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community; the model of its realization in the course of the XX century. 

Винятково складним об’єктом партійно-
радянської церковної політики поставали проте-
стантські спільноти й об’єднання в СРСР взагалі 
і в УРСР – зокрема. Ця складність зумовлювала-
ся передовсім (але не виключно) специфічністю 
архітектоніки, в якій історично відбулось укорі-
нення протестантської традиції в Україні. 

Цю традицію тут було у визначальному сту-
пені представлено пізніми течіями протестанти-
зму, які формувалися, поширювалися й зміцню-
валися у виснажливому протистоянні й спротиві 
державній церкві, поліцейським переслідуван-
ням, масштабній і системній дискримінації чле-
нів протестантських спільнот. “Євангельське 
пробудження” на півдні України, яке стало сер-
йозним фактором суспільно-культурного життя 
регіону, починаючи з 60-х років ХІХ століття, 
виросло з глибоких духовних пошуків українсь-
кого селянства, розвитку капіталістичних відно-
син, які підважували елементи традиційної агра-
рної культури й притаманні їй релігійно-
інституційні системи, а також з кризи панівної 
церкви. Цей рух, початки котрого пов’язані з 
іменами  Ф .Оніщенка ,  М .Ратушного , 
І.Рябошапки, а також німецьких колоністів на 
території нинішніх Одеської, Херсонської, Запо-
різької, Дніпропетровської, Кіровоградської та 
інших областей, більш або менш докладно опи-
саний як у православній антисектантській літе-
ратурі1, так й істориками релігії2. 

Менш відомо про динаміку поширення адве-
нтизму, який починає своє розповсюдження по 
Україні в останній чверті ХІХ ст. Адвентистські 
громади виникають у Таращі Київської губернії 
та в Криму3. 

На початку 1920-х рр. у пізньопротестантсь-
кому середовищі українських земель, які входи-
ли до складу СРСР, з’являється новий виключно 
потужний чинник – п’ятидесятництво (на захід-
ноукраїнських землях поширення п’ятидесятни-
цтва почалося дещо раніше). Поширення культу 
пов’язане з ім’ям Івана Воронаєва4, який приїхав 
1921 р. зі США до Одеси для організації місіо-
нерської діяльності. Його проповідь мала серйо-
зний успіх – за деякими оцінками, вже на кінець 
1920-х рр. в СРСР налічувалось близько 200 тис. 
п’ятидесятників5. 

В обраному контексті для нас, однак, прин-
ципово важливим видається звернути увагу на 
те, що протестантські спільноти в Україні під 
тиском зовнішнього оточення сформувалися як 
корпорації, базовані на прямому членстві, суво-
рій дисципліні, позначені психологією винятко-
вості, несхожості, з претензією на єдину істин-
ність обраного шляху; з дієвим контролем гро-
мади над усіма сферами життєдіяльності вірую-
чих, критичною дистанцією щодо “світу”, наяв-
ністю яскраво виражених ознак групової самос-
відомості й пам’яті, спрямованістю на активну 
місіонерську працю. Описаним характеристикам 
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відповідали такі протестантські конфесії як бап-
тисти, євангельські християни, християни віри 
євангельської, християни євангельської віри та 
інші п’ятидесятницькі рухи, адвентисти сьомого 
дня та інші, набагато дрібніші адвентистські 
групи. Таким характеристикам також відповіда-
ють свідки Єгови. Хоча їхня належність до про-
тестантизму лишається дискутивним питанням, 
“генетично” вони пов’язані з пізнім протестан-
тизмом доволі щільно. З іншого боку, режим 
підходив до них із тим же політичним інструме-
нтарієм, що й до перелічених релігійних спіль-
нот, чия приналежність до протестантської ро-
дини в дослідників сумнівів не викликає. 

Побудова протестантських спільнот, прита-
манні їм характеристики, релігійний і психологі-
чний клімат, що панував у їхніх громадах, вели-
кою мірою ускладнювали реалізацію завдань 
партійно-радянської політики, утруднювали 
контроль за діяльністю пізньопротестантських 
громад та можливості маніпулювати їхніми чле-
нами. 

Варто водночас відзначити, що в перші роки 
радянського режиму влада розглядала сектант-
ські рухи, до яких вони відносили і пізньопроте-
стантські, як своїх природних союзників з оста-
точного знищення суспільно-політичного ладу й 
економічного устрою, який існував в Російській 
імперії, а також вирішального підриву позицій 
Російської православної церкви, котра розгляда-
лась як дуже серйозний та небезпечний конку-
рент новій владі в боротьбі за вплив, у першу 
чергу, на багатомільйонну селянську масу. Ще в 
першій половині 1920-х років релігійність цієї 
категорії віруючих не розглядається як перепона 
для союзу, й домінуючою на той час лишається 
ленінська формула підпорядкування боротьби з 
релігією боротьбі за комунізм. Один з радянсь-
ких експертів з сектантства писав у 1926 р.: 
“Коли ми закликаємо сектантів до спільної праці 
й побудови соціалізму, ми не ставимо їм умови 
кидати релігію. Ми їх не змушуємо, а перекону-
ємо” 6. Показово, що період з 1917 по 1927 рр. 
вважався серед протестантів “золотим десяти-
літтям”; їхня кількість зросла з 150-200 тис. у 
1917 р. до приблизно мільйона наприкінці 1920-
х7. Важливо також взяти до уваги, що саме впро-
довж цього десятиліття течії протестантського 
походження перевищили за кількістю традицій-
ні сектантські рухи православного, умовно ка-
жучи, коріння, які були поширеними в Україні – 
молокан, духоборів та ін. Від цього часу під 
“сектантами”, в тому числі в інструктивних листах 
і офіційних партійно-радянських документах, най-
частіше розуміють саме пізніх протестантів. 

З кінця 1920-х рр. політика в релігійному 
питанні цілковито вписується в концепцію 
“загострення класової боротьби в міру будівниц-
тва соціалізму в СРСР”. Відповідно з’ясовуєть-

ся, що “церковники та сектанти не тільки шале-
но посилюють свою контрреволюційну роботу, 
але й переходять на нові, нелегальні форми ро-
боти” 8. Підкреслюється, що “...повага до сектан-
тів, до їхньої тверезої трудової діяльності”, до 
них, “як до бідняцьких, середняцьких елементів 
– все це особливо заважає нашій боротьбі” 9. 

Розгром пізньопротестантського руху вклю-
чав у себе арешти керівників союзів, репресії 
проти священнослужителів та членів громад, 
закриття молитовних будинків та друкованих 
органів (вихід журналу “Баптист України” було 
припинено вже 1928 р.). До 1931 р. в Україні 
залишилося не більше десяти офіційно діючих 
громад євангельських християн і баптистів10. 

Влада дає дозвіл на проведення пленуму Все-
союзної ради адвентистів сьомого дня (26-28 
грудня 1931 р.) й використовує цей захід для 
з’ясування персонального складу керівництва 
церкви АСД, її структури, поглядів й переко-
нань її членів, і ці відомості надалі було викори-
стано для розгрому адвентистського руху. 

Деяке пожвавлення релігійного життя в піз-
ньопротестантських громадах сталося на окупо-
ваній гітлерівцями території в роки Другої світо-
вої війни. Однак, терпимість окупаційної влади 
до релігійної діяльності протестантів була дуже 
відносною; що ж стосується свідків Єгови, то 
гітлерівці поставили їх, по суті справи, поза за-
коном. 

Разом з тим, припинення утисків з боку ра-
дянської влади щодо віруючих у роки війни тор-
кнулося певною мірою й протестантів. Чимало з 
них брали участь у бойових діях або працювали 
в госпіталях та тилових службах (хоча частина 
тих, хто, визнаючи необхідність служби, відмов-
лявся брати до рук зброю, відбули різні терміни 
покарання й навіть засуджувалися до його вищої 
міри). У травні 1942 р. представники союзів 
євангельських християн і баптистів ухвалили 
спільний лист до віруючих із закликом активно 
брати участь у загальнонародній справі визво-
лення Батьківщини від загарбників і стати 
“кращими воїнами на фронті й кращими праців-
никами в тилу” 11. 

Під час війни поповнення протестантських 
громад переважно становили люди, які пережи-
ли глибокі потрясіння, загибель рідних і близь-
ких, багато таких, для кого навіть вкрай невели-
кі філантропічні можливості тогочасних громад 
мали особливу привабливість; водночас, чимало 
віруючих, які припинили зв’язки з громадами в 
роки репресій і заслань, відновили своє членство 
в церквах. Пізньопротестантське середовище 
України після війни стає значно численнішим за 
рахунок віруючих-протестантів з територій, які 
ввійшли до складу УРСР у 1939-1940 та 1945 рр. 

Воєнне і післявоєнне релігійне пожвавлення 
зробило пізньопротестантські спільноти чинни-



195 Політичні науки 

ком, який режим вимушений був всебічно вра-
ховувати в своїй релігійній політиці. Після війни 
постало питання про нову модель політики сто-
совно цієї категорії віруючих, яка б дозволила 
надійно контролювати керівництво громад і на-
строї в них, а також впливати на членів протес-
тантських спільнот у необхідному режимові 
напрямі. Відтак, на доповнення до створеної 
1943 р. Ради у справах Руської православної 
церкви в середині 1944 р. створюється Рада в 
справах релігійних культів при Раді Народних 
Комісарів СРСР, серед напрямків роботи якої 
називався “зв’язок між урядом СРСР і керівни-
ками релігійних об’єднань... сектантських спові-
дань”. 

Дуже важливим для розуміння конфігурації 
післявоєнної політики щодо “культів” є підкрес-
лення її відмінності стосовно політики щодо 
РПЦ, що було задекларовано при створенні Ра-
ди. В республіках і областях СРСР створювали-
ся апарати уповноважених Ради. Штати апаратів 
для України було визначено в 18% від загально-
союзної12. Таким чином, керівництву країни 
вдалося знов повернутися до диференціації своєї 
церковної політики. Але якщо в 1920-х роках 
головного удару завдавали по Православній цер-
кві, то якийсь час по війні церковна політика 
розглядалася як продовження ідеологічного апа-
рату, знаряддя вкорінення в масову свідомість 
продукованих офіційною ідеологією конотацій 
російського націоналізму й радянського імперіа-
лізму, а також як цілком надійний союзник у 
поширенні радянського впливу на країни право-
славної культури. Новим напрямом удару мали 
стати католицькі церкви, а також, поки що мен-
шою мірою, пізньопротестантські спільноти. 
Показово, що попри завдання ліквідації Греко-
католицької церкви в Галичині і Закарпатті та 
протидії Апостольській Столиці, які надзвичай-
но гостро стояли перед відповідними службами, 
в інформаційному звіті уповноваженого Ради в 
справах релігійних культів при Раді Міністрів 
СРСР по УРСР за IV квартал 1947 р. з-поміж 
десяти “найбільш серйозних державних завдань 
у роботі з культами” п’ять безпосередньо стосу-
валися протестантів. Це: 1) повсякденне глибоке 
вивчення внутрішніх процесів в житті релігійно-
сектантських громад і форм їхньої релігійної 
пропаганди в найбільш характерних районах та 
областях України; 2) повсякденна увага до пи-
тань припинення антигромадських проявів у 
сектантських громадах адвентистів сьомого дня; 
3) аналітична робота з вивчення соціально-
політичного обличчя пресвітерського складу та 
активу сектантських громад; 4) перегляд кадрів 
пресвітерського складу з метою усунення від 
керівництва громад осіб політично неблагона-
дійних; 5) проведення роботи з кількісного стис-
кування релігійно-сектанських громад13. 

Назагал, у політиці щодо пізніх протестантів, 
яка здійснювалася у повоєнні роки в Україні 
партійно-радянськими органами, органами дер-
жбезпеки та в справах релігій, можна виокреми-
ти три головних лінії. Перша з них спрямовува-
лася на цілковиту ліквідацію окремих релігійних 
напрямів, найбільш численними з-поміж яких 
були адвентисти та свідки Єгови. Друга – це 
політика централізації управління протестантсь-
кими спільнотами, яка мала на меті об’єднання 
євангельських християн з баптистами та асимі-
ляцію п’ятидесятництва в новоствореному сою-
зі. І третя – це придушення будь-яких виявів 
дисидентства на релігійному ґрунті. Хоча такі 
вияви були в усіх пізньопротестантських рухах, 
найбільш організованим, політично небезпеч-
ним і відомим на Заході з них був спротив ра-
дянській політиці з боку прихильників Ради Це-
рков євангельських християн-баптистів. Всі ці 
три лінії існували на тлі змінюваної загальнопо-
літичної ситуації в країні, а також серйозної тра-
нсформації генеральної лінії в партійно-
державній церковній політиці: від сталінського 
“релігійного непу” до хрущовської антирелігій-
ної кампанії і брежнєвського “лібералізованого 
курсу”. 

Неможливість скільки-небудь гідного виразу 
релігійних почуттів з боку цілих напрямів у піз-
ньому протестантизмі призвела до формування 
віруючими фактично заборонених спільнот релі-
гійного підпілля, а також до підпільних форм 
релігійного життя, якщо ці форми становили 
невіддільну складову віроповчального комплек-
су, сприймалися як релігійний обов’язок, але 
були заборонені чинним радянським законодав-
ством (навчання дітей релігії, доброчинство, 
позакультові спілкування молоді тощо). Релігій-
не підпілля існувало до розгорнення трансфор-
мацій у державно-церковних відносинах, поча-
ток яким поклали горбачовські реформи. 

Необхідно підкреслити, що формування й 
консолідація пізньопротестантського підпілля 
не були зумовлені особливостями баптистсько-
го, п’ятидесятницького та адвентистського віро-
вчень і не випливали з їхніх соціальних доктрин, 
які були (й лишаються) недостатньо оформлени-
ми та богословсько обґрунтованими. Цей фено-
мен має цілковито реактивну детермінацію; він 
став відповіддю на загрозу цілковитого знищен-
ня релігійної традиції впродовж одного-двох 
поколінь. У перше радянське десятиліття пізні 
протестанти довели, що можуть і хочуть бути 
повноцінними й соціально активними громадя-
нами своєї країни та готові запропонувати їй 
свої економічні, доброчинні, культурницькі, 
милосердні тощо проекти. Однак політика, здій-
снювана щодо них у наступні десятиліття, вирі-
шальною мірою сприяла створенню суспільного 
анклаву, який не міг прийняти радянський суспі-
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льно-політичний лад. Ліквідація цього анклаву 
відтягнула значні ресурси, вимагала серйозних 
зусиль, але зрештою виявилася нездійсненим 
завданням. 

Суспільно-психологічний і соціокультурний 
клімат підпілля мав довготермінові наслідки для 
пізньопротестантських течій, в яких надовго 
вкорінилася сектантська парадигма сприйняття 
секулярного світу аж до крайніх ескапістських 

форм взаємодії з ним. Сектантські нашарування 
серед “старих” пізніх протестантів даються 
взнаки навіть через півтора десятиліття після 
скасування  обмежень  на  релігійно -
інституційний та особистісний духовний розви-
ток, істотно утруднюючи висхідну еволюцію 
євангелічних церков в пострадянських суспільс-
твах. 
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