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Джерелознавчий огляд проблеми взаємовідносин радянської влади з
РПЦ в УРСР у другій половині ХХ ст. Досліджено та проаналізовано
комплекс матеріалів з проблеми взаємовідносин держави та Церкви у 19601980-х рр., серед яких тематично виділено такі групи: документи виконавчих
органів влади і КПРС; праці теоретиків марксизму-ленінізму; періодичні
видання; статистичні матеріали; методична література.
Источниковедческий обзор проблемы взаимоотношений советской
власти с РПЦ в УССР во второй половине ХХ в. Исследован и
проанализирован

комплекс

материалов

по

проблеме

взаимоотношений

государства и Церкви в 1960-1980-х гг., среди которых тематически выделены
следующие группы: документы исполнительных органов власти и КПСС;
труды

теоретиков

марксизма-ленинизма;

периодические

статистические материалы; методическая литература.

издания;

Overview of sources on the issue of relations between the Soviet regime
with the Orthodox Church in the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the
second half of the XX century. Explored and analyzed a set of materials on the issue
of relations between the state and the church in the 1960-1980's, including
thematically selected the following groups: documents of the executive authorities
and the Communist Party, labor

theorists of Marxism-Leninism, periodicals,

statistical data, methodological literature.
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Вагоме місце у загальній системі духовного життя українського народу
посідає Церква. За соціологічними опитуваннями, яке проводилось Центром
Разумкова у 2013 р. Церкві довіряють 64% опитаних, натомість політичним
партіям всього 20%. На питання «Яку роль відіграє церква в сучасному
українському суспільстві?» 50,6 % респондентів відповіли, що Церква відіграє
позитивну роль. Такі дані свідчать, що Церква є досить могутнім соціальним
інститутом, який може впливати на розвиток як внутрішнього так і зовнішнього
життя країни. Аби уникнути суперечностей та кризових явищ у суспільстві,
важливим є вивчення та узагальнення досвіду побудови державно-церковних
відносин. З метою уникнути суб’єктивізму у розгляді проблеми першочерговим
завданням є джерелознавчий огляд.
У працях В.Пащенка [1], О. Пенькової [2], О. Форостюка [3], надано аналіз
нормативно-правової бази антирелігійної політики, що проводилась в УРСР у
досліджуваний період. У роботі В. Ципіна [4] розглянуто основи церковного
права та проаналізовано розвиток церковної періодичної літератури. Сучасний

стан законодавства у сфері держано-конфесійних відносин розглянуто у статті
Ю. Решетнікова [5].
Мета: проаналізувати джерельну базу дослідження взаємовідносин
держави та Православної церкви в УРСР у 60-х – 80-х рр. ХХ ст.
Джерельна база дослідження поділена за джерелознавчим принципом
розподілу за походженням. Першу групу становлять документи виконавчих
органів влади і КПРС та Компартії України, які були надруковані окремими
виданнями, у різних збірниках й мали регламентуючий характер. Основним
державним документом, у якому закріплювались підвалини державного ладу,
визначались права та свободи громадян, була Конституція СРСР (1936 р.,
1977р.), а також побудована на її основі та в цілковитій відповідності до неї
Конституція УРСР (1937 р., 1978 р.). В Основному Законі містились положення
про відокремлення церкви від держави, а також розділення школи та церкви й
право всіх громадян на вільне відправлення релігійних культів, антирелігійну
та атеїстичну пропаганду. Важливими є документи, уміщені у восьмому –
тринадцятому виданні «Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і
рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК» [6], у яких викладено офіційну
позицію компартійного керівництва щодо напрямів розвитку соціалістичного
суспільства, шляхів удосконалення ідеологічної роботи, її форм і методів,
визначено основні завдання виконавчих органів влади щодо формування нової
радянської свідомості в населення та боротьби з проявами релігії в суспільстві.
Збірник документів «КПРС і Радянська держава про релігію і атеїстичну
пропаганду»

[7]

містить

документи,

що

характеризують

ставлення

комуністичної партії та радянської держави до питань, пов’язаних з релігією та
Церквою. У збірнику документів «Законодавство про релігійні культи» [8],
який знаходився в закритому доступі, містяться законодавчі акти, постанови,
директивні листи та інші документи, які регулювали релігійні відносини в
суспільстві. Важливим є аналіз додаткових матеріалів збірника, характер яких
відобразив позицію провладних кіл з питань релігійного життя: роз’яснень
нормативних актів, приміток, доповнень, інструкцій щодо правильності

трактування основних нормативних положень радянського законодавства.
Окремої уваги заслуговує збірник «КПСС о формировании нового человека»
[9], у якому містяться матеріали з атеїстичного виховання населення, значна
частина яких була спрямована на формування свідомості молодого покоління.
Важливими для дослідження є матеріали Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України, зокрема фонд Уповноваженого
Ради в справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР по УРСР (з 1966 р. – фонд
Уповноваженого Ради зі справ релiгiй при Раді Міністрів СРСР по УРСР, з 1975
р. – фонд Уповноваженого Ради зі справ релiгiй при Раді Міністрів УРСР)
(фонд 4648, описи 1, 5, 7). У справах вказаного фонду містяться циркулярноiнструктивнi листи, доповiднi записки, довідки, iнформацiя про релiгiйну
ситуацію в УРСР, процеси та явища, що вiдбувалися в релiгiйних органiзацiях,
стан контролю за виконанням законодавства про культи. Цікавим є листування
Уповноважених з вищим православним духівництвом, інформація щодо
діяльності

греко-католиків,

їх

реакції

на

процес

«оправославлення»

західноукраїнських земель. У справах фонду знаходяться списки церков по
областях УРСР, які були визнані пам’ятками архітектури. Матеріали справ
містять донесення Уповноважених Ради про прояви релігійності серед
населення та релігійну обрядовість, інформації про впровадження нових
радянських обрядів і традицій. У справах фонду представлено звіти
представників відділу зовнішніх відносин РПЦ про прийом іноземних
делегацій та звіти церковних делегацій про перебування за кордоном. У
Центральному архіві громадських об’єднань, зокрема, у фонді центрального
комітету комуністичної партії України (фонд 1, описи 31, 24) зібрано
листування партійних органів і громадських організацій щодо питань
антирелігійної пропаганди. У листах міститься інформація про опозиційні сили
в РПЦ, які виступали проти офіційної позиції Московського патріархату. Деякі
документи стосуються проблем модернізації церковного життя та еволюції
релігійних учень.

Велика кількість матеріалів з проблематики дослідження знаходиться в
обласних архівах України. Вони дозволяють дослідити стан і розвиток
релігійних

відносин

у

різних

регіонах

України.

Зокрема,

документи

Державного архіву Донецької області. Це документи фонду відділу зі справ
релігій Донецької обласної державної адміністрації (фонд P-4021, опис 189), у
яких міститься звіт про проведення Архієрейського Собору РПЦ у 1961 р.,
особові справи православних священнослужителів, інформації та довідки
Уповноваженого, звернення вищих православних ієрархів щодо внеску РПЦ у
справу миру (відрахування коштів православних приходів у Фонд Миру), стан
проведення атеїстичної роботи в області. У Луганській області проводилася
потужна атеїстична робота та антирелігійна пропаганда, яка була відображена в
матеріалах фондів Державного архіву області, а саме фонди: Уповноваженого
Ради зі справ релігій по Луганській області (фонд P-3699, опис 1),
Ворошиловградського обласного комітету компартії України (фонд П-311,
описи 3 – 6, 8, 14 – 5, 17, 19), відділу пропаганди та агітації (фонд П-179, описи
2, 5, 12,14). У матеріалах фондів міститься інформація про роботу з віруючими,
заходи

щодо

посилення

контролю

за

виконанням

антирелігійного

законодавства, листування Уповноваженого області з духівництвом та
віруючими, документи Ворошиловградсько-Донецької єпархії.
Важливими є документи Державного архіву Львівської області, а саме
фонд Уповноваженого Ради в справах релiгiй при Раді Міністрів СРСР по
Львівській області (ф. P-1332, оп.1 – 2), де зібрано відомості про чисельність
віруючих по населених пунктах області, стан православних приходів, діяльність
греко-католицьких священиків, статистичні дані щодо введення нових
радянських обрядів, традицій і свят. У Державному архіві Харківської області
містяться матеріали фонду обласної постійної комісії з упровадження в життя
нових громадських свят та обрядів області (фонд P-3858, опис 13), матеріали
перевірок роботи виконкомів районних рад (фонд P-3857, опис 7), документи
стосовно роботи постійної комісії соціалістичної законності, інформації
міських і районних виконкомів про організацію масової роботи (фонд P-3858,

опис 13), дані виконкомів про релігійні організації, про заходи з посилення
контролю за діяльністю духівництва, про проведення релігійних свят у церквах,
заяви віруючих тощо (фонд P-3858, опис 17).
Другу групу джерел складають праці теоретиків марксизму-ленінізму, адже
саме вони становили базу антирелігійної та атеїстичної політики радянської
держави. Роботи В. Леніна антирелігійного характеру опубліковано в «Повному
зібранні творів», де зазначено основні принципи та ідеї щодо сутності, місця й
значення релігії в суспільних відносинах. Роботи стали основою антирелігійної
та атеїстичної пропаганди, їх було також покладено в основу законодавчих
актів СРСР і всіх радянських республік. Для зручності користування та
поширення видавалися окремі збірники. Так, праці К. Маркса та Ф. Енгельса, у
яких висвітлені питання атеїзму, ставлення до релігії, церкви й віруючих,
опубліковано в збірнику «Об атеизме, религии и Церкви» [10;11]. У них
містилися положення, що стали основою радянської ідеології, у яких релігію
розглядали з погляду матеріалізму як складник одного з етапів історичного
розвитку людства. Праці В. Леніна, тексти його доповідей щодо релігійних
відносин, ставлення партії до церкви та віруючих було викладено в збірниках
«О религии и Церкви» [12] та «О религии» [13].
До третьої групи джерел належать статистичні матеріали, завдяки яким
можна прослідкувати динаміку сприйняття населенням нової радянської
обрядовості та поширення закладів з організації дозвілля населення [14]. У
фондах архівів зберігаються статистичні дані про чисельність релігійних
організацій по кожній області УРСР, кількість культових споруд, чисельність
віруючого населення, кількість священнослужителів із зазначенням їхнього
віку, освіти та ставлення до радянської влади.
Четверту групу джерел становлять періодичні видання, які виходили в
друк у досліджуваний період. На їхніх сторінках знайшли своє відображення
основні проблеми суспільного життя країни. Періодичні видання умовно
поділено на дві групи: радянська офіційна преса та офіційні духовні періодичні
видання. До радянської періодики належать газети: «Известия», «Правда

Украины», «Радянська Україна», «Комсомольская правда», «Социалистический
Донбасс», «Ворошиловградская правда», журнали: «Вопросы атеизма»,
„Вопросы истории”, „Наука та релігія”. У них порушено питання розвитку
суспільно-політичного життя, міжнародних відносин, ролі науки у формуванні
матеріалістичної свідомості населення, виховання „нової людини”, надано
пояснення релігійного законодавства про культи, прав та обов’язків населення;
систематично друкувалися статті, у яких висвітлювалися сутність і значення
радянської обрядовості в житті суспільства й кожної людини. Аналізуючи
матеріали,

можна

простежити

динаміку

розвитку

державно-церковних

стосунків, зміни становища церкви в радянській державі. До релігійної
періодичної літератури нами було віднесено «Журнал Московской патриархии»
і журнал «Православний вісник», у яких висвітлено основні події та явища
духовного життя, надруковано звернення ієрархів Православної церкви до своїх
пасомих, порушено питання щодо правильного трактування релігійних учень,
норм і принципів існування.
Окрему п’яту групу джерел становить література з пропаганди та агітації –
методичні посібники й рекомендації. За джерелом походження їх поділено на
радянські та церковні. До радянських належать ті методичні матеріали, які
поширювались серед агітаторів, лекторів і викладачів навчальних закладів, та
містять матеріал щодо методів пропаганди, за допомогою яких у населення
формувалася соціалістична свідомість, висвітлено офіційну позицію партії
щодо

віруючих, представників духівництва та релігійних

організацій,

роз’яснювались основні положення радянського законодавства про релігійні
культи. До таких робіт належать методичні вказівки для пропагандистів і
слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму «Атеизм и религия в современной
идеологической борьбе» [15], «Методические рекомендации об организации
атеистической работы» [16], «Новые советские традиции, праздники и обряды»
[17], «Наука и православие о познании мира» [18], «Методические
рекомендации Совета по делам религий при Совете Министров УССР по
образованию, структуре организаций работы и учебы комиссий по контролю за

соблюдением

законодательства

о

религиозных

объединениях»

[19]

і

«Методические рекомендации Уполномоченного Совета по делам религий при
Совете Министров УССР по Донецкой области по борьбе с нарушениями
законодательства о религиозных культах» [20], До церковної методичної
літератури належать «Рекомендации Московской патриархии по вопросам
организации приема иностранных религиозных организаций» [21], а також
„Рекомендации Одесско-Херсонской епархии по вопросам приема иностранных
религиозных организаций”[22].
Комплексне вивчення груп джерел дає змогу провести конкретноісторичне дослідження та проаналізувати політику радянської влади щодо
Православної церкви в УРСР у другій половині ХХ ст.
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