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Стаття є дослідженням основних форм і методів боротьби з релігією та церквою в
Україні, що застосовувалися державою в умовах «відлиги» (1953−1964 рр.). Окреслюються
вектори атеїстичної політики влади, розкривається їхня сутність, а також подається
еволюція використаних засобів боротьби.
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Серед багатьох тем радянського періоду, що викликають науковий інтерес, вирізняється
проблема боротьби влади з релігією та церквою в добу «хрущовської відлиги» (1953−1964 рр.).
Цікавість зазначеної наукової розвідки полягає в неоднозначності та суперечливості цієї епохи,
а також далекосяжності наслідків тогочасної антирелігійної політики.

Довгий час історіографічні погляди на релігію та її місце в житті суспільства визначалися
з точки зору її реакційності та шкідливості. Основна увага досліджень радянських авторів як
50−60-х рр., так і 70−80-х рр. ХХ ст. була присвячена проблемам з’ясування негативної суті
релігії [1]; аналізу принципу відокремлення церкви від держави [2], дослідженню
«антирадянської» діяльності окремих конфесій [3]. Через об’єктивні причини тут не
зустрічається словосполучення «антирелігійна боротьба». Навпаки, дослідники намагалися
довести існування свободи совісті та «глибокий демократизм» політичної системи СРСР і
УРСР [4, 11]. При цьому очевидні факти втручання держави в церковні справи розцінювалися
як несуттєві і вкрай необхідні [4, 32].

Докорінно змінилися підходи науковців щодо переосмислення ролі релігії в суспільстві
наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. унаслідок геополітичних змін, відкриття доступу до
спецхранів бібліотек і засекречених архівних матеріалів. Іншими стали не тільки акценти, але й
теми досліджень. Значний внесок з огляду на це зробили як вітчизняні [5; 6; 7; 8; 9; 10], так і
зарубіжні [11; 12] науковці. Зокрема, докладно проаналізовано ідеологічні, політичні й правові
засади державної політики радянської влади щодо церкви й особливості її втілення в Україні,
чинники, що визначали антицерковну політику, завдання, що ставилися, а також умови, у яких
змушена була існувати релігія. При цьому поза увагою авторів залишилося узагальнення всіх
методів і форм боротьби.

Мета наукової розробки полягає в дослідженні форм і методів антирелігійної боротьби
1953−1964 рр. Зважаючи на поставлену мету, визначено такі завдання: 1) окреслити основні
вектори атеїстичної політики влади; 2) показати еволюцію використання різних засобів
боротьби; 3) розкрити суть наявних форм і методів антирелігійної політики; 4) дослідити
ефективність зазначеної кампанії; 5) проаналізувати наслідки цієї боротьби.

Масштабний наступ М.С. Хрущова на церкву і релігію, яка протягом багатьох віків
виконувала роль домінуючого інституту суспільства, супроводжувався грубим порушенням



громадянських прав і свобод панівною комуністичною партією. Жорстокі за змістом і
трагічні за наслідками атеїстичні експерименти, що проводилися з метою закріпити
монопольне становище комуністичної світоглядної системи, супроводжувалися використанням
найрізноманітніших методів і засобів боротьби, серед яких слід назвати такі основні:

1) існування спеціалізованого апарату, що займався розробкою законодавчої бази,
вивченням ситуації в середовищі релігійних культів і контролював релігійні процеси;

2) широке залучення до антирелігійної діяльності громадськості;
3) науково-природнича пропаганда й атеїстичне виховання методами ідеологічного

впливу;
4) економічний тиск на монастирі та політика їх ліквідації;
5) боротьба з паломництвом і релігійними «святинями»;
6) ліквідація пам’яток культового призначення;
7) зняття з реєстрації релігійних громад православної церкви та переслідування

прибічників інших конфесій;
8) послаблення інституту служителів культу, контроль і гальмування системи

церковної освіти;
9) обмеження та порушення громадянських прав віруючих;
10) витіснення релігійних традицій і впровадження нових обрядів.

Ставлення влади до церкви було однаковим протягом усього хрущовського правління,
але характер політики — різний. Можна виділити три етапи в політиці звільнення свідомості
трудящих від релігійних пересудів: 1) 1953−1958 рр. — розвиток процесів десталінізації та
демократизації і, відповідно, послаблення тиску на церкву; 2) 1958−1962 рр. — згортання
процесів «відлиги» й масштабна антирелігійна кампанія, що супроводжувалася зняттям з
реєстрації громад, ліквідацією монастирів, відвертим адмініструванням та ін.; 3) 1962−1964 рр.
— уповільнення наступу на церкву і віруючих, відмова від відкритих форм боротьби.

Основною структурою, яка опікувалася питаннями релігії і реалізовувала політику влади
та партії в цій сфері, був апарат уповноваженого Ради в справах Руської православної церкви
(РСРПЦ) при Раді Міністрів СРСР в Україні та його представники в областях, під контролем
яких перебували всі православні інституції республіки. Для спостереження за іншими
релігійними конфесіями й церквами функціонувала Рада в справах релігійних культів (РСРК).
За словами В. Войналовича, РСРПЦ «не відзначалася достатньою самостійністю й майже до
середини 50-х років перебувала під опікою всемогутніх органів держбезпеки», що не могло не
впливати на стиль її роботи [7, 132]. Численний фактичний матеріал доводить, що діяльність
працівників цього апарату часто виходила за межі законності. Серед основних завдань, які
мали виконувати РСРПЦ та РСРК, було здійснення посередницьких функцій між державою та
церковними інституціями й віруючими; вивчення стану й тенденцій у релігійному житті;
проведення аналітичної роботи та інформування партійних і радянських органів; атеїстична
пропаганда. Завдяки діяльності цих структур у життя впроваджувалися різноманітні заходи,
що в сукупності склали антирелігійну кампанію.

Упродовж 1953−1958 рр., у межах так званої «відлиги», перевага надавалася
поміркованим методам боротьби з релігією переважно силами ідеологічного впливу, яким
держава намагалась охопити всі групи й верстви населення, як за віком, так і за соціальним
статусом. Метою цієї боротьби з наукової точки зору, було критикування релігії та діяльності
її служителів, доведення шкідливості релігійних традицій і формування негативного образу
віруючого. Активну участь у цьому процесі брали преса, телебачення, радіо, культурно-освітні
заклади (бібліотеки, музеї, клуби) тощо. Удосконалювалися й поширювалися такі масові
форми роботи з людьми, як лекції й науково-атеїстичні лекторії, тематичні вечори запитань і
відповідей, усні журнали, голосні читання, клуби й пересувні клуби атеїста, трансляція
радіопередач, показ кінофільмів [13, Арк. 53]. Так, Держкомітет Ради Міністрів СРСР з
кінематографії мав забезпечити щорічний випуск повнометражних, короткометражних
документальних, науково-популярних і художніх фільмів антирелігійного змісту й широку



демонстрацію їх у кінотеатрах, клубах, школах та інших закладах [14, Арк. 18]. Майже в
кожному сільському клубі й бібліотеці створено куток атеїста, який був оформлений
відповідними матеріалами. Навіть районні й обласні гуртки художньої самодіяльності у своїх
виступах повинні були більше використовувати репертуар атеїстичної спрямованості [15, Арк.
15].

Окремим напрямком роботи була організація партією науково-природничої та
атеїстичної пропаганди через проведення лекцій, які детально пояснювали ненауковість,
фантастичність релігії та шкідливість її проявів. Райкоми й обкоми партії на місцях на
виконання цього завдання створювали школи й курси лекторів-атеїстів, постійно діючі
семінари, організовували виписку для пропагандистів відповідної літератури, що детально
викладала методику антирелігійної пропаганди. Для більшої ефективності до лекційної
пропаганди активно залучали вчених, викладачів, лікарів, письменників, журналістів тощо.
Так, на Львівщині в 1956 р. на атеїстичні теми було прочитано 2240 лекцій, 1957 р. — 4450, а
за перший квартал 1958 р. — понад 4000 [16, Арк. 44].

Серед завдань, що покладалися на книговидавництво, було поширення літератури
атеїстичного й антицерковного характеру. Постанова Колегії міністерства культури
Української РСР від 14 серпня 1954 р. «Про заходи до покращення науково-атеїстичної
пропаганди в УРСР» зобов’язувала Держполітвидав УРСР друкувати твори визначних
марксистів, класиків російської, української та зарубіжної літератури на атеїстичні теми,
публікувати в пресі і спеціальних збірниках величезну кількість антицерковних висловів,
прислів'їв, народних пісень, щоб нав'язувати уявлення про те, що ніколи люди нічого доброго
про церкву не говорили [14, Арк. 18]. У дусі антирелігійної спрямованості писалися казки й
художні твори (вірш О. Сороки «Дід Іван», оповідання М. Дукіна «Харитина»,  роман І.
Кириленка «Аванпости») тощо.

У намаганні сконструювати «образ ворога» й «правопорушника» в особі
священнослужителів і церкви відкриту й агресивну позицію зайняла преса, яка звинувачувала
релігію не тільки в тому, що вона «стоїть на перешкоді побудови комунізму», а й у духовному
поневоленні та моральному розладі радянських громадян [17, 46]. Усі газети зобов’язані були
систематично друкувати пропагандистські статті, кореспонденції з антирелігійного питання,
листи тих, хто недавно порвав з релігією [18, Арк. 21]. Наприклад, у газеті «Зоря Полтавщини»
від 14.02.1958 р. та «Соціалістичній Хорольщині» від 2.03.1958 р. опубліковані замовні
фейлетони про «хуліганські» вчинки священиків, які були настільки недостовірні, що навіть в
обкомі партії їхній зміст визнали «невідповідним дійсності» [19, Арк. 80, 81]. З негативного
боку характеризували й віруючих, застосовуючи такі означення, як «малописьменні»,
«обмежені», «лицемірні», «фанатичні», «підступні» і т.п.

В умовах згортання процесів десталінізації й утвердження політичного та ідеологічного
волюнтаризму існувала нагальна потреба в більш рішучих заходах — прямій ліквідації
релігійних осередків. Так, масштабний антирелігійний наступ 1958−1962 рр. розпочався із
закриття діючих православних монастирів у республіці, з якими були пов’язані багатовікові
духовні й культурні традиції українського народу. Політику економічного тиску на монастирі
запровадила в життя постанова «Про монастирі в СРСР і про податок з підприємств релігійних
об’єднань» №1159 від 16 жовтня 1958 р., прийнята РМ СРСР, що включала низку
обмежувальних заходів: 1) посилення контролю за фінансовою діяльністю монастирів; 2)
заборона одержувати грошові пожертвування, використовувати найману працю та
зараховувати до монастирів осіб, молодших 30 років (що для господарства, де більшість людей
похилого віку, було надзвичайно важко); 3) позбавлення монастирів прав юридичної особи й
володіння власністю та відповідно конфіскація земельних угідь; 4) обмеження матеріальних
прибутків шляхом введення максимальних податкових ставок на використання земельних
угідь та ін.; 5) заборона Патріархії надавати фінансові дотації храмам, що стояли на межі
економічного краху [20, 4].



Ці заходи разом зі скасуванням переважної більшості державних «пільг», які були надані
монастирям у повоєнні роки, підривали економічний стан і матеріальну базу релігійних
інституцій, ставили їх на межу виживання й навіть призвели до «самоліквідації» деяких. Тепер
податок на прибутки свічних майстерень єпархіальних управлінь був збільшений від 15 до 200
крб. за кілограм свічок з урахуванням виробничих затрат. За нових цін на свічки багато
сільських парафій змушені були відмовитись від утримання церковних хорів, проведення
ремонту храмів, виплати внесків у єпархіальні управління тощо. У них ледве вистачало коштів
на оплату праці церковних службовців і утримання храмів. Якщо до цього Лебединський
монастир витрачав за землю 4 тис. крб. на рік, то тепер — понад 47 тис. крб. за землю і 89 тис.
— за будівлі [17, 43].

Але найрадикальнішим заходом було скорочення самої кількості існуючих в Україні
монастирів і скитів. Радою Міністрів СРСР, за вказівками ЦК, пропозиціями від місцевих
органів і погодженням з патріархом Олексієм І, був затверджений план поетапного закриття
монастирів, унаслідок якого протягом 1959−1962 рр. у республіці було ліквідовано 31
монастир із 40 існуючих. Свою діяльність того часу припинили Києво-Печерська лавра,
чоловічий скит Почаївської лаври на Тернопільщині, Глинська Пустинь у Сумській області та
ін. [21].

Паралельно влада намагалася розв'язати ще одну проблему — ліквідацію паломництва та
поклоніння віруючих святим місцям, чому була присвячена спеціальна постанова ЦК КПРС
«Про заходи щодо припинення паломництва до так званих святих місць і скорочення самих
святих місць» від 28 листопада 1958 р. (в Україні її продублювала постанова ЦК КПУ від 12
лютого 1959 р. «Про недоліки науково-атеїстичної пропаганди і заходи її поліпшення») та
інструктивний лист № 57 РСРПЦ при РМ СРСР від 15.12.1958 р. [22, Арк. 25−27].

На практиці виконання цих директив вилилось у знищення культових місць, руйнування
каплиць, засипання криниць і джерел, біля яких відбувалися церковні ходи і т.п. Прикладів
можна навести безліч. Сесія Новопавлівської Ради депутатів трудящих (Луганська область)
прийняла рішення про ліквідацію «святого джерела». Унаслідок джерело засипали,
навколишню площу виорали, сподіваючись тим самим перешкодити підступ до нього,
каплицю знесли, а криницю — забетонували [23, Арк. 6]. Але Уповноважений Ради
повідомляв у Київ, що навіть після цього віруючі знаходили можливість збирати воду. На т.з.
Божій горі Кременецького району Тернопільської області був створений кар'єр з видобутку
каміння [24, Арк. 1]. Не інакше, як акт вандалізму слід розглядати руйнацію колодязів Антонія
і Феодосія на території Києво-Печерської лаври, що були повністю засипані. Унаслідок були
порушені дренажні системи комплексу й зруйновані унікальні пам'ятки історії та культури
[25].

Активно практикувалася політика вилучення церковних пам’яток, які, на думку
партійних і державних органів, відігравали важливу роль у збереженні та популяризації
релігійної традиції й культури. Після відомого виступу М. Хрущова на січневому пленумі
(1961 р.) ЦК КПРС, у якому він назвав збереження пам'яток марною і непотрібною справою, в
Україні розпочалося зняття культових пам'яток з державного обліку. На підставі доповідної
записки завідувача відділу будівництва та міського господарства М. Бурки й заступника
завідувача відділу пропаганди й агітації ЦК Компартії України В. Борцова «Про деякі факти
марнотратства і надання допомоги церковникам у ремонті й реставрації діючих церков як
пам'ятників архітектури на території республіки» 9 травня 1961 року була прийнята відповідна
постанова, яка категорично засуджувала участь державних органів у реставрації діючих
культових споруд, виділення на ці роботи державних коштів, а також вказувала на
необхідність скорочення списків пам’ятників культури та архітектури [5, 12−13]. А 24 серпня
І963 р. вийшла постанова РМ УРСР «Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників
архітектури на території УРСР».

Відповідно до проведеної реєстрації та паспортизації пам'яток культури впродовж



1961−1963 рр. на території УРСР список був необґрунтовано скорочений на 740 об’єктів,
причому переважно культового походження [26, 180]. Новий реєстр не включав багатьох
цінних з художнього й історичного боку кам'яних будівель й унікальних культових споруд
XII–ХІХ ст. Серед тих, що «не мали цінності», були визначені: костьол у с. Зіньків
Хмельницької області (1450 р.), монастир Бригідок у Луцьку (1624 р.), Миколаївська церква в
смт. Локачі на Волині (1609 р.) та багато інших [27, 120]. У багатьох випадках території таких
пам'яток розорювалися, засаджувались агрокультурами або загромаджувалися випадковими
господарськими забудовами, що призводило до їхньої руйнації та зникнення. Наприклад, у
Києві на місці таких споруд, як Трьохсвятительська церква XIII ст., церква Пирогощі XII ст.
були розбиті малесенькі сквери [28, Арк. 50].

Унаслідок такої політики гинули безцінні пам’ятки, що уособлювали історію й культуру
українського народу, а потрібного результату в подоланні «релігійних пережитків» не
відчувалося. Вирішено було перейти до дієвіших заходів, якими вважалися зняття з реєстрації
релігійних громад і закриття церков. Якщо до 1959 року темпи зняття з реєстрації були
уповільнені (за 1953–1958 рр. було знято 109 церков і молитовних будинків), то від 1959 року
їхня кількість зростала з арифметичною прогресією: 1959 р. було вилучено 264 культові
споруди, 1960 р. — 747, 1961 р. — 997, 1962 р. — 1144. Загалом кількість православних громад
у республіці під час цього наступу зменшилася майже на 4 тис. [29, Арк. 3]. Особливо гострого
спрямування набрала боротьба з іншими конфесіями, які були занесені в розряд сект
(п’ятидесятники, адвентисти-реформісти, чисті баптисти, євангельські християни, Свідки
Єгови, суботствуючі п’ятидесятники та ін.). За неповними даними, тільки впродовж 1962 р. в
Україні було знято з реєстрації 1263 релігійні громади різних напрямів [30, Арк. 130].

Невід’ємним складником антирелігійної боротьби стало скорочення інституту
служителів культу, що здійснювалося декількома шляхами: зняття з реєстрації через
«порушення» законодавства про культи; застосування адміністративного тиску; за рахунок
стримування вступу в духовні навчальні заклади та різкого скорочення планів набору, а згодом
– і повного закриття духовних семінарій. Протягом 1960–1964 рр. кількість священиків
зменшилася на 1428 осіб, що спричинило відчутний дефіцит кадрів духовенства. Через брак
священнослужителів щоденні богослужіння проводилися лише в 39 парафіях, 2–3 рази на
тиждень — у 87, у неділю та в дні релігійних свят — у 1202, не проводилися зовсім — у 821
[29, Арк. 5, 8]. Парафії, позбавлені можливості постійного обслуговування, зараховувалися в
категорію «недіючих» і підлягали негайній ліквідації.

У результаті скорочення мережі духовних навчальних закладів на 1960 р. в Україні діяла
єдина православна семінарія в Одесі, щодо якої партійні органи та апарат РСРПЦ
відпрацьовували різні варіанти з метою обмеження кількості охочих здобути духовну освіту.
Показовою з огляду на це є інформація секретаря Одеського обкому партії ЦК КП України від
12 жовтня 1959 року, де зазначалося, що цього року в семінарію передбачалося прийняти 40
осіб, вступних заяв надійшло 80. У результаті «проведеної індивідуальної роботи»
працівниками райкомів партії та інших організацій з кожним, хто подав заяву до семінарії, на
екзамени з’явилось лише 12 осіб, 7 з яких вчиться на першому курсі, а 68 забрали свої
документи [10, 99–100].

Початок 60-х відзначився відвертим адмініструванням проти священиків. Так, постанова
ЦК КПРС «Про заходи щодо ліквідації порушень духовенством радянського законодавства
про культи» від 13 січня 1960 р., директива РМ СРСР «Про посилення контролю за
виконанням законодавства про культи» №263 від 16 березня 1961 р., «Інструкція по
застосуванню законодавства про культи» та ін. документи порушення радянських законів з
боку священиків вбачали, фактично, у звичайному виконанні своїх обов'язків. Зокрема в
такому: 1) поширення релігійних поглядів, організація релігійних процесій, обрядів і
церемоній під відкритим небом або поза межами молитовних будинків без дозволу органів
влади; 2) примусові збори коштів для потреб храмів і духовенства (оплата церковних податків,
ремонт молитовних будинків і т. ін.); 3) благодійна діяльність, надання допомоги нечисельним



і фінансово неспроможним релігійним громадам і віруючим; 4) залучення молоді віком
до 18 років до участі в церковних службах; 5) ухилення священиків від виконання
рекомендацій радянських і партійних органів, відмова архієреїв від участі в скороченні мережі
церковних громад та ін. [31].

Положення Архієрейського собору РПЦ, що відбувся 18 липня 1961 р., повністю усунули
духовенство від фінансово-господарської діяльності та позбавили будь-яких юридичних
підстав впливати на розв’язання питань внутрішнього життя релігійних громад. Логічним
продовженням цього стало переведення в 1962 р. священиків на тверді оклади, закріплення за
ними тільки однієї парафії, що повинно було підірвати їхню матеріальну зацікавленість у
проведенні релігійних обрядів і церковних служб, а також збільшення податків з їхніх доходів,
що сягали 80% [32, Арк. 44]. Наприклад, з осіб, які були зареєстровані як служителі релігійних
культів, прибутковий податок за земельні ділянки знімався в подвійному розмірі [33, Арк. 1].

Попередивши про нові вимоги, розпочалася практика активного зняття з реєстрації
священиків, яких уповноваженими тільки протягом 1960 р. було знято 127, у 1961 р. ця цифра
зростала до 262 і т.д. [9, 182]. На цьому етапі активно стали застосовувати апробовані раніше
репресії: «Судові процеси, переважно над євангельськими християнами-баптистами,
адвентистами сьомого дня й представниками незареєстрованих громад, насамперед, ієговістів і
п'ятидесятників, — твердить В. Войналович, — стали типовими явищами тогочасної
дійсності» [7, 92]. Кримінальна відповідальність могла настати за державні злочини, за
посягання на особу й права громадян під приводом здійснення релігійних обрядів і проведення
релігійних вірувань (на цій підставі тільки 1962 року було засуджено 295 осіб), за так зване
«дармоїдство» (за що протягом 1961–1964 рр. було засуджено 74 віруючі в Закарпатській, 29
— Рівненській, 24 — Одеській, 25 — Харківській, 20 — Чернівецькій областях) [34, Арк. 259].

Зазначені методи боротьби з «опіумом народу» викликали численні протести віруючих і
масові скарги церковників. У вищі партійні інстанції надходило чимало інформації про
незаконні дії та свавілля з боку уповноважених Ради та місцевих органів влади. РСРПЦ навіть
направила з цього приводу до ЦК КПРС кілька листів, у яких висловлював стурбованість
масштабами адміністрування щодо церкви та різким зростанням кількість скарг, які
стосувалися питань релігії й церковного життя. Повідомлялось, що тільки за 9 місяців 1962 р.
письмових заяв за фактами грубого адміністрування надійшло 2 660 порівняно з 1540
особистими і письмовими зверненнями громадян у 1961 році. Крім того, 2 162 скаржники
особисто відвідали уповноважених Ради [35, Арк. 111].

Скарги віруючих на захист своїх релігійних уподобань засвідчували існування
серйозного соціального опору, спрямованого проти атеїстичного режиму. До того ж масове
закриття церков, на думку А. Киридон і П. Киридон, об’єктивно викликало не тільки протидію
з боку віруючого населення, а загалом обумовило падіння авторитету Радянської влади в
суспільстві [36, 125]. Тим паче, що можливості більш-менш законного тиску на церкву,
скорочення кількості релігійних громад і зняття з реєстрації священиків дедалі вичерпувалися.
Усе це об’єктивно змусило вище партійне та радянське керівництво зменшити масштаби
наступу та звернути увагу на інші методи боротьби. Так, упродовж 1962–1964 рр. увага органів
влади була зосереджена на боротьбі з релігійними обрядами й традиціями, що користувалися
великою популярністю серед населення й охоплювали участю в них значні групи віруючих.
Розв’язати цю проблему намагалися Всесоюзна конференція з науково-атеїстичної пропаганди,
проведена в лютому 1962 року за ініціативою ЦК КПРС, червневий (1963 р.) Пленум ЦК
КПРС і липневий (1963 р.) Пленум ЦК Компартії України. У їх рішеннях справа впровадження
нових, яскравих громадських обрядів, свят і ритуалів з комуністичним змістом для
задоволення естетичних й емоційних потреб віруючих і всіх інших громадян визначалася як
одна з найважливіших ділянок ідеологічної роботи [7, 90]. Перелік нових традицій та обрядів
був дуже великий: народження дитини і звіздини; повноліття й вручення паспорта; перша
зарплата й нагородження; проводи до Армії та вихід на пенсію; комсомольсько-молодіжні,
срібні й золоті весілля; поховання та дні пам’яті померлих; свята Врожаю, Пісні, Праці, Серпа і



Молота тощо [37].

Практичні заходи впровадження в побут нових обрядів з радянським змістом викладали
постанови ЦК КП України «Про стан і заходи поліпшення науково-атеїстичного виховання
трудящих в Українській РСР» від 9 жовтня 1962 р. та «Про досвід деяких партійних
організацій втілення в побут сучасних обрядів та нових звичаїв» від 26 червня 1963 р. Перша з
них пропонувала партійним і радянським органам створити в містах і райцентрах будинки та
палаци для урочистих реєстрацій шлюбів, систематично займатися питаннями запровадження
нових обрядів, а також поліпшити роботу ЗАГСів. Друга — створити на місцях обласні комісії
на громадських засадах для втілення громадянської обрядовості, а згодом подібні районні та
сільські [38, Арк. 144]. У результаті проведеної роботи на 1964 р. у республіці функціонувало
понад 100 палаців реєстрації шлюбів і новонароджених і 775 кімнат щастя [29, Арк. 33].

Разом із упровадженням у побут радянських громадян нових обрядів у життя
реалізовувалися й інші методи щодо викорінення релігійних звичаїв. Так, на ХІV з’їзді
ВЛКСМ, який відбувся в квітні 1962 року, було зроблено висновок, що свобода совісті не
поширюється на дітей, а відтак жоден батько не має права калічити своїх дітей духовно (тобто
виховувати віруючими). Незабаром головний друкований орган юристів СРСР журнал
«Советское право» проголосив, що батьки можуть бути позбавлені батьківських прав
державою, оскільки вони останньою й даровані. По-суті в батьків було відібране право вибору
виховувати своїх дітей у вірі чи безвірництві. На практиці їх могли викликати в школу чи
міліцію для проведення «індивідуальної роботи» або навіть пригрозити примусовою
передачею дітей в інтернат, якщо не припинять нав’язувати дітям віру [9, 197].

Відчутним ударом по церкві було введення владою влітку 1962 року жорстокого
контролю за здійсненням треб. Тепер хрестини, вінчання чи поховання заборонялося
здійснювати поза межами храмів, молитовних будинків, на квартирах і в будинках віруючих.
Усі таїнства здійснювалися тільки після належного оформлення фінансових документів і
заносилися в спеціальні книги із зазначенням прізвищ і паспортних даних учасників. Користь
від цього була подвійною: по-перше, гроші від треб надходили виконавчим органам; по-друге,
партійні, комсомольські, профспілкові комітети отримали можливість виявляти як своїх
членів, котрі брали участь в обрядах, так і інших громадян, яких брали на контроль і
проводили «індивідуальну роботу» і в такий спосіб «боролися» з релігійністю. Особливо
складно тепер було охрестити дитину, бо для цього вимагалася присутність і згода обох
батьків, а подекуди і їхні письмові заяви.

Унаслідок розгорнутої кампанії з витіснення релігійних свят і традицій кількісні
показники хрещень і поховань дещо знизилися. Найбільших успіхів було досягнуто щодо
скорочення чисельності вінчань. Нововведені урочисті події ефективніше впливали на
молодих людей, ніж церковні обряди. Крім того, виявлялося небажання громадян, передусім
молоді, мати справу з партійно-комсомольськими організаціями. Разом з тим, значних
масштабів набрало поширення неофіційного і навіть таємного здійснення релігійних обрядів,
що впливало на об’єктивність даних.

Отже, модель державно-церковної політики радянської влади базувалася на використанні
найрізноманітніших форм і методів боротьби з релігією. Це й всеохоплюючий контроль за
діяльністю церкви та її служителів, і вплив засобами ідеології, і створення несприятливих умов
для функціонування монастирів, храмів і духовних семінарій, і нищення культових споруд і
релігійних святинь, незважаючи на їхню історичну і культурну цінність, і застосування
адміністративного, морального й політичного тиску на церковників і віруючих. При всій
різноманітності засобів за мету ставилося одне — обмеження впливу релігії на свідомість
громадян і повний занепад церкви.

Говорячи про ефективність антицерковної боротьби, слід зауважити, що, в основному,
окреслена кампанія звелася до ліквідації матеріальних носіїв релігії та досягненню кількісних



показників, але викорінити релігію зі свідомості й побуту населення повністю так і не
вдалося. При цьому значними виявилися негативні наслідки проведеної кампанії: 1) грубе
порушення прав і свобод громадян, що робило їх безсилими перед режимом; 2) руйнація
пам’ятнико-архітектурних комплексів, що формувалися століттями та збідніння внаслідок
цього історико-культурного фонду України; 3) загальне зниження рівня релігійності та значні
духовні втрати населення; 4) поява й розвиток нігілізму у свідомості радянських громадян. І
насамкінець, варто зазначити, що релігійне й національне в історії українського народу завжди
було тісно пов’язані. Витісняючи релігію, радянська держава нищила в такий спосіб не тільки
традицію та історію українців, а й національну свідомість і етнічну належність.
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The article is the investigation of main forms and methods of the strife with the religion and
church in Ukraine, which were used by state authorities in “thaw” conditions (1953-1964). Atheistic
political power directions and their nature are describing. Also the evolution of used means of the
strife is studding.

Key words: “Thaw”, religion, church, antireligious campaign, forms and methods of the strife,
authorities.

Статья есть исследованием основных форм и методов борьбы с религией и церковью в
Украине, что применялись государством в условиях «оттепели» (1953–1964 гг.).
Характеризуются векторы атеистической политики власти, раскрывается их сущность, а
также подается эволюция использованных способов борьбы.

Ключевые слова: "оттепель", религия, церковь, антирелигиозная кампания, формы и
методы борьбы, органы власти.


