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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Обрана для дослідження тема сьогодні 

набуває особливої актуальності з огляду на відродження історично 

сформованих духовних основ українського суспільства, які традиційно 

кристалізувалися під впливом християнської моралі і етики. Проведення 

політичних репресій, в результаті яких православна церква як суспільний 

інститут не могла виконувати свої традиційні функції, призвело до підміни 

усталених духовних і моральних норм. Ліквідація церкви мала на меті 

насамперед стерти самоідентифікацію віруючих, таким чином допомогти у 

становленні нового – радянського суспільства. На початку ХХІ ст. перед 

Україною постало завдання подолання спадщини радянського тоталітаризму та 

інтеграції до європейських соціально-політичних інституцій. В цьому аспекті 

утвердження демократичних цінностей в організації суспільного життя 

неможливо без налагодження стосунків між державою і церквою. Висвітлення, 

усвідомлення та розуміння механізмів насадження елементів тоталітаризму 

дасть змогу розкрити першопричину проблеми церковно-державних відносин 

та втрати українським суспільством традиційного підґрунтя, а відповідно і 

шляхи до подолання негативних явищ радянського минулого. Крім того, такі 

знання та твердження убезпечать державу від подібних помилок у 

майбутньому, а її населення – від спроб використати елементи демократії з 

метою насадження тоталітаризму.  

Незважаючи на велику кількість досліджень та наукових публікацій щодо 

репресій 1920–30-х рр., державно-церковних відносин, переслідування та 

історії церкви у зазначений період, комплексного дослідження репресій проти 

православної церкви на Сумщині досі не здійснено. Це посилює потребу 

розробки теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно в межах науково-дослідної роботи 

кафедри історії і політології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Вивчення соціально-економічного та 

суспільно-політичного розвитку України: аграрний аспект» (номер 

держреєстрації 0109U007117). 

Об’єктом дослідження є антицерковна і антирелігійна політика радянської 

влади. 

Предметом дослідження є механізми, форми, масштаби, наслідки репресій 

проти православної церкви і духовенства на Сумщині та характер сприйняття їх 

населенням у 20–30-ті рр. ХХ ст. 

Метою дослідження є всебічне висвітлення репресій проти православної 

церкви на Сумщині у 1920–1930-ті рр., що здійснювалися каральними 

органами, партійним апаратом, органами влади та управління, а також 

визначення регіональних особливостей репресій. 

Для досягнення даної мети розв’язуються наступні завдання: 

– проаналізувати сучасний стан досліджуваної проблеми; 

– з’ясувати особливості антицерковної політики в регіоні; 
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– показати шляхи та форми участі у репресіях проти церкви місцевих 

органів державної влади, партійних та громадських організацій; 

– висвітлити напрями та зміст репресій проти православної церкви на 

Сумщині у 1920–30-ті рр.; 

– дослідити діяльність органів державної влади стосовно підриву 

економічного становища православ’я на теренах краю, розколу церкви та 

ідеологічного тиску на духовенство; 

– визначити механізми репресій проти православної церкви та основні 

форми утисків духовенства на Сумщині; 

– встановити форми, методи та динаміку опору населення області 

антирелігійному наступу та місце духовенства у цьому явищі. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1919 – 30-х років. 

Нижньою хронологічною межею визначено 1919 р. – встановлення 

радянської влади на Сумщині, перші політично вмотивовані арешти 

православного духовенства області. 

Верхня хронологічна межа 1941 р. – початок радянсько-німецької війни, 

призупинення репресій радянського тоталітарного режиму проти православної 

церкви, відродження релігійного життя. 

Територіальні межі дослідження охоплюють райони, які 10 січня 1939 р. 

були об’єднані у складі новоутвореної Сумської області. У 1920–30-ті рр. 12 з 

них входило до Харківщини (Білопільський, Великописарівський, Грунський, 

Краснопільський, Лебединський, Миропільський, Охтирський, Сумський, 

Тростянецький, Улянівський, Хотінський, Штепівський), 17 – до Чернігівщини 

(Буринський, Глинський, Глухівський, Дубов’язівський, Конотопський, 

Кролевецький, Недригайлівський, Путивльський, Роменський, Середино-

Будський, Смілівський, Талалаївський, Хильчицький, Червоний, 

Шалигинський, Шосткинський, Ямпільський) та 2 до Полтавщини 

(Липоводолинський, Синівський райони). 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше: 

– здійснено наукову реконструкція репресій проти православної церкви на 

Сумщині у 1920–30-ті рр., як багатовимірного явища, спрямованого, з одного 

боку, проти церкви як інституту суспільства, а з іншого – проти духовенства, як 

її служителів; 

– підраховано кількість закритих та зруйнованих храмів на території 

Сумщини у 1920–30-ті рр.; 

– встановлено кількість репресованого православного духовенства на 

Сумщині у 1920–30-ті рр.; 

– проаналізовано кількість арештів священнослужителів та репресивні 

заходи проти них окремо за кожен рік зазначеного періоду; 

– досліджено віковий, національний, соціальний та освітній ценз 

репресованих. 

Поглиблено: 

– розуміння регіональних особливостей репресій; 

– оцінку сприйняття репресій українським суспільством; 
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– усвідомлення Сумщини, як етнічно однорідного українського регіону із 

переважною більшістю православного населення. 

Подальшого розвитку набуло: 

– дослідження місця, шляхів та форм участі місцевих органів державної та 

партійної влади, громадських об’єднань у реалізації репресій 1920–30-х рр.; 

– аналіз використання та фальсифікації тоталітарним режимом елементів 

демократичного суспільства для легітимізації власного існування; 

– дослідження позазаконних методів впливу на репресоване духовенство 

та свідків щодо їх обвинувачення, методів фальсифікації кримінальних справ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації положення і висновки можуть бути використані 

при написанні узагальнюючих праць з історії антицерковної політики 

радянської держави, спеціальних робіт із загальної та регіональної історії 

православних церков та історії православ'я в цілому, підготовці спецкурсів з 

новітньої історії України, краєзнавства, історії церкви, історії культури, 

проведенні лекцій, у просвітницькій і краєзнавчій діяльності. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дослідження 

апробовані на 10 конференціях: IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» (Суми, 14-

15 травня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 

дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії» (Одеса, 22-23 

травня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики 

суспільних наук в умовах глобалізації» (Львів, 29-30 травня 2015 р.); І 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перемога над нацизмом у 

Другій світовій війні: суспільна пам’ять, наукові інтерпретації, освітньо-

виховні технології» (Київ, 29 жовтня 2015 р.); Всеукраїнська наукова 

конференція «Україна в гуманітарних та соціально-економічних вимірах» 

(Дніпропетровськ, 29-30 квітня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє» (Київ, 6-7 травня 

2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Феномен Михайла 

Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від 

дня народження)» (Київ, 19-20 травня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Україна-Польща: Стратегічне партнерство в системі 

геополітичних координат» (Київ, 16-17 березня 2017 р.); V Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих 

учених» (Суми, 27 квітня 2017 р.); Міжнародна наукова студентська 

конференція «Україна в добу радянського тоталітаризму: інститути державного 

насильства, соціальні практики пристосування та опозиційні рухи опору» (до 

125-річчя від дня народження Ісповідника віри патріарха Йосифа Сліпого) 

(Львів, 28-29 квітня 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 статей, у т.ч. 1 – у 

зарубіжному виданні, 3 – у виданнях України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, 9 тез конференцій, що додатково відображають результати 

дослідження. 
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Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дослідження. Робота складається із списку скорочень, вступу, чотирьох розділів 

(одинадцяти підрозділів), висновків, списку джерел і літератури (517 позицій), 

додатків (38 позицій). Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 

316 сторінок, із них 199 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт і 

предмет, хронологічні межі, сформульовано мету і завдання роботи, наукову 

новизну і практичне значення дисертації, рівень її апробації та впровадження 

результатів. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, проведено 

джерелознавчий аналіз теми, описуються теоретичні основи і методи 

дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» розглядається історіографічна 

база проблеми, здійснено її класифікацію.  

У радянській історіографії переважають ідеологічні роботи, покликані 

формувати атеїстичне суспільство. Вони носять антицерковний 

«викривальний» характер, обвинувачуючи церкву в експлуататорстві, 

ворожості тощо. Паралельно в СРСР виходять роботи, які компрометують 

православну церкву, висвітлюють її контрреволюційність та негативний вплив 

на суспільство, доводять правильність радянської політики у цьому напрямку, 

зокрема необхідність вилучення церковного майна. У кінці 1980-х рр. 

з’являються історичні розвідки, присвячені православній церкві у СРСР, які 

більш об’єктивно висвітлювали проблему. Проте, вони також підводять читача 

до висновку про антинародну діяльність церкви у перші роки радянської влади. 

В історичних працях з історії СРСР, УРСР ця проблема взагалі ігнорується
1
. 

Проблема репресій, як і регіональні аспекти, замовчується. 

Паралельно розвивається українська діаспорна історіографія. Дослідники 

цього напрямку активно займалися вивченням як історії церкви в Україні в 

цілому, так і її переслідуванням у роки радянської окупації. Основна увага у 

їхніх працях приділяється УАПЦ
2
. Нами не виявлено робіт, які б безпосередньо 

стосувалися Сумщини. 

                                                           
1
 Плаксин Р.Ю. Крах церковной контрреволюции (1917 – 1923 гг.) / Р.Ю. Плаксин. – М.: 

Наука, 1968. – 192 с.; Красиков П.А. Избранные атеистические произведения [ред. 

А.Ф. Окулов]. – М.: Мысль, 1970. – 269 с.; Корзун М.С. Русская православная церковь 1917 – 

1945 годы: изменение социально-политической ориентации и научная несостоятельность 

вероучения / М.С. Корзун. – Минск: Белорусь, 1987. – 111 с.; Нарис історії України / [ред. 

К. Гуслистий, Л. Славін, Ф. Ястребов]. – Уфа: Академія наук УРСР. Інститут історії і 

археології України, 1942. – 212 с. 
2
 Верига В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига. – К.: 

Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 192 с.; Лотоцький О. Автокефалія / О. Лотоцький. – 

Варшава, 1938. – 566 с. 
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Одними із перших питання репресій радянського тоталітарного режиму в 

Україні ґрунтовно почали досліджувати І. Білас, С. Білокінь, О. Нестуля
3
. Ряд 

сучасних вітчизняних дослідників колом своїх наукових пошуків обрали вужчі 

аспекти цієї глобальної проблеми. Серед них В. Нікольський, Ю. Шаповал
4
. 

Значний внесок у джерелознавче дослідження репресій радянського 

тоталітарного режиму в Україні зробили Р. Подкур, В. Ченцов
5
. 

Одним із перших професійних істориків проблему історії православної 

церкви в Україні за часів радянської влади став розвивати у своїх дослідженнях 

В. Пащенко
6
. Сьогодні в Україні працювати над цією темою продовжують 

Л. Бабенко
7
, О. Ігнатуша

8
, А. Киридон

9
, І. Преловська

10
, Т. Савчук

11
, 

О. Тригуб
12

 та інші. 

Безпосередньо репресії проти православної церкви на Сумщині 

досліджували переважно місцеві краєзнавці. Серед них варто відзначити 

О. Сотника, Б. Ткаченка, А. Чугай
13

. Їхні праці носять здебільшого описовий 

характер і зосереджуються на кримінальному переслідуванні духовенства та 

                                                           
3
 Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953: Суспільно-політичний та 

історико-правовий аналіз: у 2 кн. Кн. 1 / І.Г. Білас. – К.: Либідь – Військо України, 1994. – 

432 с.; Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917 – 1941 рр.) / 

С. Білокінь. – К, 1999. – 448 с.; Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні 1917 – 1941. 

Ч. 1: 1917 – середина 20-х років / О. Нестуля. – К., 1995. – 278 с. 
4
 Нікольський В.М. Обвинувачення репресованих в Україні періоду «великої чистки» 1937 – 

1938 рр. / В.М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 54–63; 

Пристайко В.І. Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти / 

В.І. Пристайко, Ю.І. Шаповал. – К.: Інтел, 1995. – 448 с. 
5
 Подкур Р. Документы органов государственной безопасности УСРР 1920 – 1930-х годов: 

источниковедческий анализ / Р. Подкур, В. Ченцов. – Тернополь: Збруч, 2010. – 372 с. 
6
 Пащенко В.О. Ніч минула, а день наблизився… Держава і православ’я в Україні: 20-тї роки 

/ В.О. Пащенко. – К., 1994. – 168 с.; Пащенко В.О. Православ’я в Україні. Державно-церковні 

стосунки. 20-30-ті роки ХХ ст. / В.О. Пащенко. – Полтава, 1995. – 289 с. 
7
 Бабенко Л. «Церковну політику розколу повинна вести ВЧК…»: інструменти 

антирелігійної політики 1920–1930-х рр. / Л. Бабенко // З архівів ВУЧК-ДПУ-НКВД-КГБ. – 

2012. – № 1. – С. 333–350. 
8
 Ігнатуша О.М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер 

(ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / О.М. Ігнатуша. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 440 с. 
9
 Киридон А.М. Держава – церква – суспільство / А.М. Киридон. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – 

216 с. 
10

 Преловська І.М. Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921 –1938 рр.): огляд 

архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України / І.М. Преловська // З 

архівів ВУЧК-ДПУ-НКВД-КГБ. – 2009. – № 1. – С. 26–48. 
11

 Савчук Т.Г. Православне духовенство в 1920 – 1930-х рр.: між настановами Біблії та 

викликами століття / Т.Г. Савчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 31. – С. 243–246. 
12

 Тригуб О. Розкол як форма боротьби ДПУ УСРР із православною церквою в Україні (1922 

– 1927 рр.) / О. Тригуб // З архівів ВУЧК-ДПУ-НКВД-КГБ. – 2009. – № 1. – С. 10–26. 
13

 Сотник О.М. Репресії проти православної церкви на Сумщині: Випуск 1 / О.М. Сотник. – 

Суми: Собор, 2005. – 116 с.; Сотник О.М. Репресії проти православної церкви на Сумщині: 

Випуск 2 / О.М. Сотник. – Суми: Мак Ден, 2007. – 124 с.; Чугай А. Мученики за віру / 

А. Чугай, В. Анацький. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2005. – 80 с.; Ткаченко Б. Важка стежка 

до Бога / Б. Ткаченко. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2007. – 844 с. 
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його знищенні. А. Чугай увагу звертає переважно на духовенство РПЦ. Окремі 

аспекти проблеми знайшли відображення у працях О. Ігнатуші
14

.  

Говорячи про зарубіжну історіографію, варто відзначити праці 

Р. Конквеста. Автор згадує і деякі факти про репресії проти православної 

церкви на Сумщині та спротив їм з боку місцевого населення. Розробку 

проблеми продовжив канадський історик російського походження 

Д. Поспєловський. Щоправда, об’єктом його наукових інтересів стала історія 

РПЦ, складовою якої був Український екзархат
15

. 

Другим, більш потужним напрямом розвитку зарубіжної історіографії 

досліджуваної проблеми є сучасна російська історіографія. Вона представлена 

двома напрямками: академічна історія та роботи, проведені за сприяння РПЦ. 

Характерною особливістю російської історіографії є зосередження уваги на 

РПЦ і фактично ігнорування інших конфесій
16

. 

Аналіз історіографії проблеми виявив відсутність спеціального 

дослідження, яке б комплексно та всебічно розкрило репресії проти 

православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті рр. та визначило б їх 

регіональні особливості. Разом із тим, на сьогодні наявна достатня кількість 

праць з історії репресій в Україні в цілому та проти православної церкви 

зокрема. Вони створили необхідні передумови для постановки і реалізації 

завдання комплексного дослідження репресій проти православної церкви на 

Сумщині у 1920–30-ті рр. та визначення їх регіональних особливостей. 

У підрозділі 1.2. «Аналіз джерельної бази» подано характеристику 

неопублікованих та опублікованих джерел, здійснено класифікацію джерельної 

бази. 

Використані для написання дисертації джерела нами розділено на два 

блоки: писемні; речові та фотоматеріали. Серед писемних виділено такі групи: 

архівні документи, періодичні видання, збірники опублікованих документів. 

Основою писемних джерел стали архівні документи, значна частина яких 

вперше вводиться до наукового обігу. 

Важливе значення для дослідження проблеми посідають документи десяти 

архівів України, а саме Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України (далі ЦДАГО України), Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України), Галузевого 

державного архіву Служби безпеки України (далі ГДА СБУ), Державного 

архіву Сумської області (далі ДАСО), Державного архіву Харківської області 

                                                           
14 Ігнатуша О.М. Голодомор 1932 – 1933 рр. на Сумщині в системі антицерковної боротьби 

держави / О.М. Ігнатуша // Сумська старовина. – 2003. – №11–12. – С. 80–84; Ігнатуша О.М. 

Соборно-єпископська церква на Сумщині у 20 – 30-х роках ХХ ст. / О.М. Ігнатуша // Сумська 

старовина. – 2002. – №10. – С. 76 – 81. 
15

 Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / [ред. С. Головко]. – К.: Либідь, 

1993. – 384 с.; Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке / 

Д.В. Поспеловский. – М.: Республика, 1995. – 511 с. 
16

 Беглов А.Л. Русская православная церковь. ХХ век / А.Л. Беглов, О.Ю. Васильева, 

А.В. Журавский и др. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008. – 800 с.; Цыпин В. 

История Русской Церкви. ХХ век / В. Цыпин. – Сергиев Посад, 2006. – 199 с. 
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(далі ДАХО), Державного архіву Чернігівської області (далі ДАЧО) Головного 

управління Національної поліції України в Сумській області (далі ГУ НПУ в 

СО), Управління Служби безпеки України в Сумській області (далі УСБУ в 

СО), архіву Державного історико-культурного заповідника «Посулля» м. Ромни 

Сумської області (далі ДІКЗ «Посулля»), архіву Миколаївської сільської ради 

(Роменський район Сумської області). Всього для написання дисертації 

використано 316 архівних справ. 

Серед фондів ЦДАГО України особливий інтерес становлять фонд 1 (ЦК 

КП(б)У), особливо опис 16 (Окрема папка). Довгий час документи цього фонду 

перебували на таємному зберіганні та адресувалися керівній верхівці УРСР. У 

цьому фонді представлені проекти рішень та вказівки з втілення антицерковної 

політики. Опис 20 вказує на циркуляри, постанови, листи, обіжники та ін. 

Офіційні постанови та статистичні відомості містяться у фондах 5 (Народний 

комісаріат внутрішніх справ УРСР, м. Київ) та 8 (Міністерство юстиції УРСР, 

м. Київ) ЦДАВО України. У цих фондах крім офіційних постанов і директив 

зберігається листування населення із вищими органами влади та скарги на 

незаконне закриття храмів. Саме завдяки цим документам можна 

характеризувати порушення законності на місцях та реакцію на це центральної 

влади. 

Більшість використаних для дослідження джерел зберігається у ДАСО. Ці 

документи різноманітні, як за своїм походженням, так і за інформативністю та 

об’єктивністю. Серед документів адміністративних відділів важливе місце у 

розумінні проведення антирелігійної роботи на місцях займають циркуляри, що 

стосуються реалізації антицерковних кампаній. Різноманітні документи про 

репресії 1920–30-х рр. проти православної церкви перебувають на зберіганні у 

фондах виконавчих комітетів рад різного рівня. Серед найцікавіших та 

найважливіших для дослідження є акти про закриття храмів, вилучення 

церковних цінностей, постанови про зняття дзвонів, розпорядчі документи та 

обіжники НКВС. У фондах партійних організації, прокуратури та міліції 

знаходяться інформаційні зведення про криміногенну обстановку та 

антирадянські виступи населення. Саме тут нам вдалося відшукати документи, 

які підтверджують незадоволення та спротив населення більшовицькій 

антирелігійній політиці 20–30-х рр. ХХ ст. Це, зокрема, доповідні записки, 

рішення та протоколи партійних і владних структур. 

У фондах ГДА СБУ опрацьовано оперативні накази про різні аспекти 

репресій 1937 р., циркуляри, що висвітлюють релігійну ситуацію у державі, 

міжконфесійні відносини та місце силових структур у них. Тут же містяться і 

доповідні записки про агентурно-слідчу роботу із «церковно-сектантської 

контрреволюції», у яких докладно зазначено кількість заарештованих 

священиків, міра покарання.  

Основна частина джерел ДАХО стосується вилучення церковних 

цінностей по губернії та міжконфесійної політики. Джерела мають переважно 

статистичний характер, висвітлюючи зміну кількості релігійних громад, їх 

переорієнтацію тощо. 
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Переважна більшість джерел із ДАЧО – постанови та циркуляри НКЮ та 

НКВС, протоколи ліквідаційного відділу. На особливу увагу заслуговує 

листування НКВС. Переважна більшість документів належить до 1920-х рр. 

Специфічну підгрупу архівних джерел становлять кримінальні справи 

репресованих священиків та церковнослужителів. У архівах опрацьовано та 

залучено до написання дисертації 180 кримінальних справ.  

Робота із матеріалами ДІКЗ «Посулля» збагатила дослідження актами 

приймання церковних речей у музей. Щоденник Роменського краєзнавчого 

музею також описує процес передачі речей із закритих храмів.  

В архіві Миколаївської сільської ради використано для дослідження 

Погосподарську книгу Калинівської сільської ради за 1937 р. Введення її до 

наукового обігу дало можливість не лише проаналізувати господарство 

місцевого священика, але і визначити особливість його оподаткування. 

Цінним джерельним комплексом є періодичні видання того часу. Вони 

дають докладне уявлення про вилучення церковних цінностей, цькування та 

зречення від священного сану духовенства тощо. 

Група опублікованих джерел представлена 13 збірниками архівних 

документів. Опубліковані у них архівні матеріали несуть інформацію, як про 

репресії в СРСР в цілому, так і про переслідування православної церкви, 

зокрема в Україні та на Сумщині. 

До другого блоку джерел нами віднесено матеріальні речі, вилучені із 

храмів, та фотографії. Ці джерела зберігаються у фондах ДІКЗ «Посулля». Вони 

унаочнюють та підтверджують окремі частини теоретичного матеріалу та 

висновки автора. 

Таким чином, дослідження репресій проти православної церкви на 

Сумщині у 1920–30-ті рр. дало змогу виявити та ввести до наукового обігу 

комплекс архівних документів, а саме: нормативно-розпорядчі документи 

місцевої влади, листування про закриття храмів, архівні кримінальні справи, 

реєстраційні картки духовенства та релігійних громад, апеляційні скарги 

ув’язнених, протоколи повторних допитів свідків (1950-х рр.), щоденник та 

акти передачі речей із храмів до Роменського краєзнавчого музею, 

погосподарську книгу Калинівської сільської ради за 1937 р.  

У підрозділі 1.3. «Методологічні засади дослідження» подано 

характеристику принципів та методів дослідження, розкрито зміст основних 

понять, наведених у дисертації.  

Під час написання дисертації використовувалися принципи об’єктивності, 

історизму, світоглядного плюралізму, позаконфесійності, всебічності та 

цілісності, принцип історіографічної традиції, проблемно-хронологічний підхід. 

Поставлені завдання розв’язувалися шляхом поєднання загальнонаукових 

та спеціально-історичних методів. Серед загальнонаукових методів застосовані 

методи аналізу, синтезу, дедуктивний, індуктивний, діахронний, синхронний, 

порівняльний, типологізації, періодизації, класифікації, конкретно-пошуковий, 

критичного аналізу. За допомогою цих методів вдалося здійснити відбір фактів, 

сформулювати узагальнення та висновки, поетапно простежити 

взаємозалежність історичних реалій і результатів щодо запровадження та 
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посилення репресій відносно православної церкви та православного 

духовенства на Сумщині у 1920–30-ті рр. Серед спеціально-наукових методів 

використовувалися наступні: діахронний, історико-порівняльний, історико-

генетичний, історико-типологічний, біографічний. 

У другому розділі «Політичні, ідеологічні та економічні утиски» 

розкрито основні репресивні заходи у політичній, ідеологічній та економічній 

сферах проти церкви та духовенства, визначено місцеві особливості. 

У підрозділі 2.1. «Нормативно-правові засади здійснення антицерковної 

політики» охарактеризовано основні державні документи, що давали 

можливість втілювати репресії проти церкви у 1920–30-ті рр.  

Простежується трансформація законодавства у релігійній сфері, 

спрямована на реалізацію репресивної політики та ліквідацію церкви. 

Підкреслено, що у переважній більшості випадків прийняттю тих чи інших 

нормативно-правових актів передувало рішення партійних органів або вказівки 

з боку вищого керівництва держави. 

У підрозділі 2.2. «Антицерковна політика в регіоні» констатовано, що із 

початку встановлення більшовицької влади на теренах сучасної Сумської 

області політика більшовиків відносно церкви набуває репресивного характеру. 

Основні заходи політичного характеру спрямовувались насамперед на 

максимальну ізоляцію церкви та витіснення її із суспільного життя. Ще одним 

важливим напрямком цієї політики було позбавлення церкви матеріальної бази 

для підриву економічного підґрунтя її існування. Саме для цього 

реалізовуються кампанії конфіскації церковних земель, свічкових заводів, 

маєтків. З часом така політика на Сумщині, як і в цілому по державі, призведе 

до масового закриття та ліквідації монастирів. На теренах краю до кінця 1920-

х рр. ліквідовано усі монастирі. Відбувається жорсткий контроль та обмеження 

діяльності релігійних громад. Із посиленням наступу на церкву у кінці 1920-

х рр. реалізовуються кампанії з вилучення церковних дзвонів, які переростають 

у закриття та руйнування дзвіниць і конфіскацію іншого церковного майна із 

кольорових металів. Місцева влада проводила реалізацію цих заходів 

адміністративними методами, проте намагалась видати це за волю народу. 

Задля цього відбувається масова фальсифікація протоколів зібрань населення, 

підписів тощо. Основні напрямки та заходи антицерковної політики 

визначалися всесоюзною та республіканською владою, проте їх реалізація 

залежала більшою мірою від місцевих партійних та владних функціонерів.  

У підрозділі 2.3. «Розкольницькі дії радянської влади та їх негативні 

результати» констатується, що міжконфесійна діяльність тоталітарного 

режиму слугувала одним із методів боротьби із православною церквою. 

Порівняно міжконфесійну політику більшовиків на різних територіях, до 

складу яких входили землі сучасної Сумщини. На території Сумщини 

розкольницькі дії влади полягали у штучному поширенні лояльних до влади 

течій православ’я, переважно Живої церкви, що реалізовувалося 

адміністративними методами. В церковному середовищі формується 

агентурний апарат, який із середини забезпечував лобіювання необхідних 

рішень, збирав потрібну інформацію. Із поширенням на початку 1920-х рр. на 
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території Сумщини громад УАПЦ, владою в різних районах забороняється 

передавати їм у користування храми та проводити реєстрацію цих громад. 

Священиків і громади УАПЦ та РПЦ влада та силові структури примушують до 

зміни юрисдикції. Після ліквідації на Сумщині УАПЦ основна діяльність 

спрямовується на боротьбу між обновленцями та РПЦ. До початку «великого 

терору» «Жива церква» контролювала більшість парафій. 

Визначено роль та місце місцевої влади у міжконфесійних відносинах 

регіону. Висвітлено динаміку становлення та кількісних змін релігійних громад 

різних православних церков у 1920-ті рр. на території сучасної Сумської 

області.  

У підрозділі 2.4. «Ідеологічний, політичний та економічний тиск на 

духовенство» аналізуються форми утисків на духовенство не фізичного 

характеру. Як одна із форм утисків розглядається антирелігійна пропаганда, 

адже здебільшого під цим формулюванням приховувалися прямі образи та 

цькування священнослужителів. За допомогою них партійно-державна 

бюрократія намагалася дискредитувати духовенство в очах віруючих. Ще 

одним важелем тиску слугувало позбавлення виборчих прав. Таким чином, 

релігійні діячі зазнавали дискримінації в ряді цивільних і соціальних прав. З 

1925 р. фактично було ліквідовано свободу пересування та вибору місця 

проживання для служителів культу. Паралельно відбуваються економічні та 

податкові утиски. Служителі культу на початок 1925 р. сплачували такі 

податки: прибутково-майновий; єдиний сільськогосподарський податок; 

одноразові податки, відбували трудову повинність, сплачували податки на 

культове майно. Із 1930 р. настає незначне пом’якшення. Проте, вже у період 

голодомору запроваджуються натуральні та грошові податки. 

Священнослужителі області цю ситуацію розцінювали як пряме застосування 

тиску та репресій проти себе.  

У третьому розділі «Адміністративне та кримінальне переслідування» 

дається характеристика адміністративних та кримінальних заходів 

переслідування. 

У підрозділі 3.1. «Вилучення церковних цінностей: способи та масштаби» 

йдеться про реалізацію кампанії вилучення церковних цінностей на території 

Сумщини. Висвітлено основні етапи та регіональні особливості. 

Охарактеризовано часові рамки конфіскації церковного майна у різних районах 

сучасної Сумської області. Висвітлено масштаби та якість вилученого майна. 

Показано взаємозалежність масштабів реалізації кампанії із позицією 

духовенства щодо цього питання та вмінням налагодити діалог між владою і 

керівництвом церкви. Крім позбавлення церкви цінностей відбулася 

конфіскація та плюндрування частини святинь. Кампанія дала початок новому 

етапу кримінального переслідуванню духовенства. Крім того, втілення кампанії 

використовувалося місцевою владою для поглиблення церковного розколу та 

протистояння між представниками різних православних церков. 

У підрозділі 3.2. «Закриття храмів: динаміка та наслідки» визначено 

основні етапи закриття храмів на Сумщині та їх характерні особливості, 

встановлено кількість закритих церков.  
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На першому етапі (1920-ті рр.) закриваються переважно храми, 

розташовані на території державних закладів. На Сумщині закрито близько 6 % 

(30 із 508) церков. Крім того, відбулася ліквідація усіх монастирів. 

На другому етапі (1929 – початок 1930 рр.) закрито ще близько 10 % 

храмів. Під час цих етапів місцева влада намагалася подати ситуацію таким 

чином, щоб закриття церков виглядало, як бажання мешканців. Відбуваються 

масові фальсифікації зібрань громадян, влада не реагує на протести місцевого 

населення.  

На третьому етапі (кінець 1930 р.) відбулося закриття 80% сільських 

церков. Храми закривалися адміністративним порядком. Щоб зменшити 

кількість незадоволеного населення, приміщення церков мали 

використовуватися під культурно-освітні установи.  

Четвертий етап розпочинається паралельно із голодомором в Україні – 

1932 – 1933 рр. та тривав до початку радянсько-німецької війни 1941 р. 

Відбулося остаточне закриття храмів у регіоні. Усі 508 храмів Сумщини було 

закрито. Мінімум 12 із них зруйновано, 213 перебудовано, решта – без 

використання. 

У підрозділі 3.3. «Кримінальне та адміністративне переслідування 

духовенства» визначено мету, напрямки, методи та засоби адміністративного і 

кримінального переслідування православного духовенства Сумщини. 

Встановлено, що репресії проти місцевого духовенства розпочинаються у 

1919 р., а не після кампанії вилучення церковних цінностей, як вважалося до 

цього. Визначено періоди кримінального і адміністративного переслідування, їх 

характерні особливості та завдання, які ставив тоталітарний режим щодо цих 

репресій. Уточнено кількість репресованого духовенства. 

У другій половині 1920-х рр. тиск на церкву посилюється, злочини, які 

інкримінуються священикам, стають тяжчими. Оскільки вплив РПЦ в регіоні 

був найбільшим, основний удар припадає саме на неї. Із зростанням кількості 

парафій УАПЦ вона визнається владою головним ворогом. У 1929–1934 рр. 

репресії посилюються. У цей період ув’язнюються переважно клірики УАПЦ та 

частина найвпливовішого духовенства РПЦ. Поширеним стає вислання 

духовенства у віддалені райони СРСР.  

Окреме місце відводиться знищенню духовенства області у 1936–1938 рр. 

На цей період припадає більше половини усіх арештів. Із 117 арештованих у 

цей час священиків, 56 було розстріляно, 36 зазнали ув’язнення у виправно-

трудових таборах, ще 2 померли під слідством. Описано формування та 

функціонування механізму приховування від громадськості та рідних фактів 

розстрілів та місць поховань. 

У підрозділі 3.4. «Незаконні методи отримання показів у справах проти 

священиків» проаналізовано методи фальсифікації кримінальних справ, які 

застосовувалися працівниками НКВС відносно православного духовенства 

Сумщини. На основі цих матеріалів зроблено висновок про те, що більшість 

кримінальних справ були сфабрикованими. Як до обвинуваченого духовенства, 

так і до свідків по справах застосовувався тиск, як психологічний, так і 

фізичний. Особливістю карально-репресивних форм утисків духовенства є те, 



 12 

що воно підпадало під жорстокіші методи катувань під час слідства, ніж решта 

обвинувачених. Протягом усього періоду 1920–1930-х рр. ув’язнені піддавалися 

позазаконним методам слідства. Проте переважна більшість катувань 

ув’язненого духовенства Сумщини припадає на 1937–1938 рр. Здійснено 

класифікацію позазаконних методів слідства у залежності від мети, яку 

переслідували працівники органів державної безпеки. Докладно описані 

основні форми катувань, які найчастіше використовувалися: побої, позбавлення 

сну, психологічний тиск тощо. Проаналізовано еволюцію практики вживання 

позазаконних методів слідства органами державної безпеки, їхнє 

запровадження та припинення практики їх використання. Встановлено імена та 

посади працівників НКВС, причетних до цих форм утисків та мотивацію такої 

поведінки. 

У четвертому розділі «Опір населення Сумщини антицерковній 

діяльності влади» охарактеризовано періоди та форми опору репресіям проти 

церкви у регіоні. На Сумщині опір репресивним діям влади проти церкви 

розпочинається у 1922 р. у зв’язку із вилученням церковних цінностей. До 

кінця 1920-х рр. він полягав у законних методах оскарження дій влади. Із кінця 

1920-х рр. відбувається радикалізація. Характерною особливістю цього періоду 

на Сумщині були масові бунти та виступи проти закриття храмів та конфіскації 

дзвонів. Вони охопили фактично усю територію області, переростаючи у 

відкриті повстання та виступи. В першій половині 1930-х рр. знову 

переважають законні методи. У 1935–1937 рр. відбувається чергова 

радикалізація. Основними формами опору у регіоні стають волинки та жіночі 

бунти. Жоден із видів опору не дав запланованого результату, вони могли лише 

на незначний час відкласти реалізацію репресивних рішень в охопленому 

бунтом населеному пункті. Характерною особливістю усіх періодів є те, що 

організаторська роль належала не духовенству, а рядовим громадянам. 

Кримінального ж переслідування за подібні акції зазнавало, у першу чергу, 

духовенство. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У висновках наведено основні результати дисертаційного дослідження, що 

виносяться на захист і зводяться до наступних положень. 

1. Перші праці радянських дослідників були покликані легітимізувати дії 

влади відносно церкви, а відповідно показати населенню ворожість церкви не 

лише до більшовиків, а насамперед до простого населення. Виходячи з 

поставлених завдань, вони лише обґрунтовували необхідність витіснення 

релігії із суспільного життя та ліквідації церкви. Поштовху розвитку радянській 

історіографії надала кампанія вилучення церковних цінностей на допомогу 

голодуючим. З одного боку, з’являються публікації, які показують, що подібні 

заходи вже відбувалися в минулому. В критичних умовах церква віддавала свої 

багатства для допомоги населення. З іншого боку, після завершення цієї 

кампанії публікуються дані стосовно кількості вилученого майна. Із новим 

наступом на релігію в СРСР, із кінця 1950-х рр., з’являються історичні 

дослідження з цієї проблеми. Проте вони, як і раніше, насамперед були 
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покликані показати ворожість церкви. Радянська історіографія не розглядала 

регіональні особливості.  

В українській діаспорній історіографії увага приділяється переважно 

функціонуванню та переслідуванню УАПЦ. 

Зарубіжна історіографія пов’язана насамперед із появою робіт 

Р. Конквеста. В його дослідженнях знайшли відображення окремі події, 

пов’язані із репресіями 1920–30-х рр. проти церкви на Сумщині. Російська 

емігрантська історіографія стосується здебільшого РПЦ. Цю традицію 

продовжила сучасна російська історіографія. 

Після здобуття Україною незалежності розпочинається новий етап у 

розвитку історіографії. Відзначається значний інтерес до цього питання. На 

початку ХХІ ст. акценти зміщуються в сторону соціальної та регіональної 

історії. Проблема репресій проти православної церкви на Сумщині у 1920–30-

ті рр. досліджувалася переважно краєзнавцями. Основна увага приділялася 

арештам духовенства. Окремі аспекти знайшли відображення у працях 

українських істориків. Проте, на сьогодні немає комплексного дослідження з 

цієї проблематики. 

2. Дисертація підготовлена на основі інформативно насичених та 

взаємодоповнюючих документів, продукованих як в межах державних установ, 

так і релігійних інституцій. Більшість джерел введено до наукового обігу 

вперше. Архівні документи розпорошені по різних архівосховищах. 

Об’єктивним дослідження дало змогу зробити використання тогочасної преси, 

архівних кримінальних справ, матеріальних джерел. 

3. Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті рр. були 

складовою загальнорадянських заходів державного примусу та переслідування. 

На фоні того, що у північних та південних районах значної підтримки здобула 

УАПЦ, відбувається гостре протистояння представників різних православних 

церков. 

На території краю був слабо розвинений безвірницький рух. Не зважаючи 

на це, наслідки репресій тут стали одними із найтяжчих в Україні. До 1941 р. в 

Сумській області не залишилося жодного діючого храму, більшість 

духовенства було заарештовано або знищено. 

4. Антицерковна політика Сумщини мала регіональну специфіку, яка 

визначалася наявним адміністративно-територіальним поділом. Вона являла 

систему політичних, правових, адміністративних та ідеологічних заходів, 

спрямованих на послаблення позицій православної церкви, витіснення її із 

суспільного життя регіону. Генеральна лінія, основні напрями та завдання цієї 

політики визначалися союзним та республіканським центрами. Проте 

виконавцями були представники місцевої влади та активу. Ці функціонери 

виступали ініціаторами та реалізаторами своїх ідей. Саме від них залежали 

масштаби та наслідки реалізації різних кампаній на місцях. Досить часто 

виконавцями антицерковних заходів на місцях були члени партії, комсомольці 

та піонери.  

Комплекс антицерковної політики на Сумщині включав в себе позбавлення 

церкви прав юридичної особи, можливості вести релігійну пропаганду, 
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видавничу, освітню, соціальну, економічну діяльність. Головна мета 

антицерковної політики полягала у створенні таких умов, за яких будуть 

закриті усі храми та ліквідовані релігійні громади. Радянська ідеологія та спосіб 

життя мали повністю замінити православні. Репресивність полягала насамперед 

у тому, що відбувалися утиски та обмеження інтересів церкви в усіх сферах 

життя, незаконному позбавленні майна та юридичних прав, перспективи 

релігійної пропаганди, а з часом і можливості відправляти богослужіння. В 

основі цієї політики лежала дискримінація за релігійною ознакою. Зважаючи на 

відсутність єдиного адміністративного підпорядкування, часові рамки 

реалізації різних кампаній були різними. 

5. Підрив економічного становища православ’я на теренах Сумщини 

являвся складовою загальнодержавної політики і не мав регіональних 

особливостей. Заходами до такого підриву були: позбавлення церкви права 

власності, вилучення церковних цінностей, земельних наділів, ліквідація 

монастирів. Що стосується масштабів та умов, у яких відбувалася реалізація 

цих кампаній, вони відрізнялися в залежності від адміністративного 

підпорядкування районів сучасної Сумщини та позиції місцевої влади. Ще 

одним чинником слугувало вміння керівництва різних православних церков 

знайти спільну мову між собою та із світською владою. На Конотопщині 

представники різних гілок православ’я спільно із владою визначили речі, які 

повинні залишитися у храмах після вилучення. Масштаби вилучення церковних 

цінностей тут виявилися значно меншими. У Сумському та Роменському 

округах представники різних православних конфесій проводили відкрите 

протистояння між собою. Скориставшись цим, місцевій владі вдалося 

домогтися значних успіхів у реалізації кампанії. Ці округи зайняли одні із 

перших місць по Україні за результатами вилучення цінностей. В цілому, у 

1920-ті рр. церква регіону виявилась позбавлена економічного підґрунтя для 

існування та забезпечення своїх служителів. 

6. Механізм репресій проти православної церкви на Сумщині фактично не 

мав специфічних рис. Він включав у себе позбавлення матеріальної основи, 

законодавчі та адміністративні обмеження, насадження розколу і ворожнечі у 

церковному середовищі, запровадження замість традиційних релігійних свят та 

обрядів нових – радянських. Таким чином, у різний час можемо виділити п’ять 

основних репресивних механізмів: запровадження антицерковного 

законодавства, економічний тиск на церкву, насильна зміна юрисдикції громад, 

дискримінація церкви в очах суспільства та запровадження атеїзму, закриття та 

знищення церков. 

Репресивний механізм відрізнявся від загальнодержавної ситуації 

насамперед умовами, в яких реалізовувався. Сумщина – аграрний регіон із 

невеликими містечками та селами, що негативно відбивалося на матеріальному 

становищі церкви. Крім того, край був досить слабко охоплений безвірницьким 

рухом.  

На Сумщині, як і у СРСР в цілому, позбавлення економічного підґрунтя 

існування церкви мало такі напрямки: конфіскація економічних ресурсів, 
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вилучення матеріальних цінностей, позбавлення речей культового призначення, 

створення неможливих умов для утримання релігійними громадами церков.  

Позбавлення православної церкви матеріального благополуччя на 

Сумщині відбувалося такими способами: передання майна релігійних громад у 

розпорядження місцевої влади з можливістю безкоштовного використання 

релігійними громадами, докладний облік майна з метою недопущення його 

продажу для забезпечення потреб парафії, позбавлення права юридичної особи, 

закриття монастирів, вилучення церковних цінностей, націоналізація свічних 

заводів та інших монастирських підприємств, передача монастирського майна, 

приміщень, земель радянським органам та колгоспам, позбавлення земель та 

будівель нерелігійного призначення, вилучення книг із церковних бібліотек, 

старого богослужбового вбрання та інших речей, конфіскація дзвонів, закриття 

та руйнування дзвіниць, закриття та переоблаштування храмів, конфіскація та 

знищення ікон, богослужбових речей. Ці заходи реалізовувалися переважно 

адміністративними та силовими методами.  

7. Визначено такі форми утисків на духовенство Сумщини: економічні, 

політичні, моральні, фізичні. Економічні утиски включали в себе підвищене 

оподаткування, обмеження господарської діяльності, прибутків від релігійної 

діяльності, земельних наділів. Політичні утиски полягали в обмеженні прав (у 

тому числі виборчих), права на вільне сповідування релігії, на вільне 

пересування та обрання місця проживання, переслідування за критику 

антицерковної діяльності радянської влади тощо. Моральний тиск полягав у 

формуванні з духовенства ворога, глумливих публікаціях у місцевій пресі, 

цькуванні як служителів культу так і їх рідних та близьких, примусі дітей 

зрікатися батьків священиків. Фізичний тиск включав у себе залякування та 

насилля. 

Адміністративне переслідування полягало в адміністративних покараннях 

(штрафи, трудова повинність), виселенні у віддалені райони СРСР. Воно мало 

такі цілі: примус до зміни юрисдикції, обмеження активності духовенства, 

створенні умов, неможливих для відправлення богослужінь, вислання 

найавторитетнішого та найвпливовішого духовенства Сумщини. Крім того, ці 

заходи слугували залякуванню діючих священно- та церковнослужителів.  

Кримінальне переслідування включало в себе арешти та ув’язнення. Його 

жертвами стало 211 священиків регіону. Арешти мали на меті: залякування, 

примус до співпраці, вербування таємних співробітників із середовища 

духовенства, збирання необхідної інформації, у тому числі щодо конкретних 

осіб. Позбавлення волі було покликане ізолювати духовенство від населення із 

метою припинення релігійної діяльності та пропаганди, забезпечити розправу із 

непокірним духовенством. У кінці 1930-х рр. змінюється політична ситуація у 

державі і головним завданням стає знищення духовенства. Як в СРСР в цілому, 

так і на Сумщині формою такого знищення були переважно розстріли. На 

теренах краю розстріляно 60 священиків. Ще чотири священики померли від 

тортур, перебуваючи під слідством. Розстрільні акції на території сучасної 

Сумської області мали певну часову динаміку, яка обумовлювалася переважно 

наявним адміністративно-територіальним устроєм. У 1937 р. переважну 
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більшість заарештованого духовенства по Харківському управлінні НКВС було 

розстріляно, а по Чернігівському ув’язнено на терміни 7–10 років (у 1938 р. – 

навпаки). 

8. З метою опору антирелігійному наступу населення області вдавалося як 

до законної, так і незаконної протидії. Формами законного спротиву було 

написання скарг, збирання підписів проти дій влади. Форми незаконного опору 

на теренах регіону представлені побиттям радянських активістів, нападами на 

антирелігійні демонстрації, бунти, волинки. У переважній більшості випадків 

приводами до опору з боку громадян було закриття церков або вилучення із них 

майна. Із посиленням репресій форми опору радикалізувалися. Не зважаючи на 

це, спротив не забезпечував досягнення результатів. 

Ряд важливих аспектів роботи заслуговують на перспективне спеціальне 

вивчення, зокрема методи, форми та динаміка насадження безвірницького руху; 

дослідження репресій проти псаломщиків, церковних старост, віруючих; 

встановлення подальшої долі заарештованого та висланого духовенства. 
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АНОТАЦІЯ 

Оліцький В.О. Репресії проти православної церкви на Сумщині у 

1920–1930-ті роки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01. – історія України – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

У дисертаційному дослідженні на основі ґрунтовного аналізу широкого 

кола архівних і опублікованих джерел, а також історіографічної бази 

комплексно розглянуто репресії проти православної церкви на Сумщині у 

1920–1930-ті рр. Охарактеризовано комплекс антицерковної політики на 

теренах краю. Визначено, яку роль відігравала у ній місцева влада та партійна 

номенклатура. Проаналізовано механізми репресій проти православної церкви 

та шляхи їх реалізації. Досліджено механізми репресій, форми утисків та 

переслідування православного духовенства Сумщини. Встановлено регіональну 

специфіку, масштаби та наслідки репресій. У ході роботи встановлено, що 

позиція населення була кардинально протилежною, ніж позиція влади. 

Незадоволення населення виливалося у відкриті виступи. Показано шляхи та 

методи використання і фальсифікації тоталітарним режимом елементів 

демократичного суспільства для легітимізації та нав’язування незаконних 

рішень. 

Ключові слова: Сумщина, репресії, православна церква, духовенство, 

віруючі, храм, конфесія, арешт, розстріл. 

 

АННОТАЦИЯ 

Олицкий В.А. Репрессии против православной церкви на Сумщине в 

1920–1930-е годы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01. – история Украины – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2017. 



 19 

В диссертационном исследовании на основе анализа широкого круга 

архивных и опубликованных источников, а также историографической базы 

комплексно рассмотрены репрессии против православной церкви на Сумщине в 

1920–1930-е годы. Охарактеризован комплекс антицерковной политики в крае. 

Определена роль, которую играли в ней местные власти и партийная 

номенклатура. Проанализированы механизмы репрессий против православной 

церкви и пути их реализации. Исследованы механизмы репрессий, формы 

притеснений и преследования православного духовенства Сумщины. 

Акцентирована региональная специфика, масштабы и последствия репрессий. В 

ходе работы установлено, что позиция населения была кардинально 

противоположной позиции власти. Недовольство населения выливалось в 

открытые выступления. Показаны пути и методы использования и 

фальсификации тоталитарным режимом элементов демократического общества 

для легитимизации и навязывания незаконных решений. 

Ключевые слова: Сумщина, репрессии, православная церковь, 

духовенство, верующие, храм, конфессия, арест, расстрел. 

 

SUMMARY 

Olitskyy V.O. Repressions against the Orthodox Church in Sumy region in 

1920–1930. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of historical sciences, specialty 07.00.01. – History 

of Ukraine – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

In the thesis by analyzing a wide range of archival and published sources and 

historiographical bases, comprehensively, repression of the Orthodox Church in 

Sumy region in 1920 – 1930 is reviewed. Complex anti-Church policy on the 

territory of the region is characterized. The basic components of repressive 

mechanisms against the Orthodox Church in Sumy, their scope and impact are 

discovered. The principles and means of implementing these mechanisms against the 

church, as a social institution are analyzed. The main directions, forms, methods of 

repression against Orthodox clergy Sumy region in 1920 – 1930 are described. 

Regional peculiarity, measure and consequences of repression are established. The 

features of interfaith relations in Sumy region and local authorities in these terms are 

defined. It is emphasized that the strategic goal of confessional policy of the 

Bolsheviks, in the Soviet Union in general, as well as in Sumy was a split of 

Orthodox Church for its discrimination and self-destruction. An attempt to compare 

the synchronization of the terms of the state with different directions of Orthodoxy on 

the Union and local levels is made. Bolsheviks’ interconfessional policy in different 

areas (including area of modern Sumy region) is emphasized. The total number of 

destroyed and repressed clergy, closed and destroyed churches in the region is 

specified. The study traces the evolution of repressions from political limitations of 

religious communities to the confiscation of church property, political, economic, tax 

harassment for clergymen and their destruction. The place of the pressure on the 

motivation of the clergy to renounce the holy order is clarified. The position and 

attitude of the clergymen of the region to such situation is established. The attempt to 

establish the number and value of the lost church property is made. The ways of 
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getting the lost church property to the museums are traced. The work revealed that 

the position of the population was radically opposite to the authority’s position. The 

conclusion about the radicalization of anti-Bolshevik sentiment among the inhabitants 

of the region was made. Dissatisfied inhabitants were making public addresses. 

Periods and forms of resistance to repressions against the church in the region are 

described. It is noted that a characteristic feature was that the organizational role did 

not belong to the clergy but to ordinary citizens. Criminal prosecution for such 

actions is experienced for the first local clergy. The ways and methods of use and 

falsification by the totalitarian regime elements of a democratic society for legitimacy 

and imposition of illegal decisions are shown. The role of local government and party 

nomenclature in repressions’ realization in Sumy region is determined.  

Key words: Sumy, repressions, Orthodox Church, clergy, believers, temple, 

denomination, arrest and execution. 
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