним 

залишається питання: чи правомірно відносити до законних методів опору 

вивчення духовенством законодавства про свободу совісті; залучення 

віруючих до церковних рад. А організація хресних ходів, освячення ланів 

взагалі є традиційними формами релігійної діяльності.  

В цілому ж варто вітати виділення Оліцьким В.О. особливостей руху 

опору на Сумщині.  



Основні наукові результати роботи Оліцького В.О. цілком обґрунтовані, 

їх послідовність визначається логікою побудови дисертаційного дослідження. 

Позитивно, що Автор не лише розуміє наукове значення свого дослідження, а 

й намічає перспективи подальшої можливої розробки проблеми, що 

відображено у загальних висновках. 

Інформаційний потенціал роботи помітно підсилюють вміщені у 

додатках ілюстровані матеріали та документи.  

Відзначаючи доволі високий рівень дисертаційного твору необхідно 

висловити ще кілька зауважень та побажань.  

Хотілося б звернути увагу на некоректне використання дефініції “Жива 

церква”. Чомусь автор неправомірно використовує цю назву, говорячи про 

Синодальну та Соборно-єпископську церкви (с. 111).  

Залишається незрозумілим чому до репресій віднесено введення нових 

свят на зміну релігійним.  

Іноді дисертант подає факти загальноукраїнського масштабу, 

забуваючи показати регіональні особливості (с. 102-103, 107, 180). 

Деякі твердження в дисертації не знаходять фактологічного 

обґрунтування. Так, Автор, посилаючись лише на впровадження 

реєстраційних карток стверджує про те, що служителів релігійного культу 

позбавили можливостей вільно пересуватися та обирати місце проживання 

(с. 99). Теза, що економічні та релігійні причини руху опору перепліталися 

(с. 187), не підтверджується фактографічним матеріалом. Адже описаний 

нижче бунт проти непосильних норм молока мав суто економічні причини. 

Недостатньо аргументованим є висновок про те, що збільшення кількості 

виступів на релігійному ґрунті у другій половині 1930-х рр. було викликано 

посиленням репресій проти церкви та духовенства (с. 189).   

Потребує переконливого та ґрунтовного порівняльного аналізу і 

твердження про те, що “рівень радикалізму, а відповідно і силові форми 

спротиву серед менш освіченого населення значно вищі” (с. 178).  

Зазначені зауваження та побажання не впливають на загальну високу 

оцінку роботи. Основні результати дисертації відображені в авторських 
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OCHOBHHX IIOJIO)l(eHh 1 BHCHOBKiB IIOBHiCTIO Bi):(IIOBi.n:ae BHMoraM «I1op51.Il:KY 

rrp11cy.n:)l(eHH5I HayKoBHX cTyrremB», 3aTBep.n:)l(eHoro rrocTaHOBOIO Ka6iHeTy 

MiHicrpiB YKpa'iHH Bi.n: 24 JIHIIH51 2013 p. N2 567 (3i 3MiHaMH). 

TaKHM q11HoM, OrriU:hKHH B.O. 3acrryr0Bye Ha rrp11cy.n:)l(eHH5I HayKoBoro 

cTyrreH51 KaH.n:11.n:aTa icTop11qmfx HayK 3a crreu:iarrhHicTIO 07.00.01 - icTopi51 

YKpa'iHH. 

, Ocpiu:ill:HHH orroHeHT: 

KaH):(H):(aT ICTOpHqHHX HayK, 

.n:ou:eHT Kacpe.n:p11 icTopi'i 

Y Kpa'iHH 3arropi3hKoro 
. . 

HaU:lOHaJihHOro yHrnepCHTeTy 

. . 
Hau:10HaJihHoro yHrnepcHT 

T. r. CaBqyK 

B. IT. CHOKKO 


