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ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертацію Ігнатуші Григорія Олександ-
ровича «Олександр Воронин (1926-2013 рр.): громадська і 
релігійна діяльність», представлену на здобуття наукового ступе-
ня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія 
України 

 

 

Сучасна історична наука все частіше звертається до так званих 

людиноцентричних тем, де центральними постатями стають не лише 

глиби історичного процесу, а й ті політичні та культурні особистості, 

які своєю плідною працею розбудовували Україну та її багатоманітну 

спадщину як на батьківщині, так і в діаспорі. До таких непересічних 

особистостей відноситься яскравий представник української політич-

ної еміграції середини ХХ ст., який спрямовував усю свою громадську 

енергію на розвиток і національне відродження України – Олександр 

Воронин, що відомий українським історикам завдяки дослідженням 

церковної минувшини України.  

Про нього, на жаль, сьогодні відомо небагато, але з того, що ми 

маємо, він вирізняється як особистість, чия різностороння активність 

була суспільно корисною. Тому цей факт вважаємо серйозним аргуме-

нтом для глибокого дослідження змісту діяльності О.О. Воронина у 

дисертаційній роботі. Водночас, зважаємо і на те, що діяч, про якого 

йдеться, був втіленням своєї епохи, свого середовища. Це середовище 

теж доцільно глибше вивчати, щоб зрозуміти, наскільки типовою й 

унікальною була роль різних прошарків української політичної еміг-

рації у процесах взаємодії з Україною, їх впливу на загальноукраїнську 

історію. 

Виконання дисертації у рамках науково-дослідних тем Запорізь-

кого національного університету підкреслює її наукове значення. 

Оригінальність творчого задуму Г.О. Ігнатуші підкреслює струк-

тура роботи. Дисертація має чіткий продуманий план, що розкриває 
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різносторонню спрямованість громадської та релігійної діяльності 

О.О. Воронина і складається зі вступу, чотирьох розділів, які поділено 

на 12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і літератури, 

додатків. 

Вступ дисертації засвідчує фахову компетентність здобувача у фо-

рмулюванні мети, об’єкта, предмета дослідження, постановці дослід-

ницьких завдань, а також виявляє наукову об’єктивність при визна-

ченні положень наукової новизни і практичного значення роботи.  

Аналіз дисертації, її основного змісту дозволяє зробити висновок, 

що з поставленими завданнями Г.О. Ігнатуша справився успішно. Він 

ґрунтовно та критично проаналізував наукову літературу зі своєї теми, 

що дало змогу зрозуміти багатоскладовість елементів теми та компле-

ксний підхід дисертанта до її вивчення. При незначній кількості пуб-

лікацій про О.О. Воронина, здобувач знайшов історіографічні ресурси 

для поглиблення знання, звернувши увагу на такі резерви вивчення 

теми, як праці про членів родини та найближче оточення, в якому він 

перебував і діяв. Доречним виявилося поглиблене опрацювання нау-

кової літератури, присвяченої життєвому шляху та творчості українсь-

кого письменника Олекси Кобця ‒ батька О.О. Воронина. Усе це до-

зволило йому аргументувати свою тезу про недостатність наукового 

дослідження зазначеної проблеми. 

Здійснена здобувачем класифікація джерел не викликає запере-

чень (підрозділ 1.2). Дисертант обґрунтовано звернувся до ресурсів 

Центрального державного архіву зарубіжної україніки та Державного 

архіву Черкаської області, оскільки саме на території Черкащини від-

бувалася активна громадська діяльність О.О. Воронина у 90-х рр. 

ХХ ст. ‒ на поч. ХХІ ст. Не викликає сумніву і репрезентативність на-

йширшого корпусу джерел, який Г.О. Ігнатуша включив у своє дослі-

дження ‒ творча спадщина О.О. Воронина ‒ його історичні, публіцис-

тичні, богословські праці, художні твори. 
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Методологія дослідження (підрозділ 1.3) дисертанта відповідає 

сучасному рівню історичної науки. Автор показує свою обізнаність з 

останніми напрацюваннями вітчизняних і зарубіжних фахівців у сфері 

вивчення історії за допомогою біографістики. Г.О. Ігнатуша викорис-

тав широкий спектр методів історичних досліджень, доречно мобілі-

зував міждисциплінарні ресурси. Йому вдалося проявити себе послі-

довним у відстоюванні принципів історичності, комплексності, 

об’єктивності. Аксіологічний підхід, проголошений автором, знайшов 

своє вираження у цінуванні людської особистості, яка є центральною у 

його теоретичних конструкціях. 

У розділі 2 дисертант здійснив системний аналіз формування осо-

бистості О.О. Воронина, визначив фактори цього формування й етапи 

життєвого та творчого шляху. При цьому він розробив питання впливу 

суспільно-політичної системи (підрозділ 2.1) та родини на формуван-

ня світоглядних орієнтирів і духовне становлення О.О. Воронина (під-

розділ 2.2). Послідовно та переконливо дисертантом простежено дже-

рела релігійності О.О. Воронина та його шлях до професійного заняття 

богослов’ям (підрозділ 2.3). 

Ретельне опрацювання праць О. Воронина дозволило дисертанто-

ві реконструювати суспільну атмосферу, в якій жив О.О. Воронин, по-

казати відображення політичних подій на його долі: переслідування 

більшовиками інакомислячих, до яких відносився і батько з його ан-

тикомуністичними та християнськими принципами, Друга світова 

війна, праця батька у газеті, що видавалася на окупованій німцями те-

риторії, вимушена еміграція, непевність існування у таборах ДіПі і 

проблеми вибору країни і, відповідно, власної долі, розвиток христи-

янських українських парафій у США й активне включення у нього 

О.О. Воронина. 

Крізь призму проаналізованої й узагальненої діяльності 

О.О. Воронина, автор дисертації адекватно відобразив всі основні сус-
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пільні події, що відбувались у радянській Україні – відлига, рух шіст-

десятників і марні сподівання на свободу слова і совісті, антиукраїнсь-

ка політика радянської влади у повоєнний період, нові сподівання на 

перебудову, гучне схвалення Акту проголошення незалежності та не-

простий шлях України до побудови правової держави та соборності. 

У розділі 3 Г.О. Ігнатуша вперше, на широкому джерельному ма-

теріалі, розкрив напрямки громадської та релігійної діяльності 

О.О. Воронина. Цю діяльність він висвітлив у контексті суспільно-

політичних, національно-культурних і релігійних процесів в Україні та 

світі. Визначено місце О.О. Воронина як діяча «другого плану» у сис-

темі соціокультурних зв’язків української діаспори у США й України. 

Проте цей факт не применшує значення його плідної роботи. Дисер-

тант показує цілеспрямовані та продуктивні зусилля свого персонажа, 

який у когорті подібних, творив благородні справи на користь грома-

ди, церкви, України. Найвиразніші з цих справ, на думку дисертанта, 

були проявлені у сферах журналістики, історії та богословсько-

педагогічної творчості. З цим важко не погодитися. Г.О. Ігнатуша роз-

горнуто характеризує здобутки О.О. Воронина у кожному з цих секто-

рів.  

У підрозділі 3.2. здобувач виразно показав такі національно-

патріотичні форми діяльності, як організація та висвітлення через 

пресу заходів, присвячених генію Т. Шевченка, І. Франка, С. Петлюри, 

подіям та учасникам української національної революції, зустрічі з лі-

дерами політичної еміграції, ветеранами українського визвольного 

руху. Розкрито ініціативність О.О. Воронина у висвітленні релігійного 

становища в радянській Україні, популяризації культурно-мистецьких 

надбань українців. 

Змістовним і новим за узагальненнями є матеріал підрозділу 3.3, в 

якому з’ясовано особливості дослідницької та популяризаторської ро-

боти О.О. Воронина як історика. Дисертант стверджує про велику ува-
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гу діяча, якого він описує, до ключових, переломних подій церковної 

історії України. 

Матеріали дисертації показують, що суттєвого імпульсу громадсь-

кій і науковій активності О.О. Воронина надала копітка робота з підго-

товки та відзначення Тисячоліття хрещення України-Русі. 

Г.О. Ігнатуша аргументовано показав, що саме на 1985-1990 рр. при-

падає пік творчої діяльності О. Воронина. Саме у цей час він склав фу-

ндаментальну працю «Мартирологія українських церков», яку і зараз 

продовжують використовувати українські історики, яка надає щільний 

масив документальних джерел. 

У підрозділі 3.4 дисертант характеризував О.О. Воронина послідо-

вним українським богословом. Аргументи для такої характеристики 

ґрунтовні. Це і сформульована діячем концепція про особливу місію 

православної України, це і послідовне відстоювання українських цер-

ковних традицій, це ‒ використання української мови у богослужінні й 

у всій церковній практиці, очищення релігійних текстів від русизмів і 

церковнослов’янізмів тощо. Матеріал цього, як і попередніх підрозді-

лів, новаторський. 

Практично вагу мають також узагальнення дисертанта про систе-

му національного шкільного виховання, прихильником якої був 

О.О. Воронин. 

У розділі 4 встановлено особистий практичний внесок 

О.О. Воронина у збереження та примноження колективної пам’яті 

українського народу на прикладах організації діяльності українського 

видавництва «Воскресіння» (підрозділ 4.1), створення архіву-музею 

українських письменників братів Вараввів у Каневі, будівництва нової 

православної церкви, належної до УАПЦ (підрозділ 4.2). 

Висновки дисертації свідчать про завершений і самостійний хара-

ктер роботи, що має комплексну природу, виконана на широкому ма-

сиві джерел, із застосуванням сучасної науково-історичної методоло-
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гії. Вони розкривають типове й індивідуальне у формуванні особистос-

ті О.О. Воронина та самореалізації його як яскравого та плідного укра-

їнського громадського і релігійного діяча, знайомлять співвітчизників 

зі значним творчим спадком О.О. Воронина у вигляді його наукових і 

науково-популярних праць – монографій, статей, доповідей, редаго-

ваних ним журналів. 

Зміст роботи переконливо доводить, що відносини між діаспорою 

та «великою» Україною мали і мають глибокі історичні корені та про-

довжують виконувати роль одного із чинників розвитку сучасної Укра-

їни, тому вивчення «провідників» історії, якими є діячі подібні до 

О.О. Воронина, які діяли на «другому плані», становить неабияку цін-

ність в науково-теоретичному і практичному сенсі. 

Додатки до роботи влучно унаочнюють представлений науковий 

продукт. Вони змістовні та колоритні. Звернемо увагу й на першу 

спробу, яку здійснив Г.О. Ігнатуша з упорядкування бібліографії праць 

О.О. Воронина, що, сподіваємось, буде належно оцінено історичною 

спільнотою. 

Крім того, слід відзначити, що дисертація написана хорошою 

українською літературною мовою, хоча інколи у ній трапляються дрі-

бні помилки чи погрішності. 

Зауваження опонента зводяться до побажань чи визначення дис-

кусійних моментів. 

1. Зокрема, не одразу стає зрозумілим, що Варавва – це справжнє 

родинне прізвище О.О. Воронина. У дисертації розкривається сюжет 

про підстави набуття родиною нового прізвища, проте родинне прі-

звище Варавва мало б, на нашу думку, фігурувати у назві дисертацій-

ної роботи. 

2. Не дивлячись на те, що характеристики громадської та релігій-

ної діяльності О.О. Воронина є достатньо повними, рекомендуємо ав-

торові у перспективі звернути увагу на можливість залучення до ана-
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лізу архівів Українського вільного університету у Мюнхені та Консис-

торії УПЦ в США у м. Баунд-Брук. 

3. Було б доречним, при висвітленні родинної історії у підрозді-

лі 2.2, де визначається родинний вплив на О. Воронина, залучити 

кримінальну справу із Держархіву Черкаської області (можливо Галу-

зевого держархіву Управління СБУ у Черкаській області) на репресо-

ваного у 1937 р. Григорія Петровича Варавву, що, можливо, висвітило 

окремі деталі родинного оточення. 

4. У підрозділі 3.3, що розкриває богословсько-педагогічну працю 

О.О. Воронина, бажано більш чітко окреслити його новації у педагогі-

чній площині. 

5. Сюжет, пов’язаний з літературною творчістю О.О. Воронина, як 

письменника для дітей (підрозділі 3.4. «Богословсько-педагогічна 

творчість»), на наш погляд, варто було б розглянути у підрозділі 3.2. 

«Журналістська сфера як прояв громадської та релігійної діяльності». 

6. Наостанок, на нашу думку, у роботі спостерігається занадто не-

критична захопленість досліджуваним «героєм» дисертаційного до-

слідження, що привело до відсутності критичного погляду на різні 

процеси становлення та діяльності Олександра Воронина. 

Однак, зазначені зауваження щодо певних недоліків і рекоменда-

цій носять винятково частковий і рекомендаційний характер, вони не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. Дослідження 

«Олександр Воронин (1926-2013 рр.): громадська і релігійна 

діяльність» є завершеною працею, в якій одержані науково обґрун-

товані результати проведених здобувачем досліджень, що розкрива-

ють зміст, характер і суспільне значення громадської, релігійної діяль-

ності українського журналіста, історика, богослова, педагога Олексан-

дра Воронина (1926-2013 рр.) у діаспорі та в Україні, поглиблюючи ро-

зуміння суспільно-політичних, національно-культурних та релігійних 

процесів, показуючи вагомий внесок представників української діас-






