
















констатує дисертант, - не обмежили зростання кількості єговістів» (с. 168). Вони 

наприкінці 1980-х рр. налічували в області 18 зборів і 2232 віруючих (с. 169). 

Можна погодитись із висновком дисертанта, що різні методи тиску органів 

державної влади проти Свідків Єгови стримували розвиток їхніх громад. 

Між тим, віддаючи належне позитивним здобуткам дисертаційного 

дослідження, вважаємо за необхідне висловити і деякі зауваження та побажання. 

Так, зазначаючи створення у 1945 р. в Чернівецькій області православної 

Чернівецько-Буковинської єпархії у юрисдикції Руської Православної Церкви (с. 

28), дисертантом не розкрито причини і хід трансформації Буковинської 

митрополії Румунської Православної Церкви в зазначену єпархію Руської 

Православної Церкви. Було б доречним, згідно теми дисертації, повніше 

висвітлити діяльність осташів, чисельність яких в області у 1950-х рр. становила, 

напевно, кілька сотень віруючих, але географія їхня була доволі широкою, 

охоплювала чотири райони (с. 60), тим паче, що вони були опозицією і до РПЦ, і 

до радянської влади. Але висвітлити як крізь призму їхньої теології (догмати, 

таїнства, обряди), так і через релігієзнавчий аналіз (наприклад, компаративізм із 

московським православ'ям). Цього не досліджено ні на с. 60, пі па с. 92, тобто ми 

маємо певний історичний фактаж, але не маємо релігієзнавчого аналізу. На с. 61 

дисертант стверджує, що «війна в Афганістані (1979-1989 рр.)... призвела до 

розвалу Радянського Союзу». Таке твердження дискусійне, швидше це один із 

факторів-причин розпаду СРСР, але ніяк не головний. Щодо позиції єпископа і 

духовенства Чернівецько-Буковинської єпархії РПЦ проти «відкритого листа» 

священиків Г. Якуніна і М. Ешлімана (с. 70), то було б не зайвим викласти в 

тексті головну суть цього листа, бо з дисертації випливає, що дехто із священиків 

єпархії підтримував їхнє прагнення реальної свободи віросповідання в СРСР. 

Також не зайвим було б розкрити в контексті політологічного і релігієзнавчого 

аналізів, чому, з яких причин та з якою метою партійно-державна влада вирішила 

відзначити 50-річчя відродження патріархату РПЦ (с. 75). На с. 80 дисертантом 

подані дані про кількість таїнств хрещень, вінчань і обряду похорону 

православним духовенством у районах області за 1971 рік із звіту уповноваженого 

у справах релігій у Чернівецькій області. А далі стверджується, що: «У всіх 
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