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The origins and traditions of the Polish eastern policy are analyzed. The idea of the Treaty of Hadiach in 1658 became
apparent in J. Pilsudskij's policy of federalism and prometheism, which were aimed at strengthening Poland's dominance in
Eastern Europe.
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Â 1943-1953 ðð.: ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

ОЛЕНА ЛУГОВА,
аспірант Донецького національного університету

Історико-статистичне дослідження присвячене аналізу результатів політики держави щодо
віруючих на Донеччині в 1943-1953 рр. Дослідження здійснено на основі методу цільового
виявлення, систематизації й порівняльно-статистичного аналізу винайдених в картотеці ре-
абілітованих, бібліотеках та інтернет-ресурсах фактичних матеріалів, документальних та
літературних джерел стосовно репресивної політики держави щодо віруючих на регіональ-
ному рівні. Обґрунтовано, що віруючі в УРСР та на Донеччині зокрема трактувались як
опозиція більшовизму, тому весь арсенал засобів карально-репресивного апарату був на-
правлений на розправу з ними. Жорстокі заходи проти віруючих призвели до неможливості
громадян користуватися правом на свободу совісті.

Ключові слова: репресії, статистичний аналіз, виправно-трудові табори, дискримінація.

Постановка проблеми та стан її вивчення. Про-
блеми, закладені партійно-радянською політикою
1940-1950-х рр., значною мірою сформували конфі-
гурацію релігійно-суспільних відносин після унезалеж-
нення України. Адже протиріччя релігійного життя су-
часної України закорінені в релігійній політиці радянсь-
кого режиму в минулому. Усе це, а також потреби роз-
витку наукових засад вдосконалення сучасної держав-
ної політики стосовно релігії зумовили актуальність
теми статті.

У цьому контексті вкрай важливим є глибоке вив-
чення репресій в українському суспільно-релігійному
просторі внаслідок реалізації компартійно-радянської
політичної стратегії та практики кінця 1940-х - поч.
1950-х років у релігійній сфері.

Характер і напрямок еволюції радянської політики
щодо релігії та церкви в Україні вивчали В. Баран [1].

О. Вишиванюк [2], В. Войнолович [3] О. Лисенко [4, 5],
В. Пащенко [6] та ін. Однак репресивна діяльність дер-
жави в релігійній сфері в означений період на регіо-
нальному рівні через специфічність джерельної бази
фактично залишилась поза увагою дослідників. Автор
уводить у науковий обіг матеріали алфавітної карто-
теки редакційно-видавничої групи "Реабілітовані істо-
рією" при Донецькій держадміністрації.

Мета статті - визначити загальне й особливе в
здійсненні партійно-радянської репресивної політики
в релігійній сфері в цілому в Україні та на Донеччині
зокрема, оцінити роль законів та підзаконних норма-
тивно-правових актів, які легалізували державну по-
літику щодо релігії й церкви та регулювали державно-
церковні відносини.

Об'єктом дослідження є сукупність організаційних,
правових і позаправових, політичних, ідеологічно-про-
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пагандистських дій радянської держави у сфері цер-
ковно-релігійних відносин, наслідком яких стали неза-
конні репресії проти віруючих у 1943-1953 рр. Саме в
ці роки церква була перетворена на інструмент по-
літичної гри. Радянська система тримала в постійній
напрузі всі без винятку конфесії репресіями й заборо-
нами. Не стала винятком і Донеччина.

Виклад основного матеріалу. Політика радянсь-
кої влади у сфері релігії в післявоєнний період "була
логічним продовженням ідеології марксизму-леніниз-
му, спрямованої на знищення церкви як соціального
інституту та релігії як різновиду світосприйняття" [7].
Радянським режимом це втілювалось на практиці
різними репресивними методами з порушенням чин-
ного законодавства й свободи совісті громадян.

І. Меркатук [8], аналізуючи релігійну політику дер-
жави на початку 1950-х років, робить висновок, що,
"по-перше, марксистське першоджерело радянської
релігійної політики виявилося істотно спотвореним - на
певних відтинках радянської історії боротьба з релі-
гією перетворювалась на самоціль і, попри риторику,
явно не підпорядковувалася завданням суспільно-
економічних перетворень, як на цьому наполягали
теоретики марксизму; по-друге, радянська релігійна
політика увібрала в себе анархічну антиклерикальну
традицію, котра відкидала релігію як конкурента в
намаганні встановити повний і цілісний контроль над
свідомістю та поведінкою особи; по-третє, ортодок-
сальна ленінська установка на безкомпромісну бороть-
бу з релігією та на ліквідацію православної церкви як
однієї з головних підвалин Російської імперії увійшла в
очевидну суперечність зі сталінським неоімперським
конструктором" [Там само].

Зміни в ставленні держави до православної церк-
ви в зазначений час значною мірою були зумовлені праг-
матичними намірами - роль суспільного інтегратора в
роки війни могла виконувати не лише пануюча на той
час радянська ідеологія, а й релігія та церква. Після
Другої світової війни такої необхідності вже не було.
Також серед чинників, що спричинили широкомасштаб-
ну антирелігійну компанію в другій половині 1940-х - на
початку 1950-х років, можемо виділити переконання
партійної верхівки в життєздатності комуністичної іде-
ології, поширення подібної думки серед значних про-
шарків населення, прагнення партійної еліти покінчити
з будь-яким виявом духовної опозиції. Особливою
"пильністю" після війни відзначилися репресивні захо-
ди радянського уряду в ставленні до громад, створе-
них етнічними групами населення України, до протес-
танських релігійних об'єднань та інших церковних ут-
ворень. Широкомасштабні "корегування" спонтанно
сформованої за часів окупації мережі різних культів
мали своїм наслідком істотне скорочення релігійних
інституцій в Україні, запровадження жорстокого дер-
жавного контролю за їхнім подальшим існуванням.

Необхідність законодавчого забезпечення нового
курсу релігійної політики, що почав здійснюватися із се-
редини 1940-х рр., зумовила прийняття державними
органами низки регламентуючих документів. Влада за-
проваджувала жорсткий контроль над церквою. Згідно
з "Положенням про управління Руською Православною
Церквою" від 28 січня 1945 р. [9], духовенство фактич-
но позбавлялося можливості самостійно вирішувати
питання внутрішнього життя релігійних громад. Запро-
ваджувався жорсткий контроль за обрядовою та про-
повідницькою діяльністю пасторів, звужувався їхній
вплив на віруючих методами утисків й обмежень, по-
даткового та адміністративного утиску.

Отже, законодавче забезпечення партійно-радянсь-
кої політики в релігійній сфері завжди підпорядковува-

лася меті й ідеологічним засадам цієї політики. Деталі-
зація політичної лінії відбувалася через численні підза-
конні документи, які, власне, і становили так зване "за-
конодавство про релігійні культи". Практика ж його зас-
тосування мала ще більш обмежувальний характер.

Рада в справах Руської православної церкви
(РСРПЦ) та Рада в справах релігійних культів (РСРК),
утворені згідно з постановами союзного уряду відпо-
відно від 14 вересня 1943 р. та 19 травня 1944 р. [10],
перетворювалися на фактичного провідника держав-
ної політики в релігійному житті. Слід зазначити най-
важливішу особливість законодавства про культи в цей
час - воно в усьому закріплювало перевагу держави й
залежне становище церкви. Через правові норми та
їх застосування на практиці втілювалися в життя по-
літична доктрина тоталітарної держави в галузі релігії.
В обмін на лояльність до влади церква відвойовува-
ла в тоталітарної системи можливість хоча б частко-
вого відродження й права на існування.

У цілому період 1943-1953 рр. характеризується
послабленням тиску на релігійні спільноти країни, фа-
воритизацією Руської православної церкви, рестав-
рацією її управлінських структур, відтворенням елемен-
тарної системи богословської освіти та парафіяльно-
го життя. Офіційна пропаганда притуплювалася, звер-
нення до церкви офіційних представників культури не
каралося, тоді як конкуренти РПЦ дискримінуються
або підлягають цілковитому знищенню.

Так, "у 1947-1953 рр. органи держбезпеки значну
увагу приділяли переслідуванню членів нелегальних
релігійних сект - баптистів, істинних християн, п'ятде-
сятників, що було проявом партійно-державної політи-
ки в ті роки" [11]. Зокрема, головні принципи партійно-
радянської політики стосовно свідків Єгови визнача-
лися базовими віроповчальними та організаційно-
структурними рисами цього протестантського осеред-
ка. Це цілковитий політичний абсентеїзм і нейтралітет,
відмова від військової служби. Зв'язок громад свідків
Єгови з їх теократичним центром у США був добре
налагодженим і непорушним. Великі апокаліптичні очі-
кування, виразна релігійна призма сприйняття дійсності
робила свідків Єгови несумісними з партійною систе-
мою. Лінія на розгром об'єднань свідків Єгови й су-
ворі переслідування лишалися беззаперечно доміну-
ючими. Проте масові арешти активістів і виселення їх
у віддалені райони СРСР не привели до знищення цьо-
го сектантського осередка. Результатом спроб при-
пинення діяльності культу стало вкорінення організацій
свідків у місцях їх заслання, а також у регіонах гостро-
го дефіциту робочої сили, де віруючі цієї деномінації
оселялися після спецпоселення.

Політика режиму стосовно адвентистського руху
передбачала силовий демонтаж структури церкви
Адвентистів сьомого дня (далі - АСД) (ліквідація інсти-
туту обласних уповноважених і духовного центру - Все-
союзної ради АСД, зняття з реєстрації громад), обме-
ження місіонерської діяльності пресвітерів і проповід-
ників, блокування координації між окремими громада-
ми, вчинення й поглиблення розколу в об'єднаннях і в
церкві в цілому, широко організовану за участі органів
держбезпеки кампанію з дискредитації адвентизму.
Тактика, яку обрала влада, сподіваючись на повну
ліквідацію організаційної діяльності АСД, як і у випадку
зі свідками Єгови, виявилася неефективною. Адвен-
тистські громади й надалі існували як легально, так і
нелегально, а кількість віруючих у них неухильно зрос-
тала. Хоча варто зазначити, що адвентистська грома-
да на Донеччині була не такою чисельною (у період з
1943 до 1953 року було незаконно репресовано всьо-
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го дві особи, що належали до адвентистів сьомого дня,
тоді як єговістів у десять раз більше [12]).

Отже, "репресивна партійно-державна політика
мала наслідком різке скорочення релігійної мережі
сектантських угруповань, але не призвела до суттєво-
го зниження релігійності населення і рівня підтримки
ним релігійних інституцій. Навпаки, опозиційні течії се-
ред євангельських християн-баптистів, адвентистів
сьомого дня, п'ятдесятників, відзначались високою
активністю" [13]. Вони створили незалежні від держа-
ви духовні центри - "Рада Церков євангельських хрис-
тиян-баптистів", "Вірні і вільні Адвентисти сьомого
дня", пізніше поширювали релігійний "самвидав", апе-
лювали до світової громадської думки. Не були вирі-
шені й такі завдання, як припинення діяльності свідків
Єгови, інших "церковно-монархічних організацій" (на
Донеччині це були підгорківці, іоанніти). Дискриміна-
ція віруючих громадян, репресії їхніх лідерів консолі-
дували релігійне підпілля, робили його серйозним дже-
релом спротиву політиці режиму.

Розглядаючи статистичний аспект репресій проти
віруючих у ці роки, приходимо до висновку, що в період
з 1943 до 1953 року на Донеччині за ст. 54-10 ч. 2 та 54-
11 КК УРСР, що трактували наявність в особи релігій-
них переконань як контрреволюційний злочин [14], було
незаконно репресовано 229 осіб [15]. Це складає близь-
ко 6 % від загальної кількості всіх незаконно репресо-
ваних осіб. Серед репресованих переважну більшість
складали сектанти. Найбільш чисельною була група п'ят-
десятників: усього 65 осіб. Окрім приналежності до цієї
релігійної групи, людей звинувачували в тому, що вони
закликали не брати в руки зброю, розповсюджували
релігійну літературу та вели проповіді, які за своїм
змістом визначались державою як антирадянські. На-
ступною за чисельністю незаконно репресованих була
секта єговістів - 49 осіб. Цікаво, що під час окупації ви-
никла навіть нелегальна типографія, що випускала єго-
вістську літературу, у с. Бердичі в Авдіївському районі.
Також серед сектантів репресували осіб, що належали
до секти баптистів (15 осіб), євангелістів (3 особи), ад-
вентистів (2 особи), секти третього заповіту (1 особа)
та до інших сектантських груп, назву яких в обвинува-
ченнях не деталізували (9 осіб). Таким чином, на Донеч-
чині серед незаконно репресованих сектантів була
більшість - приблизно 61 %. У цьому виявилась загаль-
на тенденція державної релігійної політики щодо вірую-
чих, про що йшлося раніше. Однак серед репресованих
було й три православних священники, яких звинувачу-
вали в тому, що під час окупації вони організовували
церкви, були учасники "нелегальних монастирів" і мо-
литовних домів (18 осіб), люди, які вели "релігійну агіта-
цію і пропаганду" та розповсюджували релігійну літе-
ратуру (18 осіб). Також на Донеччині були прихильники
Іоанна Кронштадтського, які об'єднувались у групи так
званих іоаннітів (10 осіб), що також переслідувались
державними органами. Досить часто релігійні переко-
нання поєднувались із монархічними настроями серед
населення. Так, у приналежності до церковно-монар-
хічних організацій звинуватили 38 осіб [16].

Простежимо динаміку незаконних репресій проти
віруючих на Донеччині по роках. У 1943 році за релігійні
переконання було репресовано 1 особу, у 1944 - 7 осіб,
у 1945 - 23 особи, у 1946 -19 осіб, у 1947 - 30 осіб, у
1948 - 14 осіб, у 1949 - 33 особи, у 1950 - 19 осіб, у
1951 - 32 особи, у 1952 - 7 осіб, у 1953 - 23 особи [17].
Таким чином, пік репресій припав на період із 1947 до
1953 року, коли державна політика щодо церкви стає
жорсткішою піся закінчення війни. Усі ці люди були не-
законно засуджені органами держбезпеки на роки вип-
равно-трудових таборів.

Висновки
1. Аналізуючи репресивну діяльність радянського

керівництва, приходимо до висновку, що більшовиць-
кий режим спрямовував свої дії на знищення церкви
як соціальної інституції та релігії як різновиду суспіль-
ної свідомості.

2. Наслідком зіткнення двох світоглядів - матеріа-
лістичного й ідеалістичного - були мільйонні жертви,
масові репресії, гоніння, переслідування, покалічені
долі, духовне спустошення, часткова втрата історич-
них традицій та моральних цінностей.

3. Намагання знищити церкву і релігію стало стра-
тегічною помилкою як марксистсько-ленінської ідео-
логії, так і радянського режиму, що призвела до глибо-
ких деформацій у суспільній та особистісній сферах
життя людей. Методи боротьби радянської влади з ре-
лігійними впливами мали винятково адміністративно-
силовий характер, зумовлюючи масові порушення з
боку державно-партійних органів та силових структур
конституційних гарантій свободи совісті й віросповідань.

4. Принциповими напрямами політики радянсько-
го режиму у сфері релігії були: суттєве обмеження
інстуційної релігійності й позбавлення понад половини
релігійних організацій можливості легального існуван-
ня; організація масштабних позасудових переслідувань
віруючих та їхніх лідерів; блокування каналів відтво-
рення релігійності в наступних поколіннях; нарощуван-
ня антирелігійної та антицерковної пропаганди; ретель-
ний підбір, розстановка та маніпуляції керівниками
релігійних організацій; непомірний податковий тиск на
священнослужителів; дискримінація громадян на
ґрунті їх ставлення до релігії.

5. Результати репресивної політики партійного ке-
рівництва на Донеччині щодо "віруючих і сектантів"
після закінчення окупації й до смерті Сталіна показу-
ють, що на Донеччині в означений час було незаконно
репресовано за свої релігійні переконання 229 осіб,
більшість із яких складали сектанти. У цьому вияви-
лась загальна політична лінія радянської держави
щодо віруючих у цей час. Православна церква сприй-
малась як чинник консолідації суспільства в роки війни,
тому влада до православних ставилась лояльніше, ніж
до сектантів. Приналежність до будь-якої секти трак-
тувалась владою як контрреволюційний злочин і вела
за собою роки виправно-трудових таборів або заслан-
ня у віддалені райони СРСР. Репресії проти віруючих
привели до занепаду Руської православної церкви та
переходу до підпільних форм релігійного життя осе-
редків протестантів.
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О. Luhova

REPRESSION AGAINST BELIEVERS IN DONETSK REGION IN 1943-1953:
STATISTICAL ASPECT

Historical-statistical research is devoted to analysis of the results of the state policy in relation to believers in the Donetsk
region in 1943-1953. The study was carried out on the basis of the target detection method, systematization and comparative
statistical analysis invented in the card rehabilitated, libraries and the internet-resources of the factual material, documentary
and literary sources on the repressive policy of the state in relation to believers at the regional level. Reasonably that by
believing in the USSR and in the Donetsk region in particular, were interpreted as opposition бобольшевизма, so the entireI
arsenal of means repressive apparatus was sent to the violence with them. ll-treatment of believers has led to a lack of opportunities
for citizens enjoy the right to freedom of conscience.

Key words: repression, statistical analysis, labor camps, discrimination.
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ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÆÈÒÒß
ÀÑÑÈÐ²ÉÖ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â 20-30-õ ðð. XX ÑÒ.

АРТУР МАРГУЛОВ,
кандидат історичних наук, доцент Донецького інституту соціальної освіти

У статті на підставі дослідження широкого кола джерел зроблена спроба реконструкції
повсякденного життя ассирійської громади України в 20-30-х рр. XX ст. Розглядається вплив
основних державно-партійних настанов на норми повсякденного життя. Описуються спосо-
би адаптації повсякденних практик життя ассирійців до усталених державних норм, покли-
каних докорінно змінити їх ідентичність.

Ключові слова: повсякденне життя, вплив партії на світогляд ассирійців, патріархальний
спосіб життя ассирійців, національна самосвідомість.

Постановка проблеми. Сучасний етап існування
історичної науки виокремив з-понад інших наукових на-
прямів дослідження елементів повсякденного життя
людини як один із пріоритетних у вивченні минулого.
Саме людина з її особистим баченням світу, специфіч-
ними практиками повсякденної поведінки в суспільстві
має можливість впливати на формування основних за-
сад державної політики та розвитку суспільства. Вив-
чення історії та культури повсякденності дає мож-
ливість зануритися в історичний процес, розглянути
та дослідити його з точки зору потреб пересічної лю-
дини. Дослідження повсякденного життя ассирійсь-
кої громади України в радянському суспільстві у 20-

30-х рр. XX ст. дає нам можливість проаналізувати
повсякденні практики існування громади та змоделю-
вати динаміку взаємовідносин із владою.

У ті часи було розпочато процес з формування то-
талітарних основ функціонування радянського сус-
пільства, відбувалась зміна повсякденних орієнтирів
та звичаєвих практик пересічного громадянина. Ос-
новні напрями утвердження державної ідеології були
протилежні задоволенню потреб громадян як першо-
черговим завданням своєї діяльності. Доля ассирійсь-
кої громади України була визначена, з одного боку, дер-
жавною політикою, з іншого, етнічною замкнутістю та
дотриманням етнічних ознак у повсякденному житті, які
не збігалися з державно-партійними настановами.
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