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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Інтеграція  України  в  цивілізовану  Європу
неможлива  без  зміни  суспільної  свідомості  та  підвищення  рівня  духовності.
Одним із  важливих елементів духовності  є  релігійна свідомість,  яка,  у  свою
чергу,  впливає  і  обумовлює поведінку  людини.  А  від  поведінки  громадян,
вміння  їх  орієнтуватися  і  обирати  правильні,  а  отже,  випробувані  протягом
багатьох століть духовні цінності (любов, віра, сім’я, доброта, милосердя тощо)
та життєві пріоритети (демократизм, свобода, працелюбство, законослухняність
тощо), залежить майбутнє України та її входження в європейський простір як
рівноцінного партнера. 

Сучасні  проблеми  занепаду  духовності  в  українському  суспільстві
сягають  корінням  ще  радянських  часів,  коли  цілеспрямовано  руйнувалася
християнська церква,  її  віровчення перекручувалося,  фізично були знищені її
яскраві  представники та їхні послідовники. Все це в сукупності  призвело до
підміни багатьох загальнолюдських цінностей фальшивими гаслами, подвійної
моралі  в  багатьох  громадян  сучасної  України.  Крім  того,  дослідження  в  цій
галузі  дасть  змогу  протидіяти  використанню  християнської  церкви  для
ідеологізації  загарбницьких війн,  анексій,  дестабілізації  світу.  Оприлюднення
інформації  про  злочинну  політику  тоталітарної  влади  проти  євангельських
християн-баптистів,  виявлення  причин  такого  ставлення,  по-новому
актуалізують проблему доведення до суспільства, урядів та конфесій в Україні
та у світі неможливості співіснування сучасної цивілізації в умовах безкарності
злочинів проти людства та людяності, які не мають терміну давності, але через
відсутність  покарання  та  приховування  інформації  породжують  ще  більші
злочини. 

Виходячи з результатів аналізу літератури та нової джерельної інформації,
актуальність та доцільність всебічного дослідження проблеми обумовлюються
такими мотивами:

 відсутністю  праць,  у  яких  застосовувався  комплексний  підхід  до
вивчення становища, діяльності, місця і ролі  громад Євангельських християн-
баптистів  радянської  України  в  політичному,  соціокультурному  просторі
тоталітарної доби (40-80-і рр. ХХ ст.);

 важливістю здобуття неупереджених знань про релігійний соціум, його
синергетичну модель у період комуністичного режиму в Україні; висвітлення
соціокультурного  світу,  антропологічного  виміру  діяльності  протестантських
громад в умовах тоталітаризму;

 актуалізацією  вивчення  характеру,  інструментарію  та  масштабів
карально-репресивних заходів органів спецслужб МДБ-КДБ УРСР у відношенні
до членів братства ЄХБ;

 потребою  нагромадження,  систематизації,  наукового  синтезу
джерельної  інформації,  яка  сприятиме  відновленню  історичної  правди  щодо
вірян  ЄХБ в  умовах  атеїстичної  політики  радянського  режиму та  подолання
стереотипів минулого.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертацію  виконано  в  межах  науково-дослідної  теми  кафедри  історії  і



культури  України  та  спеціальних  історичних  дисциплін  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
– «Соціальні  зміни  та  політичні  процеси  в  Україні  ХІХ –  початку  ХХІ  ст.»
(номер державної реєстрації 0112U005220).

Мета дослідження:  на основі аналізу комплексу публікацій  40-90-х рр.
ХХ ст. – початку ХХІ ст. та архівних матеріалів показати діяльність, місце і роль
громад Євангельських християн-баптистів  радянської  України  в політичному,
соціокультурному просторі тоталітарної доби (40-80-і рр. ХХ ст.).

Мета реалізується на основі виконання таких дослідницьких завдань: 
 проаналізувати  стан  наукової  розробки  теми в  історіографії;  з’ясувати

основні  етапи,  напрями  й  особливості  вивчення  проблеми  щодо  громад
Євангельських  християн-баптистів  радянської  України  в  політичних,
соціокультурних  вимірах  тоталітарної  доби  (40-80-і  рр.  ХХ  ст.); виявити,
систематизувати  та  класифікувати  історіографічні  джерела  з  проблеми  і
встановити  об’єктивність  їхньої  джерельної  інформації;  охарактеризувати
основні теоретико-методологічні підходи дослідження;

 вивчити релігійний  соціум,  його  синергетичну  модель  у  період
комуністичної  диктатури;  показати  динаміку  змін  політики  радянської  влади
щодо  вірян  євангельсько-баптистського  спрямування; охарактеризувати
соціокультурний світ, антропологічний вимір діяльності їхніх громад в 40-80-і
роки ХХ ст.;

 висвітлити характер, інструментарій, та масштаби карально-репресивних
заходів  органів спецслужб МДБ-КДБ УРСР у відношенні до членів братства
ЄХБ;  висвітлити  агентурно-оперативну  роботу  спецслужб,  комплекс
профілактичних  заходів  та  карально-репресивних  операцій  як  механізмів
дискредитації та нищення протестантських громад;

 показати роль Ради в справах релігійних культів при Раднаркомі СРСР як
інструментарію  з  обліку,  уніфікації  та  закриття  релігійних  громад  ЄХБ;
політику  подвійних  стандартів  уповноважених  Ради  в  релігійній  сфері,
застосування  ними  механізмів  зняття  з  реєстрації  і  закриття  молитовних
будинків вірних ЄХБ;

 охарактеризувати репресивну роботу правоохоронних органів за планом
атеїстичних  кампаній  радянського  режиму,  зокрема  самоуправні  обшуки
квартир  і  молитовних  будинків,  конфіскацію  релігійної  літератури;  розгін
молитовних  зібрань  вірян  міліцією  і  дружинниками;  штрафи  та  незаконні
арешти із  застосуванням фізичної  сили як один з  дієвих методів  боротьби з
релігією;

 встановити  роль  судових  органів  УРСР  в  атеїстичних  заходах
тоталітарної  системи,  показових  судових процесах  над вірянами,  незаконних
діях щодо позбавлення вірян батьківських прав та примусового відправлення
їхніх дітей у школи-інтернати; 

 осмислити  правомірність  та  морально-етичний  аспект  використання  в
атеїстично-виховних  та  виправних цілях  тоталітарною владою психіатричної
медицини,  освітніх  та  науково-культурних  закладів  УРСР  для  боротьби  з
активними членами братства та їхніми рідними;



 показати соціокультурні наслідки репресивної політики радянської влади
щодо  вірних ЄХБ  України,  їхні матеріальні  і  духовні  втрати;  здійснити
кількісно-якісну  характеристику  засуджених  та  ув’язнених  за  релігійні
переконання;

 створити  морально-етичний  образ  засуджених  та  членів  їхніх  родин,
організаторів  і  учасників  репресій,  який  сприятиме  відновленню  історичної
правди щодо вірян та подолання стереотипів минулого;

окреслити недостатньо вивчені аспекти проблеми, визначити напрями
майбутніх дослідницьких пошуків.

Об’єктом  дослідження  є  громади  Євангельських  християн-баптистів
радянської  України в політичних, соціокультурних вимірах тоталітарної  доби
(40-80-і рр. ХХ ст.).

Предметом  дослідження –  системна  карально-репресивна  політика
радянського  режиму  щодо  громад  Євангельських  християн-баптистів  та  її
політичні, соціокультурні наслідки для вірян.

Хронологічні  межі  дослідження  охоплюють  період  40-80-і  рр.  ХХ ст.
Нижня хронологічна межа зумовлена початком формування та впровадження
Й. Сталіним оновленої  релігійної  моделі  співдії  держави  та  церкви  в  СРСР.
Сталінська модель віротерпимої релігійної політики будувалася за подвійними
стандартами:  з  одного  боку,  тоталітарний  керманич  через  посередництво
провладного  ВРЄХБ  демонстрував  міжнародним  партнерам  демократію  та
свободу  сумління  в  СРСР,  з  іншого,  за  сприяння  спецслужб,  створив  низку
прихованих  механізмів,  які  спрямовувалися  на  уніфікацію  протестантської
церкви,  та  підпорядкування  її  державно-партійній  роботі.  Верхня  межа
пов’язана з дезінтеграцією СРСР і відновленням Україною своєї незалежності. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію УРСР в 40-80-і рр.
ХХ ст., яка в той час перебувала в складі СРСР. 

Методи  дослідження.  Методологічною  основою  роботи  є  принципи
історизму,  системності,  об’єктивності,  всебічності,  наступності
(спадкоємності),  світоглядності.  Особливу  увагу  в  дослідженні  надано
синергетичному  підходу,  який  дозволяє  окреслити  нову  парадигму  сучасної
історії релігії, яка, оновлюючи всю концептуальну схему, модернізує загальну
модель  постановки  й  розв’язання  проблем  у  цій  галузі.  Застосування
соціокультурного  підходу  дало  змогу  розглянути  життєдіяльність  громад
євангельсько-баптистського  руху  в  часі  і  просторі,  його  трансформації,  з
урахуванням  його  структури,  культури,  інститутів,  способу  життя  його
пересічних  членів  та  видатних  діячів. У  процесі  дослідження  застосовані
загальнонаукові методи дослідження: аналізу і синтезу, логічний, соціологічний,
аксіологічний  (ціннісний);  спеціально-історичні  методи:  історично-логічний,
порівняльно-історичний,  біографічний,  проблемно-хронологічний,
ретроспективний та історіографічної критики тощо. Метод усної історії задіяний
у дослідженні з метою фіксування суб’єктивних свідчень очевидців подій,  які
відбувалися  в  період  тоталітарної  доби  в  Україні.  Свідчення  очевидців
атеїстичних кампаній були зафіксовані методом дослідження – інтерв’ю.

Наукова  новизна  одержаних  результатів полягає  в  постановці  та
втіленні авторського концепту наукового вивчення проблеми, за якою вперше: у



вітчизняній історіографії здійснено комплексний історичний аналіз становища
громад  Євангельських  християн-баптистів  радянської  України  в  політичних,
соціокультурних  вимірах  тоталітарної  доби  (40-80-і  рр.  ХХ  ст.). Релігійний
соціум,  його  синергетичну  модель  у  період  комуністичної  диктатури
представлено  на  базі  використаних  та  вперше  опублікованих  архівних
документів центральних, галузевих, самвидавних джерел, особистих колекцій з
застосуванням  сучасного  теоретико-методологічного  інструментарію.
Суб’єктивні  свідчення  очевидців  подій,  які  були  зафіксовані  методом
дослідження – інтерв’ю, дали змогу проаналізувати згубний вплив атеїстичних
кампаній  на  життя  пересічних  віруючих  та  їхніх  дітей.  Показано  динаміку
розвитку  політики  радянської  влади  щодо  вірян  євангельсько-баптистського
спрямування; охарактеризовано  соціокультурний  світ,  антропологічний  вимір
діяльності  їхніх  громад  у  40-80-і  рр. ХХ  ст.  Проаналізовано  характер,
інструментарій та масштаби карально-репресивних заходів органів спецслужб
УРСР  у  відношенні  до  членів  братства  ЄХБ; осмислена  правомірність  та
морально-етичний  аспект  використання  в  атеїстично-виховних  та  виправних
цілях  тоталітарною  владою  психіатричної  медицини,  освітніх  та  науково-
культурних  закладів  УРСР  для  боротьби  з  активними  членами  братства  та
їхніми рідними. На конкретних прикладах установлено роль судових органів
УРСР  в  атеїстичних  заходах,  показових  судових  процесах  над  вірянами,
незаконних  діях  щодо  позбавлення  вірян  батьківських  прав  та  примусового
відправлення їхніх дітей у школи-інтернати. Показано соціокультурні наслідки
репресивної  політики  радянської  влади  щодо  вірних ЄХБ  України,  їхні
матеріальні  й  духовні  втрати;  здійснено  кількісно-якісну  характеристику
засуджених та ув’язнених за релігійні переконання; створено морально-етичний
образ  засуджених  та  членів  їхніх  родин,  організаторів  і  учасників  репресій.
Удосконалено:  основні  теоретико-методологічні  підходи  дослідження щодо
вивчення  політичного  та  соціокультурного  простору,  у  якому  перебували
громади  Євангельських  християн-баптистів  радянської  України  в  40-80-і  рр.
ХХ ст.;  тлумачення  окремих  ключових  дефініцій,  які  стосуються  проблеми
дослідження.  Подальшого розвитку  набуло:  з’ясування  репресивної  політики
каральних  органів  комуністичного  режиму  щодо  вірних  громад  ЄХБ,
осмислення антропологічного виміру діяльності протестантських братств в 40-
80-і рр. ХХ ст.

Практичне значення одержаних результатів  полягає в тому, що вони
дадуть  змогу  історикам  протестантської  церкви  зорієнтуватися  в  широкому
загалі  літератури  для  подальшого  вивчення  проблеми.  Новий  фактичний
матеріал  допоможе  науковцям  ґрунтовніше  дослідити,  критично  оцінити,
з’ясувати досягнення та невирішені проблеми становища громад Євангельських
християн-баптистів радянської України в політичних, соціокультурних вимірах
тоталітарної  доби  (40-80-і  рр.  ХХ  ст.).  Отримані  результати  можуть  бути
використані  в  підготовці  освітніх  програм,  створенні  підручників  для
загальноосвітніх  закладів  та  закладів  вищої  освіти,  узагальнюючих  праць  з
історії  України,  наукових  праць  з  історії  протестантської  церкви,  читанні
нормативних  курсів  і  спецкурсів  з  історії  протестантизму  в  Україні  ХХ ст.



Висновки  дослідження  можуть  стати  корисні  при  реалізації  державної
релігійної та духовної політики.

Oсoбистий  внесoк  здoбувaчa. Дисертaцiйна  робота  є  результaтoм
сaмoстiйних нaукoвих пoшукiв  aвтoра.  Усi  пoлoження,  концепти,  моделі,  щo
винoсяться нa зaхист i становлять нaукoву нoвизну рoбoти, oтримaнi автором
oсoбистo. Нaукoвi стaттi aвтoрa у фaхoвих видaннях є oднooсiбними.

Апробація  результатів  дисертації.  Результати  дисертації  були
обговорені  на  засіданнях  кафедри  історії  і  культури  України  та  спеціальних
історичних  дисциплін  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди». Основні  положення
дисертаційного  дослідження  доповідалися  на  Всеукраїнській  науково-
практичній  конференції  «Релігійне  життя  переяславської  землі  9-12  ст.»
(Переяслав-Хмельницький,  2014  р.),  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції ІV-х Єфремівських читаннях «Релігійне життя переяславської землі
9-12  ст.»  (Переяслав-Хмельницький,  2014  р.),  ІV  Міжнародній  науковій
конференції  «Православ’я  в  Україні»  (Київ,  18-19  листопада  2014  р.),
V Міжнародній науковій конференції присвяченій 400-літтю Київської академії
(1615-2015)»  (Київ,  17-18  листопада  2015  р.),  Міжнародній  науковій
конференції  до  70-ї  річниці  перемоги  над  нацизмом у  Другій  світовій  війні
«Українська  Друга світова» (Київ,  5 травня 2015 р.),  Всеукраїнській  науковій
конференції  «Друга  світова  війна:  події,  факти,  версії»  (Переяслав-
Хмельницький,  24  квітня  2015  р.),  Круглому  столі  «Краєзнавство
Переяславщини:  дослідження,  проблеми,  постаті»  (Переяслав-Хмельницький,
16  жовтня  2015  р.),  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції
V Єфремівські  читання  «Релігійне  життя  Переяславської  землі  (ІХ-ХХІ  ст.,
присвячена 1000-літтю убієнні святого Бориса» (Переяслав-Хмельницький, 1-
2 жовтня 2015 р.), Міжнародній науковій конференції «Українство в контексті
світових  цивілізаційних  процесів  (до  15-річчя  Центру  українознавства
філософського факультету)» (Київ, 29 жовтня 2015 р.), VІ Міжнародній науковій
конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків з Афоном (1016-2016) та
25-літтю помісного собору Української Православної Церкви ( 1 - 3 листопада
1991  р.)  (Київ,  23  листопада  2016  р.),  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози
та  виклики  сьогодення»  (Київ,  2016 р.),  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції ІV-х Єфремівських читаннях «Релігійне життя переяславської землі
(ІХ-ХХІ ст.), присвячене 1025-літтю 9-12 ст.» (Переяслав-Хмельницький, 2016
р.), Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Україна  в  сучасному
європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів» (Переяслав-
Хмельницький, 18-19 травня 2017 р.), Конотопських читаннях (Ніжин, 2017 р.),
VІ  Міжнародній  науковій  конференції  «Присвяченої  1000-літтю  духовних
зв’язків  з  Афоном  (1016-2016)  та  25-літтю  помісного  собору  Української
Православної  Церкви  (1-3  листопада  1991  р.)»  (Київ,  23 листопада  2017  р.),
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Реформація  та  поширення
протестантизму  на  Волині»  (Луцьк,  26-27 жовтня  2017 р.), Круглому столі  в
межах роботи Міжнародної конференції «Дні науки філософського факультету»
(Київ, 26 квітня 2017 р.),  Міжнародній науковій конференції «Фінляндія – 100 



років  незалежності»  (Київ,  17  листопада  2017  р.),  Міжнародній  науковій
конференції  «Чинники  консолідації  українства  в  епоху  пост  колоніалізму»
(Київ, 26 жовтня 2017 р.), VІІІ Міжнародній науковій конференції «Православ’я
в  Україні»  (Київ,  20  листопада  2018  р.),  Десятій  міжнародній  науково-
практичній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ»
(Мюнхен,  24-27  жовтня  2019  р.),  ІХ  Міжнародній  науковій  конференції
«Православ’я в Україні» (Київ, 20 листопада 2019 р.).

Публікації.  Фактичний  матеріал,  висновки  й  теоретичні  узагальнення
дослідження  висвітлені  в  2  індивідуальних  монографіях,  1  з  яких  у
співавторстві, 26 наукових статтях у провідних вітчизняних фахових виданнях,
8 з яких індексуються в наукометричних базах, 1 – у зарубіжному виданні, 16 –
у  матеріалах  науково-практичних  конференцій  і  3  публікації,  які  додатково
відображають результати наукової роботи. 

Структура  дисертації.  Дисертація  складається  з  переліку  умовних
скорочень,  вступу,  чотирьох  розділів  (29  підрозділів), висновків,  списку
використаних джерел та літератури (457 найменувань),  додатків – 2.  Повний
обсяг дисертації 528 сторінок (із них – 428 сторінок основного тексту).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У  вступі обґрунтовано  актуальність  проблеми  дослідження,  її  зв’язок  з

науковими  темами  і  програмами,  визначено  мету  і  дослідницькі  завдання,
об’єкт  і  предмет  наукового  пошуку,  наукову  новизну,  роз’яснено  практичне
значення,  особистий  внесок  здобувача  дисертації,  відображено  апробацію
результатів дослідження, подано відомості про структуру та обсяг роботи.

Розділ  перший  «Історіографія,  джерельна  база,  методологія
дослідження» складається  з  трьох  підрозділів,  у  яких  запропоновано
періодизацію проблеми у зв’язку з  розвитком ступеня розробки проблеми,  її
джерельного  забезпечення  та  пошуком  ефективного  дослідницького
інструментарію.

У підрозділі 1.1. «Історіографія» встановлено, що вивчення історії громад
Євангельських  християн-баптистів  України  в  політичних,  соціокультурних
вимірах тоталітарної доби пройшло у своєму розвитку два періоди: радянський
та новітній. Перший тривав з 40-х включно до кінця 80-х рр. ХХ ст., новітній, з
1991 р. – до початку ХХІ ст. 

У  радянську  добу  склалося  три  основних  напрями  в  історіографії
вітчизняного  євангельського  християн-баптизму.  Перший  напрямок  –
представлений  антирелігійною  літературою,  у  якій  жорстоко  критикувалося
віровчення євангельських християн-баптистів,  а  їхніх послідовників називали
«темними  людьми»,  «антисуспільним  елементом»,  «націоналістами»,
«екстремістами»  тощо.  Другий  напрямок  –  репрезентований  церковною
літературою,  написаною  конфесійними  дослідниками.  Третій  напрямок
розвинули  зарубіжні  дослідники,  головним  чином  діаспорні  вчені  західного
напрямку.

У  1940-1950-х  рр.  ХХ  ст.  була  сформована  та  впроваджена  оновлена
релігійна  модель  взаємодії  держави  та  церкви  в  СРСР  –  одержавлення
протестантських релігійних громад із метою досягнення геополітичних завдань.



З атеїстичної літератури, в контексті якої висвітлювалася й церковна політика
щодо  громад  Євангельських  християн-баптистів,  зникли  такі  сталінські
ідеологічні  штампи  поширені  в  1930-х  рр.  як:  «саботаж»,  «буржуазно-
націоналістичний ухил», «викорінення релігії»,  «боротьба з контрреволюцією
та пристосуванством церкви»1. На історіографії періоду «хрущовської відлиги»,
відбилися  постанови комуністичного  режиму щодо посилення  антирелігійної
роботи.  Вони передбачали  проводити  боротьбу  проти  релігії  як  боротьбу
науково-матеріалістичного світогляду проти антинаукових релігійних уявлень2.
Праці  цього  часу  представлені  переважно  псевдонауковими  атеїстичними
агітками3,  у  яких  бездоказово  звинувачували  так  званих  «сектантів»  у
порушеннях радянського законодавства про релігійні культи та екстремізмі4, у
тому числі й аморальній поведінці, знущанні над дітьми5.

Щоб роботу в напрямку атеїстичної пропаганди підняти на вищий рівень
була  створена  у  1964 р.  в  Москві науково-дослідна  організація  –  Інститут
наукового атеїзму при ЦК КПРС для координації  наукової  роботи з  атеїзму6.
Відповідно швидко з’явилося багато вчених, які займалися вивченням тодішньої
релігійної  ситуації.  Вони  й  отримали  від  державних  органів  замовлення  на
літературу, яка б розвінчувала «ілюзії ідеології баптизму», та показувала його
«антинаукову  реакційну  сутність»7.  Ними  почали  вводитися  в  науковий  обіг
нові джерела, вигідні комуністичному режиму8. 

Провідними дослідниками протестантизму, і  головним чином баптизму в
60-70-х рр. ХХ ст. були московські вчені А. Клібанов9 та Л. Мітрохін10. Після
захисту докторської дисертації Л. Мітрохіна з’явилося безліч пропагандистської
атеїстичної літератури, яка публікувалася на замовлення компартійних органів.
Література  такого  штибу  дублювала  окремі  тези  праць  А. Клібанова  та
Л. Мітрохіна11,  та  була  повністю  просякнута  історичними  звинуваченнями

1Иванов  И., Кольцов  Н.  О  научно-атеистической  пропаганде  среди  сектантов.  Москва,
1948. 43 с.
2Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки).
Санкт-Петербург: РХГИ, 1997. С. 56.
3Тучков Е. А. Сектантство и его идеология. Москва: Госполитиздат, 1955. 24 с.
4Сердобольская Л. А. Реакционная сущность баптизма. Ленинград: Лениздат, 1960. 44 с.
5Чардаров С. Атеїстичне виховання учнів. Вільна Україна. 1954. 1 груд. 
6Зуев  Ю. П.  Институт  научного  атеизма  (1964-1991).  Антология  отечественного
религиоведения. Москва: Изд-во РАГС, 2009. Ч. 1. С. 9-34. 
7Белов  Л.  П.  Критика  идеологии  современного  баптизма.  Автореф.  на  соискание  ученой
степени канд. философских наук. Москва : 1962. 15 с.
8Науково-атеїстичне  виховання  учнів  (хрестоматія).  упорядники  К. П. Кіндрат,
В. А. Якубовський. Київ: Вид-во «Радянська школа», 1966; Вопросы идеологической работы.
Сборник важнейших решений КПСС. Госполитиздат, 1961; Законодательство о религиозных
культах. Издание второе, дополненное. Москва: Юридическая литература, 1971. 212 с. 
9Клибанов А.  История  религиозного  сектантства  в  России.  Москва:  Наука,  1965.  його ж.
Религиозное сектантство и современность. Москва: Наука, 1969.
10Митрохин  Л.  Н.,  Клибанов  А.  И  Христианское  сектантство  в  СССР.  Основы  научного
атеизма. Москва, 1961. С. 277-310;  його ж. Коммунистическое воспитание и борьба против
религиозного  сектантства.  Коммунист. 1961.  №  2.  С.  60-71.; його  ж. Выступление  на
Всесоюзном совещании по вопросам разработки и пропаганды научного атеизма. Вопросы
философии. 1962. № 8. С. 161

https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


«сектантів  в  реакційності,  і  порушеннями  радянського  законодавства  про
культи» та рясніла псевдонауковими концепціями наукового атеїзму12. 

Причини  внутрішньоконфесійного  розколу  в  середовищі  ВРЄХБ
радянськими дослідниками визначалися тенденційно, з урахуванням тодішніх
політичних  обставин.  Розкол  в  ВРЄХБ  насамперед  пов’язувався  з
багатополярністю  світоглядів  та  віровчень  всередині  громади13.  Насправді
причини полягали в тому, що активні віруючі не хотіли працювати на владу,
своїми ж руками нищити громаду, тому й відділилися від провладної ВРЄХБ та
створили в 1961 р. «ініціативну групу», яка у 1965 р. утворила Раду церков із
певною організаційною  ієрархією,  і  почала  активно  діяти  та  конкурувати  зі
структурами підпорядкованими апарату провладної ЄХБ14. 

В 1970-х рр. література про євангельсько-баптистський рух продовжувала
носити викривально-обвинувальний характер. У роботах такого штибу, які були
розраховані  на  пропагандистів  атеїзму15,  актив  Ради  церков  ЄХБ  називали
«націоналістами»,  «релігійними  фанатиками»,  які  зайняли  антигромадську
позицію,  та  ведуть  боротьбу  з  тими  віруючими,  що  лояльно  відносяться  до
радянського устрою, будівництва комунізму16. Виконуючи соціальне замовлення
радянські  вчені,  прибічників  Ради  церков  ЄХБ  звинувачували  в  наклепі  на
радянський устрій та прямих фальсифікаціях щодо програмних положень КПРС
в сфері релігії17. 

Досягненням  періоду  стало  те,  що в  науковий  обіг  було  введено  багато
нових  документів18.  Дослідники  почали  звертати  увагу  на  історію
протестантської  церкви,  особливості  віровчення  євангельсько-баптистських
громад,  досліджувати  психологію  вірян  через  призму  їхніх  повсякденних
релігійних практик19.  Така  робота  проводилася  задля  того,  щоби  пропаганду
ідеології  атеїзму  поставити  на  професійний  рівень.  Водночас  нові  джерела
представлені  в  роботах,  компонувалися  в  такій  послідовності,  щоб  довести

11Митрохин Л. Н. Баптизм и современность. Москва: Знание, 1964. 80 с;  його ж. Гость или
хозяин?  (беседы  о  баптизме).  Москва:  Моск.  рабочий,  1964.  56  с.  його  ж.  Баптизм  i
сучаснiсть. Київ: Т-во «Знання» УкрРСР, 1964. 64 с.
12Сердобольская  А.  А.  Реакционная  сущность  баптизма.  Ленинград,  1960.  43  с.  її  ж. Об
атеистической  работе  среди  баптистов.  Ленинград:  «Знание»,  1966.  45  с;  Подоляк  В. А.
Особенности  и  социальная  сущность  идеологии  современного  баптизма:  автореф.  дис…
канд.  филос.  наук.  Киев,  1968.  23  с.;  Скворцов  З.  К.  Критика  баптистской  концепции
общества и человека: автореф. дис.… канд. филос. наук. Москва, 1970. 22 с.
13Митрохин  Л.,  Клибанов  А.  Кризисные  явления  в  современном  баптизме.  Москва:
Издательство «Знание», 1967. С. 17-18.
14Братський листок. № 9-10. 1965. С. 1-6.
15Калиничева Э. В. Социальная сущность баптизма 1917-1929 гг.  Ленинград:  Издательство
«Наука». 1972, 150 с; Поліщук Ю. Д. Баптизм колись і тепер. Київ: Видавництво «Карпати»,
1976. 43 с.
16Максимилианов Г. Г. Баптисты-раскольники – кто они? Донецк: Донбасс, 1970. 51 с.
17Гаркавенко Ф.И. Идеология современного баптизма. Москва, 1970. С. 8; Арестов В. Баптизм
без маски. Киев: «Вища школа», 1983. 120 с.
18Куроедов В. Религия и закон. Москва, 1970. 65 с.; його ж. Советское государство и церковь.;
Ляліна Г. С. Новые тенденции в идеологии баптизма. Москва: «Знание», 1979. 64 с.
19Москаленко  А.  Т.,  Чечулин  А.  А.  Микросреда  верующего  и  атеистическое  воспитание.
Новосибирск: Наука, 1979. 222 с. 



думку  про  те,  що  релігія  є  пережиток  капіталістичного  минулого  і  в
майбутньому вона, як і церква, зникне20.

Політичні  зміни,  які  принесла  «перебудова»  позитивно  вплинули  на
пожвавлення  досліджень  у  галузі  історії  вивчення  баптистського  руху  в
радянський період.  Ліквідація  цензури,  штату  кураторів  ідеологів,  публікація
нових джерел, таємних службових документів, архівів, безцензурних спогадів,
все це призвело до нового погляду на радянське минуле і на ідеологію, яка його
оберігає21. З’являється низка досліджень, у яких вперше були залучені архівні
джерела спецслужб СРСР. Дослідники почали визнавати репресії щодо багатьох
вірних  ЄХБ.  Проте  концептуальний  підхід  у  цих  розвідках  залишався
радянським,  оскільки автори  намагалися  довести  доцільність  репресій  проти
служителів протестантських церков. Також їм не вдалося відійти від офіційних
понять радянської історіографії, зокрема таких як: «атеїстичне перевиховання»,
«ленінські норми», «науковий атеїзм» тощо.22. 

У  60-80-х  рр.  ХХ  ст.  поряд  з  офіційною  антирелігійною  літературою
друкуються  конфесійні  і  самвидавні  публікації  опозиційної  Ради  церков
євангельських  християн-баптистів23.  У  працях,  представленими  церковними
періодичними  виданнями,  так  і  самвидавними  бюлетенями,  висвітлювалися
особливості  віровчення  ЄХБ,  відстоювалися  принципи  свободи  сумління,
оприлюднювалися факти її порушення в СРСР, у тому числі й в УРСР. Значною
подією у цій галузі стало видання у 1979 р. фундаментальної праці «История
евангельских христиан-баптистов в СССР», яка була перевидана у 1989 р.24.

Історіографія  західного  напрямку  була  спрямована  на  внутрішнього
читача і висвітлювала тоталітарні умови життя та становища вірян у СРСР25.
Унесок  вчених  західної  діаспори  в  дослідження  проблеми  є  надзвичайно

20Розенбаум Ю. Советское государство и церков. Москва, 1985. 156 с.; Бражник И. Атеизм и
свобода совести. Киев, 1985. 60 с. 
21Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки).
Санкт-Петербург: РХГИ, 1997. С. 56. 
22Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. Москва: Политиздат,  1991. 398 с.;  Фурман Д. Религия,
атеизм и перестройка. На пути к свободе совести. Москва,1989. 80 с. 
23Братский  вестник  №  1 Москва,  издание  Всесоюзного  Совета  Евангельских-Христиан
Баптистов.  1960. 88 с.;  Братский листок, № 4. 1965 г.  СЦ ЕХБ;  Бюллетень № 2 Совета
родственников  узников  Евангельских христиан-баптистов  в  СССР. Москва. 1971. 30  с.;
Бюллетень № 2 Совета родственников узников Евангельских христиан-баптистов в СССР.
Москва,  1972. 10 с.; Бюллетень  №  52  Совета  родственников  узников  Евангельских
христиан-баптистов в СССР. Москва. 1978. 32 с.; Бюллетень № 60 Совета родственников
узников Евангельских христиан-баптистов в СССР. Москва. 1979. 66 с. 
24История евангельских христиан-баптистов в СССР. Москва, 1989. 408 с.
25Домашовець  Г.  Нарис  історії  української  євангельсько-баптистської  церкви.  Irvington;
Toronto,  1967. 596 с.;  його ж. Одне пiвсторiччя.  Irvington:  Вид-во Кирило-Мефодiївського
Братства,  1973.  256  арк.; Заватски  В.  Евангелическое  движение  в  СССР  после  Второй
мировой  войны. [пер.  с  англ].  Москва:  ИЦ-Гарант,  1995.  560  с.;  Жабко-Потапович  Л.
Христове світло в Україні:  Історія  Українського Євангельсько-Баптистського руху. Вид. ІІ.
Чикаго, 1991. 173 с.; Нагай С. Віра, церква і народ. Габсбург, 1963. 28  с.; Simon G. Church,
State  and Opposition  in  the  USSR. London,  1974.  127  р.; Van den Bercken W.  Ideology and
atheism in the Soviet Union. New York, 1975. 154 р.; Powell D. Antireligious propaganda in Soviet
Union: A study of mass persuasion. Cambridge, 1975. 138 р.



цінний, незважаючи на слабкість джерельної бази в їхніх розвідках, причиною
якої стала їхня відірваність від першоджерел. 

Новітній історіографічний період розпочався з 1991 і триває до сьогодні.
Після  відновлення  Україною своєї  незалежності  відбулися  докорінні  зміни у
вивченні  заборонених  проблем.  Для  дослідників  були  створені  сприятливі
умови для пошуку, вивчення та публікації документальних матеріалів з архівів
радянських репресивних спецслужб. Як світським, так і конфесійним історикам
це  дало  змогу  оприлюднити  незаангажовані  роботи  про  громади  ЄХБ,  їх
віровчення та складні умови, в яких довелося вірянам-християнам проводити
свою  діяльність  в  радянські  часи  та  протистояти  антирелігійній  політиці26.
Вийшли  роботи  про  державно-церковні  відносини  в  УРСР27,  карально-
репресивні заходи щодо протестантських релігійних організацій28, причини та
обставини  організації  політичних  репресій  проти  вірних  громади  ЄХБ29.
Вітчизняні  вчені  враховуючи  сучасні  методологічні  та  теоретичні  підходи
дослідили  і  показали  соціокультурні  впливи,  релігійну  політику  радянської
влади,  внутрішньоконфесійне  життя  релігійних  об’єднань,  соціально-
26Любащенко В.  Історія протестантизму.  Курс лекцій. Львів,  1995.  350  с.;  її ж.  Сучасний
євангельсько-баптистський рух в Україні:  оновлення традицій.  Людина і  світ. 1996.  № 6.
С. 6-10; її ж. Протестантизм в Україні: ґенеза, структура, місце в соціокультурних процесах:
дис. … д-ра філос. наук: 09.00.11. Київ, 1998. 258 л. 
27Лисенко  О.  Церковне  життя  в  Україні.  1943-1946  рр.  Київ,  1999.  403 с.;  Войналович  В.
Партійно-державна політика щодо релігії  та релігійних інституцій в Україні в 1940-1960-х
роках:  політичний дискурс.  Київ,  2005. 741 с.; Бєлікова  Н.  Ю. Релігійні  конфесії  України
наприкінці 80 – у 90-ті рр. ХХ ст. : автореф. Дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Донецьк, 2001.
20 c.; Сітарчук, Р. А. Діяльність протестантських конфесій у Радянській Україні в контексті її
державної політики (20–30-і рр. ХХ ст.): дис. … канд. іст. наук: 09.00.11. Киев, 2001. 238 л.;
Вільховий  Ю.  В.  Політика  радянської  держави  щодо  протестантських  церков  в  Україні
(середина  40-70-х  рр.  ХХ  ст.):  дис.  ...  канд.  іст.  наук:  09.00.11. Полтава,  2002.  298  л.;
Леда А. Я. Протестантські течії в релігійному житті українців Галичині у міжвоєнний період
(1919-1939): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Львiв. нац. ун-т iм. I. Франка. Львів,
2006. 20 с.; Голощапова Є. О. Громади євангельських християн-баптистів Південної України в
умовах  суспільних  трансформацій  20-30 -х  рр.  ХХ  ст.:  дис.  ...  канд.  іст.  наук:  07.00.01.
Запоріжжя,  2010.  198  л.; Данілова І.  Ю.  Протестантські  релігійні  організації  в  Україні  у
повоєнний період (1945-1955 рр.): структура, діяльність та стосунки з владою: дис. ... канд.
іст.  наук:  07.00.01.  Київ,  2010.  245  л.; Петров С. В.  Політика  СРСР  щодо  Євангельських
церков  у  1940-1960-і  роки:  автореф.  дис.  ...  канд.  іст.  наук:  07.00.02. Одес.  нац.  ун-т
ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2016.16 с.
28Бажан О., Данилюк Ю. Випробування вірою: боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих
в  Україні  в  другій  половині  1950-х  –  1980-і  рр.  Київ,  2000.  329  с.;  Ластовський  В.В.
Державно-церковні  правовідносини в  Україні:  проблеми в  історії  та  сучасності.  Київ:  ГО
«Всеукраїнське  Товариство  дослідників  християнських  старожитностей  Центральної  та
Східної Європи», 2016. 40 с.; Михайлуца М. І. Регламентація релігійного життя в українських
землях Буго-Дністровського межиріччя (1941-1944 рр.).  Історія релігій в Україні: науковий
збірник. За заг.  ред.  М. Капраля,  О. Киричук,  І. Орлевич. Львів: Інститут релігієзнавства  –
філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. Частина 1: Церковна історія. С. 635-
643. 
29Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980 рр.).
Полтава:  Друкарська майстерня,  2009. 288 с.;  Гапонюк,  Л. А., Пирожко М. О., Чайка В. Г.
Євангельський рух на Волині в документах і долях людей. Луцк: Україн.  місія благовістя,
2009. 448 с.; Висовень О. І. Боротьба євангельських християн-баптистів за свободу сумління.
Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. 197 с. 



демографічні характеристики віруючих30. Особливу увагу звернули на вивчення
релігійної свідомості та поведінки пересічних віруючих31.

Великий унесок у розв’язання багатьох спірних питань щодо діяльності та
становища ЄХБ у СРСР, їхнього віровчення, спротиву радянській тоталітарній
ідеології, боротьби за право свободи сумління та віросповідання, репресивних
заходів  радянської  держави  щодо  релігійних  об’єднань  розкрили  у  своїх
роботах конфесійні історики32. Їхні студії відрізняються від праць професійних
науковців тим, що переважно не забезпечені  науково-довідковим апаратом та
найчастіше мали ненауковий стиль викладу матеріалу. 

Зарубіжну  історіографію  новітнього  періоду  представлено  працями
російських  вчених.  Серед  них  є  роботи  як  істориків  церкви33,  так  і  світські
студії34.  У  працях зібрано та узагальнено великий обсяг матеріалу важливого
для дослідження політичних та соціокультурних вимірів, у яких жили віряни
євангельського-баптистського братства в радянську добу. 

Отже,  представлена  історіографія  дала  змогу  дотримуватися  правил
пізнання, досягнути мети та реалізувати завдання дисертаційного дослідження. 

У  підрозділі 1.2.  «Джерельна  база  дослідження  та  її  класифікація»,
зазначено, що опрацьована джерельна база дозволила об’єктивно і досить повно
розкрити  становище  віруючих  громад  Євангельських  християн-баптистів  у
політичних,  соціокультурних  вимірах  тоталітарної  доби,  реалізувати  мету  та
вирішити  поставлені  завдання.  До  аналізу  залучений  масив  джерел,  а  саме:

30Бондарчук  П.  Соціорелігійне  життя  України  в  середині  1940-х  –  на  початок  1950-х  рр.
Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.):
Колективна  монографія.  Відп.  ред.  В.  М.  Даниленко:  У 3-х частинах.  Ч.  3.  Київ:  Інститут
історії  України  НАН  України,  2010.  336  с.  С.  90-151;  його  ж. Євангельські  християни-
баптисти в УРСР (середина 1940-х – середина1980-х років): взаємини з владою особливості та
трансформації релігійного життя. Український історичний журнал. 2018. № 6. С. 145-167. 
31Бондарчук  П.  Релігійність  населення  України  у  40–80-х  роках  XX  ст.:  соціокультурні
впливи, особливості, тенденції змін. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. 381 с.
32Савинский  С.  История  русско-украинского  баптизма.  Одесса:  ОБС «Богомыслие», 1995.
128 с.;  його  ж.  История  Евангельских  христиан-баптистов  Украины,  России,  Белоруссии
(1917-1967 гг.). Санкт-Петербург: Библия для всех, 2001. 422 с.; История баптизма: сборник.
Ред.  Л.  Голодецкий  и  др.,  предисл.  С.  В.  Санников.  Одесса:  ОБС,  «Богомыслие»,  1996.
Вып. 1. 1996. 489 с.;  Решетников Ю., Санников С. Обзор истории евангельско-баптистского
братства  на  Украине.  Одесса,  2000.  246 с.; Коваленко  Л.  Облако  свидетелей  Христовых
(72 биографии с фотографиями). Изд. 3-е, доп. Киев: Центр Христианского Сотрудничества,
2002. 274 с.
33Міцкевич А. И. История Евангельских Христиан-Баптистов. Москва: PC ЕХБ, 2007. 536 с.
34Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки).
Санкт-Петербург:  РХГИ,  1997.  480  с.;  його  ж. Философские  проблемы  религиоведения.
Санкт-Петербург:  РХГА,  2008.  1046  с.; Пузынин  А.  Традиция  евангельских  христиан:
изучение  самоидентификации  и  богословия  от  момента  ее  зарождения  до  наших  дней.
Москва: изд-во ББИ, 2010. 523 с.



1) архівні документи35;  2) документи, які  опубліковані36;  3) джерела особового
походження37;  4) церковні  (самвидавні)  і  світські  періодичні видання38;
5) особистий  архів39;  6) польові  дослідження40;  7) інтернет-ресурси41.  Названа
класифікаційна модель джерел має свої особливості, різний ступінь науковості
та  об’єктивності  інформації,  потребує  застосування  своєрідних  методів  та
прийомів джерелознавчої критики. Лише їх поєднання дало змогу комплексно
відтворити особливості соціокультурного життя вірян євангельських християн-
баптистів у 40-80-і рр. ХХ ст., висвітлити становлення та організацію діяльності
органів управління і політичного контролю в релігійній сфері, а також протидію
братства ЄХБ втручанню комуністичного режиму в їхнє релігійне життя.

35Письмо  на  имя  Сталина  за  подписями  товарища  Хрущева,  докладные  записки  и  др  .
материалы о сборе средств в фонд Красной Армии церковными общинами и духовенством
города Киева. ЦДАГО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 1030. Ч. І. 22/ІІ. 1944 – 22/VІІІ 1944. 16 л.;
Информация о нелегальных религиозных организациях и реагирование населения Украины
на  аресты духовенства  униатской  церкви.  ЦДАГО Украины.  Ф.  1.  Оп.  23.  Д.  1941.  Ч.  1.
26.ІІІ. 1945.  – 20/Х 1945. 12 л.;  Информация о реагировании духовенства  и верующих на
постановление  ЦК  КПСС  от  10  ноября  1954  «Об  ошибках  в  проведении  научно-
атеистической  пропаганды  среди  населения».  ЦДАГО  Украины.  Ф.1.  Оп.  30.  Д.  №02/10.
начато 12. V. 1954. – закончено 10. ХІ. 1954. 17 л.; Документы о деятельности и положении
т.н. «Совета церквей ЕХБ» (раскольники), (стенограмма беседы с представителями «Совета»,
информации, справки, обращения) за 1968 год. ЦГАВОВУ Украины. Ф. 4648. Оп. 5. Д. 117.
152 л.; ГДА СБУ. – Перелік справ ф. 1. – 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ КДБ
УРСР.  –  Історія  фондоутворення.  Арк.  25-27.;  Дело  №  26  с  докладными, записками,
спецобобщениями и справками по линии интеллигенции и молодежи. Нач. 24 ноября 1959-
10 декабря 1959 гг. ГДА СБУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1093. 223 л.
36Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР 1938-
1973.В  2  т.  Т.  2. за  ред. Я.  Я.  Колотуха;  Ф.  Г.  Бурчак ;  Упоряд. З.  К.  Калінін.  Харків:
Політвидав України, 1974. 734 с.; Про релігію і атеїстичне виховання. Збірник документів і
матеріалів.  Київ, 1979.; О религии и церкви: Сборник высказываний классиков марксизма-
ленинизма, документов КПСС и Советского государства. Москва: Политиздат, 1981. 176 с.;
Головащенко С.И.  История  евангельско-баптистского  движения  в  Украине:  материалы  и
документы.  Одесса : Богомыслие, 1998. 277 с.; История Евангельского движения в Евразии:
материалы  и  документы.  Евроазиатская  Аккредитационная  Ассоциация.  Одесса,  2002.
Компакт-диски -2.0.-5.0.
37Коркосенко А. Знайте правду, люди!  Симферополь, 1963. 60 с.; Карев А. Священнодействия
Церкви. Братский вестник № 1. 1963.. С. 36.; Вінс Г. Горизонти віри.  Київ, 1995. 112 с.; його
ж. Тропою верности. 2 изд., перераб и доп. Санкт-Петербург: Библия для всех, 1997. 308 с.;
його ж. Шестьдесят лет спустя… Коваленко Л. Облако свидетелей Христовых 5-е издание
(72 биографии с фотографиями). Київ: Центр Христианского Сотрудничества, 2006. С. 13; 20
лет  по  пути  возрождения.  Слово  на  юбилей  председателя  Совета  Церквей  ЕХБ  Г.
К. Крючкова.  По пути возрождения.  Москва,  1989.  С.  10-11.;  його ж. Победа от Господа.
Вестник истины. 20 октября 2011 г.  С. 3-47.; Крючков Ю. К. Внутрицерковное Движение
ЕХБ в бывшем Советском Союзе. Сакраменто (США): Б. и., 2001. 70 с.;  його ж. Создание
подпольной печати СЦ ЕХБ в Советском Союзе начала 60-х годов. Сакраменто (США), 2001.
162 с.
38Братский  вестник  № 1. Москва,  1945.  44  с.;  Братский  вестник № 1. Москва,  издание
Всесоюзного  Совета  Евангельских-Христиан  Баптистов.  1960.  88  с.; Бюллетень  №  32
Совета Родственников узников Евангельских христиан-баптистов в СССР. Москва, 1976. 60
с.;  Бюллетень  № 39 Совета Родственников  узников  Евангельских христиан-баптистов в
СССР. Москва, 1977. 60 с.; Братский листок, № 7. 1965 г.; Братский листок, №4, 1965 г., СЦ
ЕХБ.; Вестник спасения. № 3 (3). 1963. 49 с.; Вестник спасения. № 2 (10). 1965. 49 с.
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У  підрозділі 1.3.  «Теоретико-методологічні  засади  наукового  пошуку»,
представлено  методологічний  інструментарій  дисертаційного  дослідження.
Показано,  що  методологічною  основою  дисертації  насамперед  виступили
принципи:  історизму,  системності,  об’єктивності,  всебічності,  наступності
(спадкоємності),  світоглядності.  Важливу  увагу  в  дослідження  надано
синергетичному  підходу,  який  дозволяє  окреслити  нову  парадигму  сучасної
історії релігії, яка, оновлюючи усю концептуальну схему, модернізує загальну
модель  постановки  й  розв’язання  проблем  у  цій  галузі. Застосування
соціокультурного  підходу  дало  змогу  розглянути  життєдіяльність  громад
євангельсько-баптистського  руху  в  часі  і  просторі,  його  трансформації,  з
урахуванням його структури, культури, інститутів, способу життя його рядових
членів та видатних діячів.

У процесі дослідження застосовані загальнонаукові методи дослідження:
аналізу  і  синтезу,  логічний,  соціологічний, аксіологічний  (ціннісний);
спеціально-історичні  методи:  історично-логічний,  порівняльно-історичний,
біографічний, проблемно-хронологічний, ретроспективний та історіографічної
критики тощо. Метод усної історії задіяний у дослідженні з метою фіксування
суб’єктивних  свідчень  очевидців  подій,  які  відбувалися  в  період  тоталітарної
доби  в  Україні.  Свідчення  очевидців  атеїстичних  кампаній  були  зафіксовані
методом  дослідження  –  інтерв’ю.  Отримана  інформація  дала  змогу  краще
зрозуміти вплив атеїстичної політики комуністичного режиму на життя, побут та
матеріальне становище християнських родин. 

Понятійно-категоріальний апарат дисертаційної роботи використаний для
кращого  осмислення  проблеми,  окремих  її  аспектів  та  пояснення  окремих
визначень, які є найуживанішими в роботі. 

Отже,  у радянську добу склалося три основних напрями в історіографії
вітчизняного  євангельського  християн-баптизму.  Перший  напрямок  –
представлений антирелігійною літературою, другий – репрезентований працями
конфесійних  дослідників. Третій  напрямок  розвинули  зарубіжні  дослідники,
переважно діаспорні вчені. Новітню історіографію представлено як світськими,
так і конфесійними дослідженнями. Вчені дослідили і показали соціокультурні
впливи,  релігійну  політику  радянської  влади,  внутрішньоконфесійне  життя
релігійних  об’єднань,  релігійну  свідомість  та  поведінку  пересічних  вірян,
постулати  віровчення  ЄХБ,  їхній  спротив  радянській  тоталітарній  ідеології.
Російська  історіографія  значно  доповнила  вивчення  євангельського-

39Суд  Прокофьева.  25  августа  1962  г.,  в  г.  Жданове  Донецкой  области.  Особистий  архів
О. Висовень; Краткие записи  судебного  процесса  над  верующими  ЕХБ  братьями:
Крючковым Г. К. (Председателем Совета Церквей ЕХБ) и Винсом Г. П. (Секретарем Совета
Церквей ЕХБ) Москва 29-30 ноября 1966 г. Особистий архів О. Висовень.
40Записано 10 травня 1996 р. від Вовка М. П. 1930 р.н., який мешкав в м. Яготині Київської
області.;  Записано  9  червня  2013  р.  від  Острянського  В.  А.  1929  р.н.,  який  мешкав  в
м. Яготині Київської області.;  Записано 15 квітня 2014 р. від Левченко В. І. 1969 р.н., яка
мешкає в м. Яготині Київської області.   
41Реформация ХХ века.  URL: http: //  www. reformzerkvi. соm; Воспоминание о ГУЛАГЕ и их
авторы. URL: http: //www.sakharov-center.ru/; Вінс Георгій Петрович. URL: http:     //olexa.org.ua/.
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баптистського руху періоду радянського тоталітаризму в широкому культурно-
філософському,  загальноісторичному контексті.  Джерельна  база  має  свої
особливості,  різний ступінь науковості  та  об’єктивності  інформації,  потребує
застосування  своєрідних  методів  та  прийомів  джерелознавчої  критики.
Методологічний  інструментарій  дав  змогу  дотримуватися  правил  пізнання,
досягнути мету та реалізувати завдання дисертаційного дослідження. 

Другий  розділ  «Релігійний  соціум  радянської  доби:  громади
Євангельських  християн-баптистів  у  лещатах  комуністичної  диктатури»
складається  з  трьох  підрозділів  і  трьох  підпідрозділів  та  присвячений
дослідженню  релігійного соціуму,  його  синергетичним  моделям, показу
динаміки  змін  політики  радянської  влади  щодо  віруючих  євангельсько-
баптистського спрямування, їхньому соціокультурному світу, антропологічному
виміру діяльності в 40-80-і рр. ХХ ст.

У підрозділі  2.1.   «Синергетична модель релігійного життя радянської
доби»  встановлено,  що  синергетична  модель  релігійного  життя  в  СРСР
кінця 20-30-х рр.  ХХ ст.  була запроваджена Й. Сталіним із метою тотального
домінування  комуно-більшовицької  держави над релігією.  Сталінська  модель
боротьби з релігійними організаціями спиралася на законодавство про релігійні
культи,  яке обмежувало життя релігійних громад винятково межами рамками
відправлення культу та проходила під гаслом «боротьби з контрреволюцією та
пристосуванством  церкви».  Магістральною  стратегією  сталінського  режиму
була повна ліквідація релігії та релігійних настроїв у мешканців СРСР з метою
створення для сталінізму монополії в духовній сфері, головні засоби – огульна
атеїстична пропаганда, яка виправдовувала будь-які злочини проти церкви та її
прибічників; карально-репресивні дії спецслужб, набули системного характеру
проти духовних авторитетів та вірян.

На  початку  40-50-х  рр.  ХХ  ст.  була  впроваджена  оновлена  релігійна
модель  взаємодії  держави та  церкви  в  СРСР:  уніфікація  та  підпорядкування
релігійних  організацій  державно-партійній  роботі  з  метою  досягнення
геополітичних завдань. Ця модель була розроблена Й. Сталіним під час Другої
світової  війни і  впроваджувалася  під  гаслом «все  для  фронту та  боротьби  з
німецько-фашистським  агресором».  Сталінська  модель  «віротерпимого»
ставлення до релігії будувалася за подвійними стандартами: з одного боку, через
посередництво провладного ВРЄХБ демонструвалася міжнародним партнерам
демократія  та  свобода  сумління,  з  іншого  –  за  сприяння  спецслужб  було
створено низку прихованих механізмів, які сприяли закриттю громад. 

У повоєнний період була розроблена і нова тактика боротьби з релігією,
яка  реалізовувалася  спецслужбами  МДБ-КДБ,  Радою  в  справах  релігійних
культів та пропагандистами атеїзму на «високому науковому рівні». Ними була
впроваджена  орієнтована  схема  реєстрації  та  масового  розпуску  громад
Євангельських  християн-баптистів.  Внаслідок  політики  подвійних  стандартів
щодо релігії було закрито тисячі молитовних будинків, що змусило вірян іти в
підпілля і задовольняти свої духовні потреби нелегально.

Синергетична  модель  релігійного  життя  в  період  1953-1989 рр.:
відновлення  масової  атеїстичної  кампанії  спрямованої  проти  релігії;
виникнення  внутрішньоцерковного  опозиційного  руху  в  братстві



євангельських-баптистів  формувалася  та розвивалася  протягом  двох
підперіодів:  перший  –  1953-1964  рр.  проходив  під  гаслом  М. Хрущова:
«покінчимо  релігією  до  середини  сімдесятих  –  за  п’ять  років  до  настання
«комунізму».  Головною  метою  в  антирелігійний  політиці,  було  знищення
релігії,  релігійних громад та опанування радянськими громадянами основами
наукового  атеїзму.  У  відповідь  на  антирелігійну  політику  найстійкіші  брати
ЄХБ – «ініціативники», організували спротив. Вони висунули свою програму
діяльності церкви, головними пунктами якої були: проповідь Євангелія, яка не
обмежувалася б стінами молитовних будинків; посилення уваги до релігійного
виховання дітей; покаяння й освячення вірян; безумовне впровадження життя
принципу відділення церкви від держави. У 1962 р. «ініціативна група» була
перетворена  в  Оргкомітет,  а  потім  у  Раду  церков,  яка  почала  друкувати
самвидавну  літературу,  у  якій  оприлюднювалися  масштаби  репресій  щодо
опозиційних віруян.

У другому підперіоді – (з 1964 р. і до кінця 1980-х рр.) тоталітарна влада
повернулася до подвійних стандартів у питаннях релігії: декларувала світу про
дотримання в СРСР свободи сумління, але продовжувала репресії щодо вірян.
Реалізація  атеїстичних  заходів  проводилася  з  профілактичною  та  карально-
репресивною  метою  органами  КДБ,  пропагандистами  атеїзму,  пресою, 
правоохоронною системою,  каральною психіатрією, судами. 

Євангельські  християни-баптисти,  незважаючи  на  репресії,  були  готові
йти на будь-які жертви за засадничі принципи своєї Віри. Лідерам та активним
учасникам внутрішньоцерковного руху ЄХБ вдалося використати самвидавну
літературу  як  дієвий  майданчик  для  оприлюднення  складної  ситуації  зі
свободою  сумління  в  СРСР  та  очолити  духовний  спротив  комуністичному
режимові, який наприкінці 80-х рр. ХХ ст. врешті зазнав краху. 

У  підрозділі  2.2. «Політика  радянської  влади  щодо  вірних  громади
Євангельських християн-баптистів у 40-80-і рр. ХХ ст.» показано, що у зв’язку
з початком Другої світової війни та наближенням фронту Й. Сталін кардинально
змінив  політику  СРСР  у  релігійній  сфері,  відійшовши  від  карально-
репресивних заходів.  Проголосивши політику примирення з  релігією,  вождю
народів вдалося мобілізувати віруючих на боротьбу із зовнішнім ворогом. Через
новостворену ВРЄХБ та її вплив у світі Й. Сталіну вдалося підняти імідж СРСР
на міжнародній арені. 

У  повоєнний  період  сталінська  політика  щодо  громад  ЄХБ  набуває
виразніших тоталітарних ознак. Новостворені контролюючі інституції РСРК та
спецслужби КДБ розробили нову схему контролю та ліквідації громад ЄХБ. За
допомогою ВРЄХБ за досить короткий період режиму вдалося провести повний
облік,  реєстрацію громад та молитовних будинків  ЄХБ. Уповноважені РСРК,
використовуючи  різноманітні  нормативи,  зняли  тисячі  громад з  реєстрації,  а
спецслужби заарештували їхніх духовних лідерів.

Після  смерті  Й.  Сталіна  та  приходом  до  влади  спочатку  тріумвірату
(М. Булганін,  Г. Маленков,  М.  Хрущов)  розпочалася  часткова  лібералізація
культурно-релігійного життя,  були звільнені  та  реабілітовані  в’язні  сумління.
Але з утвердженням одноосібного правління М. Хрущовим було ініційовано на
законодавчому  рівні  антирелігійну  політику,  яка  призвела  до  посилення



переслідування  за  релігійні  переконання.  Широкомасштабна  атеїстична
кампанія  узаконювала  гоніння  на  вірян  в  усіх  сферах  життєдіяльності
суспільства.  Впроваджувалася  практика  закриття  та  руйнації  зареєстрованих
молитовних будинків, конфіскації церковного майна, постійних викликів вірян у
міліцію та  органи КДБ з  метою залякування  та  вербовки.  Непокірних вірян
штрафували, били, арештовували та судили. Проте карально-репресивні методи
не дали очікуваних результатів.  На початку 60-х рр. ХХ ст.  за посередництва
ВРЄХБ  та  його  положень  було  обмежено  діяльність  громад  ЄХБ.  Такі
опортуністичні дії ВРЄХБ призвели не лише до розколу баптистського руху в
СРСР, але й створили умови до організованого руху опору та утворенню  Ради
церков ЄХБ. 

Команда  Л.  Брежнєва,  анонсуючи  лояльність  у  питаннях  свободи
сумління  та  віросповідання  в  СРСР  перед  світом,  разом  зі  службами  КДБ
розробили  і  впровадили  низку  юридичних  документів  адміністративного  та
карного  характеру,  які  для  вірян  РЦ  ЄХБ  мали  трагічні  наслідки.  На  всій
території УРСР розпочалися гоніння прокурорських та правоохоронних органів
на  незареєстровані  релігійні  громади.  Це  спонукало  актив  РЦ  ЄХБ  до
організаційного  спротиву  системі.  Так,  16  травня  1966  р.  близько  400
делегованих баптистів із незареєстрованих громад ЄХБ СРСР приїхали до ЦК
КПРС у Москву та вручили листа чиновникам з проханням зареєструватися всі
незареєстровані  громади  ЄХБ  і  припинити  гоніння  й  втручання  держави  у
внутрішньоцерковні справи.

У  1970-х  рр.  «брежнєвський  режим»  наполегливо  узаконював  методи
впливу, боротьби й покарання вірян. До розправ над вірними незареєстрованих
громад  ЄХБ службовцями  КДБ активно  залучаються  органи  місцевої  влади,
міліція  та  прокуратура,  дружинники,  профспілкові  й  партійні  активісти,
працівники культури та освіти. Релігійні зібрання жорстко розганялися міліцією
та  дружинниками,  це  супроводжувалося  несанкціонованими  обшуками  та
конфіскацією  особистих  речей  вірян;  поширеними  були  адміністративні
покарання у вигляді штрафів та ув’язнення від 5 до 15 діб; найжорстокішими
були  покарання  у  вигляді  різних  термінів  ув’язнення  строго  режиму  з
конфіскацією  майна  або  примусового  лікування  в  психіатричних  лікарнях
спеціального типу, які застосовувалися до керівників та активних учасників РЦ 
ЄХБ. 

Системні  карально-репресивні  дії  тоталітарного  режиму,  які  були
спрямовані  насамперед  проти  відвідування  молитовних  зібрань  дітьми  та
молоддю призвели не лише до старіння церковного активу, але й до зниження
його освітнього рівня, й закарбували у свідомості цілого покоління пересічних
громадян УРСР «заідеологізоване кліше», що церкву відвідують лише літні й
неграмотні люди. 

На  початку  1980-х  рр.  новим  генеральним  секретарем  ЦК  КПРС
Ю. Андроповим та  його наступником проводилася  політика «залізної  завіси»
щодо приховування інформації про системні гоніння на віруючих та церкву в
СРСР.  Ця  директива  змусила  працівників  апарату  Ради  з  питань  релігії
посилити  контроль  за  діяльністю  ЄХБ.  Водночас,  трохи  лібералізувалося
ставлення  репресивних  служб  щодо  багатодітних  вірян,  якщо  раніше  за



релігійне виховання своїх дітей їм загрожувало позбавлення батьківських прав,
то у 1980-х рр. режим обмежувався профілактичними заходами. 

У  другій  половині  80-х  рр.  ХХ  ст.,  у  зв’язку  з  приходом  до  влади
ліберальнішого  керівництва  СРСР  на  чолі  з  М.  Горбачовим  послабився
ідеологічний тиск на релігійні організації. Це дало змогу як зареєстрованим, так
і незареєстрованим громадам ЄХБ розбудовувати свої структури. Збільшилася
кількість клопотань вірян у державні органи щодо поновлення реєстрації їхніх
громад, вони сміливо почали заявляти органам влади про свої права та назрілі
зміни  в  законодавстві  щодо  релігії.  Молитовні  зібрання  почали  відкрито
відвідувати  підлітки  та  молодь.  Такі  зміни  позитивно  вплинули  не  лише  на
омолодження  церкви,  але  й  на  підвищення  освітнього  рівня  її  активу  –
проповідників  та  кадрового  резерву.  Незважаючи  на  новий  курс  щодо
декларування  свободи  сумління  та  віросповідання,  сутність  тоталітарної
системи залишалася незмінною, майже до кінця 80-х рр. ХХ ст. чиновники та
міліція  на  місцях  продовжували  тероризувати  вірян,  зривати  молитовні
зібрання,  складати  на  них  протоколи,  погрожувати  кримінальною  та
адміністративною відповідальністю.

У  підрозділі  2.3. «Соціокультурний  світ,  антропологічний  вимір
діяльності  євангельських  християн-баптистів у 1940-1980-і  рр.»,  який
складається  з  трьох  підпідрозділів,  осмислено  соціокультурне  буття  людини,
особливості  віровчення  євангельських  християн-баптистів  та  його  втілення  в
повсякденних  практиках;  показано  вплив радянського  тоталітаризму  на
соціокультурний світ громад ЄХБ. 

Підпідрозділ 2.3.1. «Наукове осмислення соціокультурного буття людини»
містить інформацію про погляди вчених на специфіку соціокультурного підходу,
як  міждисциплінарного  методологічного  інструментарію  щодо  вивчення
суспільства.  Доведено, що застосування соціокультурного підходу дало змогу
розглянути  життєдіяльність  громад  євангельсько-баптистського  руху  в  часі  і
просторі,  його  трансформації  з  урахуванням  його  структури,  культури,
інститутів, способу життя його пересічних членів та видатних діячів. 

У підпідрозділі  2.3.2. «Особливості  віровчення євангельських християн-
баптистів  та  його  втілення  в  повсякденних  практиках» зазначено,  що
євангельським  християнам  і  баптистам  був  притаманний  своєрідний  спосіб
життя,  культура,  звичаї,  світогляд.  Особливістю  відзначалося  й  трактування
Біблії,  повсякденних релігійних практик. У внутрішньому облаштуванні своєї
церкви  євангельські  християни  і  баптисти  від  самих  початків  свого  руху
проповідували  та  втілювали  в  життя  незалежні  й  демократичні  принципи
існування братства в суспільстві – рівноправність усіх його членів, автономію
громад,  виборність  пресвітерів  та  старших  пресвітерів  тощо.  Їм  був
притаманний  і  своєрідний  специфічний  тип  культури,  який  відображався  в
їхньому віровченні, релігійних практиках, сім’ї, поглядах на свободу сумління,
державу, суспільство та пересічне життя. 

У  підпідрозділі  2.3.3. «Вплив  радянського  тоталітаризму  на
соціокультурний світ громад Євангельських християн-баптистів» установлено,
що  в  період  сталінського  тоталітарного  режиму,  церква  перетворилася  на
небезпечний духовний прихисток. У цій складній ситуації вірні євангельських-



баптистських громад намагалися створити свій власний соціокультурний світ,
який відповідав їхнім духовними переконанням, давав змогу вижити в жорстких
умовах  та  виховувати  своїх  дітей  за  християнськими  цінностями.  Натомість
сталінський  режим  всілякими  методами,  у  тому  числі  й  карально-
репресивними,  намагався  очорнити  євангельський-баптистський  рух  в  очах
пересічних  громадян,  порушити  його  внутрішній  культурний  простір,
звичаєвий уклад життя та змусити їх відмовитися від принципів  віровчення. 

Релігійна  політика  40-80-х  рр.  ХХ  ст.  носила  прагматичний  характер.
Вирішено  було  перетворити  громади  євангельських  християн  і  баптистів  на
структури  підпорядковані  державі,  що  суперечило  основним  баптистським
принципам. Порушення закону відділення церкви від держави як юридичному,
так і в конфесійному значенні в подальшому став носити системний характер.
Дуже  яскраво  це  відобразилося  в  антиєвангельських  постановах  держави,  у
яких  від  імені  ВРЄХБ вимагалося  не  залучати  дітей  на  молитовні  зібрання,
довести до мінімуму хрещення молоді, а учнів, студентів і військовослужбовців
взагалі хреститися заборонялося. Не дозволялося допускати на проповіді членів
інших громад тощо. 

Щоб  протидіяти  постановам  опозиційні  віряни  почали  проводити
хрещення без санкції державних органів, що викликало нову хвилю атеїстичних
кампаній щодо дискредитації баптизму. Найбільше від цього постраждали діти і
молодь, яким складно було соціалізуватися, не порушивши релігійних традицій
громади.  Перед  християнською  молоддю  закривалися  заклади  вищої  освіти,
кар’єрний  ріст  на  роботі.  До  вірян  ставилися  з  відразою  та  глузуванням,
починаючи  зі  школи,  цькували  за  релігійні  переконання  на  роботі,
безцеремонно  комсомольський  та  профспілковий  актив  зупиняв  молитовні
богослужіння.

Багатолюдні відправлення релігійних практик таких як: хрещення, шлюб,
поховання жорстоко розганялися. Правоохоронні органи втручалися в святкові
зібрання,  пов’язаних  з  особою  Ісуса  Христа:  Різдво,  Стрітення,  Вхід  в
Єрусалим,  Воскресіння,  Вознесіння,  Трійця,  Преображення.  Члени  громади
завжди  очікували  атеїстичні  органи  й  свято  Жнив,  яке  щорічно  відбувалося
восени. Комуністичний режим не лише порушував права християнських дітей і
молоді,  але й цілеспрямовано конфісковував та знищував уже набуті цінності
помісних  громад.  Таким  чином  режим  намагався  позбавити  євангельських
християн-баптистів  економічного  підґрунтя  та  незалежності.  У  боротьбі  з
релігією  тоталітарна  влада  використовувала  право  на  працю  як  інструмент
впливу  на  годувальників  багатодітних  сімей.  За  релігійні  переконання  вірян
цькували на виробництві, а потім звільняли з роботи, забирали паспорти, щоби
в  іншому  місці  не  могли  найнятися  працювати,  що  порушувало  юридичні
закони  СРСР.

Отже,  синергетичні  моделі  співдії  тоталітарної  влади  і  громад  ЄХБ
протягом панування в УРСР радянського режиму будувалися з позиції сили та
прагматичних  міркувань.  Політика  радянської  влади  щодо  віруючих
євангельсько-баптистського спрямування, незважаючи на декларування свободи
сумління та віросповідання,  залишалася антирелігійною майже до кінця 80-х
рр.  ХХ  ст.  Незважаючи  на  комплексні  карально-репресивні  заходи



комуністичного режиму щодо вірних євангельсько-баптистського спрямування,
останнім вдалося зберегли власний соціокультурний світ, який відповідав їхнім
духовними переконанням, давав змогу вижити в жорстких умовах та виховувати
своїх дітей за християнськими цінностями.

У  третьому  розділі  «Братство  Євангельських  християн-баптистів  і
карально-репресивна машина комуністичного режиму», який складається з
шести  підрозділів,  і  шести  підпідрозділів,  закцентувано  увагу  на  карально-
репресивній  машині  комуністичного  режиму та  її  жорстоких механізмах,  які
застосовувалися проти громад ЄХБ. 

У  підрозділі  3.1.  «Стратегія  і  тактика  спецслужб  Міністерства
державної  безпеки-Комітету  державної  безпеки  у  розробці  механізмів
боротьби  з  релігією» показано,  що  сталінський  режим,  щоб  повністю
контролювати  духовне  життя  пересічних  громадян  у  1946  р.  в  системі
новоутвореного МДБ СРСР та його республіканських відділах створив наділені
надзвичайними повноваженнями на карально-репресивні та профілактичні дії
5-ті (оперативні) управління.  У складі функціональних підрозділів сформовано
і відділ «О» МДБ УРСР, який займався наглядом за релігійними організаціями,
«сектами»,  групами  тощо.  Спецвідділ  «О»  МДБ-КДБ  УРСР  займався
плануванням та реалізацією оперативної роботи щодо «агентурно-оперативної
розробки сектантів», які ретельно обговорювалися на засекречених спеціальних
нарадах. Виконання завдань щодо розкладу та ліквідації молитовних будинків
ЄХБ  покладалося  на  оперуповноважених  та  їх  агентуру,  з  середовища
пресвітерського складу. Антирелігійні заходи  проводилася зі згоди партійних і
радянських  органів  та  за  активною  участю  громадськості,  яку  спеціально
готували. Із метою реалізації завдань щодо припинення діяльності молитовних
будинків  ЄХБ,  спецслужби  КДБ  вміло  поєднували  карально-репресивні  та
профілактичні методи: арешти, залякування, штрафи, компрометації релігійних
керівників, показове розвінчування так званої «реакційної діяльності сектантів»
у  пресі,  радіо,  телебаченню  і  кіномистецтві.  Залучалися  до  профілактичних
заходів лікарі, пожежники, мистецька та культурно-освітня інтелігенція. 

Підрозділ  3.2. «Рада в справах релігійних культів при Раднаркомі СРСР
як інструмент обліку, уніфікації та закриття релігійних громад Євангельських
християн-баптистів» висвітлено роботу Ради в справах релігійних культів, де
вказано,  що  з  перших  наказів  вона  спрямовувалася  на  уніфікацію  громад
Євангельських християн і баптистів та підпорядкування їх державно-партійній
роботі.  Керівниками  Ради  був  розроблений  алгоритм  дій  за  яким  їхні
співробітники на місцях спочатку провели облік та зареєстрували всі релігійні
громади. А згодом, використовуючи законодавчі нормативи, почали закривати
громади ЄХБ,  причому до початку  1950-х рр.  жодного  молитовного будинку
офіційно не відкрилося. У «хрущовський період» Рада продовжувала практику
контролю  молитовних  зібрань  вірян,  релігійних  відправлень,  обрядів  тощо.
Апарат  Ради  безцеремонно  зривав  шлюбні  та  поховальні  церемонії,  давав
вказівки  щодо  репертуару  духовних  пісень,  поховальних  відправлень,
відпочинку  вірян.  Уповноважені  ради  контролювали  призначення  старших
пресвітерів, яких використовували для накопичення компромату на опозиційних
вірян, вистежування роботи активу Ради церков. У 70-х рр. ХХ ст. Рада брала



участь  разом  із  правоохоронними органами  в  переслідуванні  богослужбових
зібрань  незареєстрованих  громад  ЄХБ.  Працівниками  ради  здійснювалася
комплексна робота щодо дискредитації діяльності РЦ ЄХБ в очах пересічних
віруючих та мешканців УРСР. У 1980-х рр. роль Ради поступово нівелювалася.
Рішення партійних і радянських органів виконувалися номінально і в багатьох
випадках  фіксувалися  лише  на  папері,  про  що  писали  в  своїх  доповідних
записках функціонери Ради в справах релігій. 

У підрозділі  3.3. «Репресивна  робота правоохоронних  органів  у  межах
атеїстичних  кампаній  радянського  режиму»  доведено,  що  правоохоронні
органи відігравали важливу роль у профілактичних та  карально-репресивних
заходах комуністичного режиму щодо вірян громад Євангельських християн-
баптистів. Під контролем органів КДБ, міліція УРСР брала участь у погромах
молитовних  будинків,  жорстоких  затриманнях  і  арештах  вірян.  Міліція
застосовувала  незаконні  методи  боротьби  з  релігійними  діячами,  а  саме:
погрози  розправою,  переслідування,  моральні  та  фізичні  знущання,  були
випадки доведення  до смерті  вірян.  Працівники міліції  та  прокуратури були
задіяні режимом у «перевихованні» дітей із християнських сімей, таким чином
порушуючи їхні права та позбавляючи щасливого дитинства.

Підрозділ  3.4. «Роль  судових  органів  УРСР  в  антирелігійних  заходах
тоталітарної  системи»  складається  з  двох  підпідрозділів,  у  яких
проаналізовані показові судові процеси та інші замовні антирелігійні рішення
суддів комуністичного режиму. 

У  підпідрозділі  3.4.1. «Показові  судові  процеси  над  вірянами»,
стверджено,  що комуністичне  правосуддя  в  межах  антирелігійних  кампаній
було політично мотивоване, і  розраховувалося на пересічних громадян УРСР.
Сплановані і задіяні в комплексі механізми, які відбувалися перед процесом, під
час його та після оприлюднення вироків, так і не давали 100 % результату. Адже
широке  засудження  підсудного  в  пресі  пропагандистами  атеїзму  перед
процесом,  зайняті  місця  в  залі  під  час  суду  спеціально  підготовленим
комсомольсько-партійним  активом,  працівниками  міліції  та  спецслужб  не
забезпечували витік інформації, тому такі суди мали і зворотній ефект, на який
не сподівалася комуністична влада.  Великий резонанс серед вірян викликали
суди над духовними керівниками РЦ ЄХБ,  що сприяло їхній консолідації  та
опору  тоталітарним  методам  правосуддя.  Кількість  людей,  які  співчували
віруючим тільки збільшувалася,  тому швидко поширювалася інформація,  яка
почала виходити далеко за межі СРСР. 

У  підпідрозділі  3.4.2. «Судові  штрафи,  терміни  ув’язнення  та
позбавлення  опозиційних  вірних  євангельських  християн-баптистів
батьківських прав» указано, що судді виносили рішення щодо розмірів штрафу,
конфіскації  духовної  літератури,  майна,  коротких  термінів  ув’язнення.  За
сприяння замовних судових рішень  оголошувалися  неправомірні  рішення,  за
якими  найбільш  нонконформістських  пресвітерів  позбавляли  права  на
батьківство,  а  їхніх  дітей  родини.  Отже,  радянська  судова  система  була
надійним  виконавцем  замовних  рішень,  і  послідовно,  шляхом  винесення
антигуманних вироків знищувала матеріальні та духовні цінності ідеологічних
опонентів режиму, руйнуючи їм здоров’я й життя.



Підрозділ  3.5.  «Психіатрична  медицина  як  карально-виправний  засіб  у
боротьбі з активними членами братства Євангельських християн-баптистів»
складається з двох підпідрозділів, у яких осмислена правомірність та морально-
етичний  аспект  використання  в  атеїстично-виховних  та  виправних  цілях
тоталітарною владою психіатричної медицини. 

У  підпідрозділі  3.5.1. «Застосування  репресивної  психіатрії  проти
інакодумців у карально-виправних цілях (40-80-і рр. ХХ ст.)» наголошено, що
використання  медичних  закладів  для  психічно-хворих  із  метою  ув’язнення
релігійних  дисидентів  розпочалося  наприкінці  1950-х  рр.,  коли  були
реабілітовані політв’язні, які повернувшись з місць позбавлення волі, відкрито
виступали проти відсутності свободи сумління та віросповідання. Тоталітарним
режимом під психіатричні  репресії  була підготовлена теоретична і  юридична
база,  яка  спричинила  список  обмежень  так  званим  душевнохворим:  у
професійних можливостях і  взагалі в дієздатності,  у листуванні та ін.,  навіть
якщо вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.  У 70-80-х рр.
ХХ ст.  карально-репресивна машина тоталітарної  системи в особі  керівників
КДБ  розробили  тортури  для  інакодумців,  головна  роль  з  їх  упокорення
покладалася  на  психіатрів  та  їхні  методи,  які  базувалися  на  так  званому
«новаторському»  вченні  московської  школи  психіатрів  А. Снєжевського  про
«уповільнену  шизофренію».  Цей  діагноз  визнавався  лише  в  СРСР  та  його
країнах сателітах. 

У підпідрозділі 3.5.2. «Віряни євангельські християн-баптисти – жертви
психіатричних репресій КДБ брежнєвсько-андропівської доби» установлено, що
наприкінці 70-х рр. ХХ ст. погрози психлікарнею набули системного характеру
для діячів Ради родичів в’язнів ЄХБ, які займалися оприлюдненням злочинів
тоталітарної  влади  проти людяності  та  свободи  сумління.  Повідомлення про
необґрунтовану  госпіталізацію  релігійних  інакодумців  у  психіатричні
стаціонари досягли Заходу та США. Щоб запобігти міжнародному скандалу ЦК
КПРС разом зі спецслужбами почали застосовувати заходи щодо упередження
витоку інформації  про «політичні зловживання» в психіатрії.  Незважаючи на
вжиті дії, міжнародна спільнота зібрала чимало реальних фактів та докази того,
що в СРСР у 70- 80- х рр.  ХХ ст. головним методом боротьби з інакодумцями
стала репресивна психіатрія. 

Підрозділ  3.6. «Використання  тоталітарною  системою  освітніх  і
науково-культурних  закладів  УРСР  у  атеїстично-виховних  заходах»
складається з двох підпідрозділів, у яких розкрито мету та засоби пропаганди
атеїзму, і їхній вплив на становище вірних ЄХБ та їхніх дітей. 

У підпідрозділі  3.6.1. «Мета і засоби пропаганди атеїзму та її вплив на
становище громад Євангельських християн-баптистів» підкреслено, що метою
антирелігійних кампаній тоталітарного режиму було повне викорінення релігії з
життя  і  побуту  радянської  людини.  Методи,  на  які  спирався  комуністичний
режим,  полягали  в  нав’язливій  атеїстичній  пропаганді,  проводилися  щоб
переконати  простих  мешканців  УРСР  у  тому,  що  релігія  та  її  носії,  вороги
комуністичної держави. Атеїстична пропаганда проводилася у формі лекцій на
природничо-наукові  та  атеїстичні  теми,  вечорів  запитань  –  відповідей,
демонстрацій  наукових  і  художніх  кінофільмів.  Карально-репресивні  методи



атеїстичної  пропаганди  застосовувалися  проти  опозиційних  вірян,  яких  не
вдалося схилити до співробітництва з органами влади. Їх викликали на допити,
погрожували,  «перевиховували»  за  місцем  роботи,  лінчували  за  допомогою
преси, радіо, кіно, закривали молитовні будинки, влаштовували відкриті судові
процеси,  ув’язнювали.  За  період  антирелігійних  кампаній  було  потрачено
чимало коштів на пропаганду атеїзму засобами науки, культури та мистецтва.
Масове  тиражування  атеїстичної  літератури,  брошур,  статей,  художніх,
документальних  атеїстичних  кінофільмів,  які  «розвінчували  окремі  релігійні
течії», не принесли бажаних результатів. Тому покінчити з релігією в короткі
терміни,  особливо  на  побутовому  рівні,  комуністичному  режиму  так  і  не
вдалося.

У підпідрозділі  3.6.2. «Атеїстична пропаганда в закладах освіти УРСР
та  її  вплив  на  дітей  вірян» досліджено,  що  виховну  роботу  серед  учнів  і
студентів в дусі войовничого матеріалізму комуністичний режим організував у
середніх, спеціальних навчальних закладах і закладах вищої освіти. Проводили
атеїстичні заходи під час занять і позаурочний час вчителі, викладачі, партійно-
комсомольський  актив.  Атеїстична  пропаганда  дітям  і  молоді  проводилась  у
формі популярних лекцій на природничо-наукові, атеїстичні теми, демонстрацій
наукових кінофільмів, бесід, індивідуальних бесід. Із метою виховання дітей в
дусі несприйняття релігії і повсякденних релігійних практик була запроваджена
в шкільну освіту спеціальна програма вивчення наукових, науково-популярних
статей  та  художніх  творів,  спрямованих  проти  релігії  та  її  прихильників.
Школярі виховані в дусі войовничого атеїзму були задіяні разом зі вчителями,
викладачами, партійно-комсомольським, піонерським активом в перевихованні
дітей із віруючих сімей. Саме дітям, у яких батьки належали до опозиційних
релігійних громад  або  відбували  термін  покарання,  за  релігійні  переконання
було найважче соціалізуватися,  без відречення від родини та релігії.  Багато з
дітей, які пройшли жорстоку атеїстичну школу, вийшли з неї загартованішими у
своїй Вірі, але значна частина з покоління часів войовничого атеїзму зламалася,
і досі ведуть асоціальний спосіб життя. 

Отже,  карально-репресивна  машина  комуністичного  режиму  задіювала
комплексні  карально-репресивні  та  профілактичні  заходи  проти  духовних
лідерів  та  активу  громад  ЄХБ,  щоб  змусити  їх  відмовитися  від  релігійних
переконань  та  поставити  на  службу  комуністичному  режиму.  Розробкою  та
впровадженням  жорстоких  механізмів  «перевиховання»  непокірних  вірян
займалися органи МДБ-КДБ, Рада з питань релігійних культів, правоохоронна
та  судова  система,  мережа  виправних  психіатричних  лікарень,  наукові  та
культурно-освітні  інституції.  Проте,  незважаючи  на  вжиті  жорстокі  дії,  які
носили системний характер, покінчити з релігією в короткі терміни, особливо
на побутовому рівні комуністичному режиму так і не вдалося.

Четвертий  розділ  «Соціокультурні  наслідки  репресивної  політики
радянської  влади  щодо  євангельських  християн-баптистів України»
складається з чотирьох підрозділів і чотирьох підпідрозділів, у яких  показано
соціокультурні  наслідки репресивної  політики радянської  влади щодо вірних
ЄХБ України, їхні матеріальні і духовні втрати, характеристику засуджених та
ув’язнених  за  релігійні  переконання,  організаторів  і  учасників  репресій,  яка



сприятиме відновленню історичної правди щодо вірян та подолання стереотипів
минулого.

Підрозділ  4.1. «Матеріальні  і  духовні  втрати євангельських  християн-
баптистів»  складається з двох підпідрозділів, у яких проаналізовані духовні і
матеріальні втрати вірян ЄХБ, які вони понесли в результаті деструктивних дій
тоталітарного режиму протягом 40-80-х рр. ХХ ст. 

У  підпідрозділі  4.1.1. «Духовні  втрати  євангельських  християн-
баптистів»  доведено,  що громаді  Євангельських  християн-баптистів  було
нанесено  велику  духовну  травму,  яку  вона  не  змогла  подолати  навіть  після
краху СРСР. Болючим ударом, який вразив вірних євангельського-баптистського
спрямування  у  60-х  рр.  ХХ  ст.  стали  антиєвангельські  положення,  які  були
запущені спецслужбами КДБ та призвели до розколу громади, що відбилося на
становищі  та  діяльності  церкви  і  в  70-80-рр.  ХХ  ст.  Вище  керівництво
розколотої  громади  (ВРЄХБ  і  Ради  Церков)  так  і  не  змогло  примиритися  і
об’єднатися  в  єдиний  союз.  Це  значно  послабило  їхні  духовні  позиції  в
суспільстві в період тоталітаризму.

У  підпідрозділі  4.1.2. «Матеріальні  збитки  вірян» роз’яснено,  що
тоталітарний режим комплексно підходив до знищення матеріальних цінностей
вірян  ЄХБ.  Ще  з  сталінських  часів  була  узаконена  політика  руйнування  та
конфіскації  матеріальних  надбань  релігійних  організацій,  які  для  них  мали
духовне  значення.  Ганебна  практика  вилучення  та  знищення  релігійної
літератури:  Біблії,  Євангелії,  збірки  духовних  пісень,  дитячих  збірок  та  ін.
продовжувалася протягом усього періоду панування комуністичного режиму в
радянській  Україні.  Молитовні  будинки,  побудовані  руками  і  за  гроші  вірян
руйнувалися комуністами-вандалами або передавалися на культурні потреби. Їх
переобладнали на бібліотеки, хати-читальні, музеї, де були створені експозиції,
виставки на атеїстичну та іншу ідеологічну тематику, у гіршому випадку – в
культових  спорудах  влаштовували  зерносховища,  конюшні,  складські
приміщення  тощо.  Встановивши  чималі  штрафи  за  духовне  служіння  та
проведення  релігійних практик,  комуністичний  режим не тільки матеріально
обкрадав  вірян,  але  й  таким  чином,  позбавляв  багатодітні  сім’ї  засобів  до
існування, а громади ЄХБ духовного розвитку.

У  підрозділі  4.2. «Кількісно-якісна  характеристика  засуджених  та
ув’язнених за релігійні переконання»  наголошується, що комуністичний режим
безжально  переслідував  своїх  громадян  за  релігійні  переконання.  Політика
«примирення з релігією» Й. Сталіна зупинила масові арешти проповідницького
складу ЄХБ. Поновлення комплексних карально-репресивних  акцій щодо вірян
розпочалися  в  1960-х  рр.  і  супроводжувалися  засудженням  і  ув’язненням
опозиційних євангельських-християн баптистів на тривалі терміни покарання.
Зазвичай за місіонерську діяльність та релігійну роботу з дітьми та молоддю
більшість вірян отримали довготривалі  терміни ув’язнення суворого  режиму.
Особливо  суворі  покарання  отримали  учасники  демонстрації  в  Москві
1966 р. Наприкінці 1960-х рр. терміни покарання почали поволі зменшуватися
для  тих,  хто  перший раз  був  засуджений за  релігійні  переконання.  Повторні
засудження і надалі для активу Ради церков були довготривалі та з конфіскацією
майна. Це боляче відбивалося на матеріальному становищі їхніх багатодітних



родин, тому релігійні громади коштами підтримували такі сім’ї. На початку 70-
х рр. ХХ ст. репресії щодо євангельських християн-баптистів посилилися. На
лаві підсудних сиділи чоловіки переважно репродуктивного віку, яких судили за
проповідницьку  діяльність  серед  дітей  і  молоді.  Розпочалися  арешти  жінок,
багатодітних  матерів,  які  брали  участь  у  роботі  Ради  родичі  в’язнів,
клопоталися за звільнення своїх чоловіків та рідних одновірців. Саме завдяки
їхній  відвазі  та  ризику,  пов’язаного  з  поширенням  інформації  про  жорстокі
гоніння за віру в Бога світ дізнався правду про стан свободи сумління в СРСР. 

Після  підписання  Гельсінської  декларації  (1975)  масові  репресії  щодо
вірян  уповільнилися,  натомість  було  проголошено  амністію,  яка  дала  змогу
достроково повернутися до своїх сімей значній частині ув’язнених за релігійну
діяльність. Проте тоталітарний режим не припинив переслідувати непокірних
очільників та прихильників Ради церков ЄХБ, які на той момент уже відсиділи
по два і більше термінів ув’язнення. Більшість з них довгий час не бачила своїх
дітей, які на волі переслідувалися комсомольсько-партійним активом. Дружини
в’язнів, щоб прогодувати своїх дітей, виконували найтяжчу роботу, на яку не
погоджувалися більшість пересічних жінок. Віруючі юнаки призовного віку за
відмову брати в руки зброю отримували тривалі терміни ув’язнення. Окремих
перед судом тримали з профілактичною метою в психлікарнях закритого типу.
Радою родичів в’язнів засвідчено чимало випадків доведення до смерті в’язнів
сумління, які до того, як потрапили в лещата виконавців тоталітарної системи,
були гарними сім’янинами та здоровими людьми. 

Підрозділ  4.3. «Морально-етичний  образ  засуджених  та  членів  їхніх
родин»  складається  з  двох  підпідрозділів та  висвітлює  долі  родин  духовних
лідерів  опозиційного  руху  ЄХБ,  яких  комуністичний  режим  неодноразово
ув’язнював за релігійні переконання на довготривалі терміни. 

У  підпідрозділі  4.3.1. «Долі  родин  духовних  лідерів  опозиційного  руху
євангельського-баптистського  братства»  підкреслено,  що значна  частина
в’язнів сумління загинула в сталінських концтаборах від хвороби та недоїдання,
тяжких умов роботи. Багато з в’язнів було засуджено до розстрілів. Їхні сім’ї
піддавалися гонінням правоохоронних органів, цькуванням у пресі, на роботі. У
хрущовський  період,  після  проголошення  антирелігійної  кампанії  і  до  краху
СРСР,  діти,  внуки  колишніх  в’язнів  сумління  поповнили  тюрми  суворого
режиму,  виправні  колонії,  поселення  ув’язнених.  Родини  в’язнів  сумління
потерпали  від  гонінь  правоохоронних  органів,  партійно-комсомольського  та
шкільного  активу  на  волі.  Члени  братства  ЄХБ  піддавалися  фізичним  та
моральним  тортурам  із  боку  карально-репресивних  органів  як  під  час
досудових слідчих дій, а також у таборах на засланні та після відбуття терміну
покарання. 

У підпідрозділі  4.3.2. «Становище в’язнів сумління в місцях позбавлення
волі та після відбуття терміну покарання» установлено, що найбільш жорстокі
умови для вірян спеціально створювалися в місцях позбавлення волі, зокрема їм
вчасно  не надавалася перша медична допомога в разі  хвороби чи травми на
виробництві, що призводило до каліцтва або навіть смерті. Незважаючи на вік,
стать і стан здоров’я, в’язнів сумління завжди використовували на найтяжчих
роботах.  Також засуджені  віряни  були  позбавлені  таких  прав  ув’язнених  як:



побачення з рідними, передач та дострокового звільнення за гарну поведінку.
Додаткові  покарання  адміністрація  в’язниць  установлювала  за  зберігання
релігійної літератури, читання молитов. Вийшовши на волю, більшість в’язнів
сумління, незважаючи на втрачене здоров’я та постійний нагляд з боку міліції,
прокуратури,  місцевої  влади  продовжували  духовне  служіння.  Отже,  долі
багатьох  родин  вірних  євангельського-баптистського  братства  стали  для
громадян  України  символом  боротьби  за  релігійні  переконання  і  надихнули
пересічних вірян на спротив атеїстичній політиці комуністичного режиму.

У підрозділі 4.4.  «Організатори й  учасники  репресій:  морально-етичні
виміри  ХХІ  ст.» подано  морально-етичну  характеристику  організаторам  і
учасникам  розгонів  молитовних  зібрань,  руйнувань  матеріальних  і  духовних
цінностей  громад,  цькувань  віруючих  на  роботі,  їхніх  дітей  у  школі.
Посадовими  особами  організовувалися  лінчування  євангельських  християн-
баптистів  за  місцем  проживання,  в  пресі,  радіо,  телебаченню.  Прислужники
тоталітарної  системи  брали  участь  у  засуджені  «політично  шкідливої
поведінки» вірних ЄХБ під час судових процесів,  у місцях позбавлення волі
тощо.  Найбільше  потерпали  опозиційні  віряни  від  фанатично  відданих
«комуністичним  ідеалам»  чиновників,  оперативників  КДБ,  правоохоронців.
Завдяки  їхній службі  тоталітарна  система досить  тривалий період безжально
знищувала  усіх  тих,  хто  якимось  чином  виявив  непокору  їй.  Тому  ці  особи
насамперед  несуть  відповідальність  за  свої  деструктивні  акції,  які
організовувались ними щодо вірян різних конфесій у період 40-80-і рр. ХХ ст.
Найбільшу  відповідальність  та  засудження  з  боку  цивілізованого  світу  за
злочини  проти  людяності,  у  тому  числі  щодо  віруючих  усіх  конфесій,  має
понести  ЦК КП  СРСР-УРСР,  очільники  спецслужб  МГБ-КДБ,  голова  та
уповноважені Ради в справах релігійних культів, які ініціювали та брали участь
в організації атеїстичних кампаній. Ці заходи супроводжувалися моральним та
фізичним тиском, жорстоким ставленням до віруючих під час арештів та судів, а
також у місцях позбавлення волі і відбуття терміну покарання. Усі причетні до
злочинів щодо людяності, які не мають терміну давнини, мають бути засуджені
та покарані хоча б заочно для застереження повторення таких ганебних подій у
майбутньому.

Отже,  внаслідок антирелігійних кампаній радянської влади громади ЄХБ
України  понесли  значні  матеріальні  і  духовні  втрати.  Піддавалися  репресіям
духовні очільники та їхні родини. Засуджували в’язнів сумління на довготривалі
терміни  покарання  з  конфіскацією  майна,  що  відбилося  на  матеріальному
становищі  їхніх багатодітних  родин,  тому релігійні  громади їх  підтримували
коштами. Трагічні  долі  духовних  лідерів  та  їхніх  сімей  стали  для  громадян
України символом боротьби за релігійні переконання і надихнули пересічних
вірян на спротив атеїстичній політиці комуністичного режиму.

Українське суспільство потребує духовного оновлення, а без засудження і
покарання  злочинів  проти  людяності  це  неможливо.  Тому  прізвища
організаторів  і  учасників  репресій  повинні  бути  оприлюднені,  щоб  понести
справедливе  покарання.  Це  сприятиме  відновленню  історичної  правди  щодо
вірян та подолання стереотипів минулого.

У висновках підведені підсумки дисертаційного дослідження:



1. Історіографія  вивчення  історії  громад  Євангельських  християн-
баптистів  радянської  України  в  політичних,  соціокультурних  вимірах
тоталітарної доби (40-80-і рр. ХХ ст.) пройшла в своєму розвитку два періоди:
радянський та новітній.  У радянську добу склалося три основних напрями в
історіографії  вітчизняного  євангельського  християн-баптизму.  Перший
напрямок  –  представлений  антирелігійною  літературою,  другий  –
репрезентований працями конфесійних дослідників. Третій напрямок розвинули
зарубіжні  дослідники,  переважно  діаспорні  вчені.  Новітню  історіографію
представлено  як  світськими,  так  і  конфесійними  дослідженнями,  а  також
роботами російських науковців. 

Залучена джерельна база, а саме: 1) архівні документи; 2) документи, які
опубліковані;  3) джерела  особового  походження;  4) церковні  (самвидавні)  і
світські  періодичні  видання;  5) особистий  архів;  6) польові  дослідження;
7) інтернет-ресурси.  Названа  класифікаційна  модель  джерел  має  свої
особливості,  різний ступінь науковості  та  об’єктивності  інформації,  потребує
застосування  своєрідних  методів  та  прийомів  джерелознавчої  критики.
Представлений методологічний інструментарій дисертаційного дослідження дає
змогу дотримуватися правил пізнання, досягнути мету та реалізувати завдання
дисертації. Понятійно-категоріальний  апарат  дослідження  використаний  для
кращого  осмислення  проблеми,  окремих  її  аспектів  та  пояснення  окремих
визначень, які є найуживанішими в роботі. 

2. Синергетична модель релігійного життя в СРСР кінця 20-30-х рр.
ХХ ст.  була  запроваджена  Й. Сталіним  із  метою  тотального  домінування
комуно-більшовицької держави над релігією, спиралася на законодавство про
релігійні  культи  та  проходила  під  гаслом  «боротьби  з  контрреволюцією  та
пристосуванством  церкви».  На  початку  40-50-х рр.  ХХ ст.  була  впроваджена
оновлена релігійна модель взаємодії держави та церкви в СРСР:  уніфікація та
підпорядкування  релігійних  організацій  державно-партійній  роботі  з  метою
досягнення геополітичних завдань.  Синергетична модель релігійного життя в
період 1953-1989 рр. формувалася та розвивалася протягом двох підперіодів:
перший – 1953-1964 рр. проходив під гаслом М. Хрущова: «покінчимо релігією
до середини сімдесятих – за п’ять років до настання «комунізму». У другому
підперіоді – (з 1964 р. і до кінця 1980-х рр.) тоталітарна влада повернулася до
подвійних стандартів у питаннях релігії: декларувала світу про дотримання в
СРСР свободи сумління, але продовжувала репресії щодо віруючих. У відповідь
на  антирелігійну  політику  найстійкіші  брати  ЄХБ  –  «ініціативники»  –
організували  спротив.  Вони  використали  самвидавну  літературу  як  дієвий
майданчик для оприлюднення складної ситуації зі свободою сумління в СРСР
та очолили духовний спротив комуністичному режимові. 

Політика  радянської  влади  щодо  віруючих  євангельських  християн-
баптистів в 40-80-х рр. ХХ ст., незважаючи на декларування сталінського курсу
«примирення  з  релігією»,  хрущовської  лібералізації  культурно-релігійного
життя, брежнєвського права на свободу сумління та віросповідання, залишалася
на законодавчому рівні антирелігійною до кінця краху СРСР. 



Незважаючи на  комплексні  карально-репресивні  заходи комуністичного
режиму  щодо  вірних  євангельсько-баптистського  спрямування,  останнім
вдалося зберегли власний соціокультурний світ, який відповідав їхнім духовним
переконанням, давав змогу вижити в жорстких умовах та виховувати своїх дітей
за християнськими цінностями.

3. Спецвідділ  «О»  МДБ-КДБ  УРСР  займався  плануванням  та
реалізацією  оперативної  роботи  щодо  «агентурно-оперативної  розробки
сектантів».  Виконання  завдань  щодо  розкладу  та  ліквідації  молитовних
будинків  ЄХБ  покладалося  на  оперуповноважених  та  їхню  агентуру  із
середовища  пресвітерського  складу.  Із  метою  реалізації  завдань  щодо
припинення  діяльності  молитовних  будинків  ЄХБ,  спецслужби  КДБ  вміло
поєднували  карально-репресивні  та  профілактичні  методи:  арешти,
залякування,  штрафи,  компрометації  релігійних  керівників,  показове
розвінчування  так  званої  «реакційної  діяльності  сектантів»  у  пресі,  радіо,
телебаченню і кіномистецтві.

4. Рада в справах релігійних культів розробила алгоритм дій за яким
їхні  співробітники  на  місцях  спочатку  провели  облік  та  зареєстрували  всі
релігійні  громади,  потім  використовуючи  законодавчі  нормативи  почали
закривати громади ЄХБ. До початку 1950-х рр. жодного молитовного будинку
офіційно  не  відкрилося.  У  період  60-80-х  рр.  ХХ  ст.  Рада  продовжувала
практику контролю молитовних зібрань вірян, релігійних відправлень, обрядів
тощо. Уповноважені ради брали участь у призначенні старших пресвітерів, яких
використовували  для  накопичення  компромату  на  опозиційних  вірян,
вистежування роботи активу Ради церков.

5. Під  контролем  органів  КДБ  правоохоронні  органи  УРСР  брали
участь  в  погромах  молитовних  будинків,  жорстоких  затриманнях  і  арештах
вірян. Міліція застосовувала незаконні методи боротьби з релігійними діячами,
а саме: погрози розправою, переслідування, моральні та фізичні знущання, були
випадки доведення  до смерті  вірян.  Працівники міліції  та  прокуратури були
задіяні режимом у «перевихованні» дітей з християнських сімей, таким чином
порушуючи їхні права та позбавляючи щасливого дитинства.

6. Комуністичне  правосуддя  в  межах  антирелігійних  кампаній  було
політично  мотивоване  і  розраховувалося  на  пересічних  громадян  УРСР.
Сплановані й задіяні в комплексі механізми, які відбувалися перед процесом,
під час нього та після оприлюднення вироків, так і не давали 100 % результату.
Великий резонанс серед віруючих викликали  суди над духовними керівниками
РЦ  ЄХБ,  що  сприяло  їхній  консолідації  та  опору  тоталітарним  методам
правосуддя.  Кількість  людей,  які  співчували  вірянам,  тільки  збільшувалася,
тому швидко поширювалася інформація,  що почала виходити далеко за межі
СРСР.  Судді  виносили  рішення  щодо  розмірів  штрафу,  конфіскації  духовної
літератури, майна, коротких термінів ув’язнення. За сприяння замовних судових
рішень  оголошувалися  неправомірні  рішення,  за  якими  найбільш



нонконформістських пресвітерів позбавляли права на батьківство, а їхніх дітей
родини.

7. Використання  медичних  закладів  для  психічно-хворих  з  метою
ув’язнення релігійних дисидентів розпочалося наприкінці 1950-х рр., коли були
реабілітовані політв’язні, які повернувшись з місць позбавлення волі, відкрито
виступали  проти відсутності  свободи  сумління  та  віросповідання. Наприкінці
70-х рр. ХХ ст. погрози психлікарнею набули системного характеру для діячів
Ради родичів в’язнів ЄХБ, які займалися оприлюдненням злочинів тоталітарної
влади проти людяності та свободи сумління. Повідомлення про необґрунтовану
госпіталізацію  релігійних  інакодумців  у  психіатричні  стаціонари  досягли
Заходу  та  США,  які  і  зібрали  докази  того,  що  СРСР  в  70-80-х  рр.  ХХ  ст.
головним методом боротьби з інакодумцями стала репресивна психіатрія. 

Метою  антирелігійних  кампаній  тоталітарного  режиму  було  повне
викорінення релігії  з життя і  побуту радянської людини. Вони проводилася в
формі  лекцій  на  природничо-наукові  та  атеїстичні  теми,  вечорів  запитань
відповідей,  демонстрацій  наукових  і  художніх  кінофільмів.  Опозиційних
віруючих «перевиховували» за місцем роботи, лінчували за допомогою преси,
радіо,  кіно,  закривали  молитовні  будинки,  влаштовували  відкриті  судові
процеси, ув’язнювали. Із метою виховання дітей у дусі несприйняття релігії і
повсякденних  релігійних  практик  була  запроваджена  в  шкільну  освіту
спеціальна  програма  вивчення  наукових,  науково-популярних  статей  та
художніх  творів,  спрямованих  проти  релігії  та  її  прихильників.  Школярі
виховані  у  дусі  войовничого  атеїзму  були  задіяні  разом  зі  вчителями,
викладачами, партійно-комсомольським, піонерським активом в перевихованні
дітей з віруючих сімей. Саме дітям, у яких батьки належали до опозиційних
релігійних  громад  або  відбували  термін  покарання  за  релігійні  переконання
було найважче соціалізуватися,  без відречення від родини та релігії.  Багато з
дітей, які пройшли жорстоку атеїстичну школу, вийшли з неї більш загартовані
у  своїй  Вірі,  але  значна  частина  з  покоління  часів  войовничого  атеїзму
зламалися, і досі ведуть асоціальний спосіб життя. 

8. Унаслідок антирелігійних кампаній радянської влади громади ЄХБ
України понесли значні  матеріальні й духовні втрати.  Болючим ударом, який
вразив вірних ЄХБ у 60-х рр.  ХХ ст.,  стали антиєвангельські положення, які
були запущені спецслужбами КДБ та призвели до духовного розколу громади.
За релігійну діяльність, яка порушувала положення ВРЄХБ, на лаві підсудних
сиділи чоловіки переважно репродуктивного віку. Вони отримали довготривалі
терміни   покарання  за  проповідницьку  діяльність  серед  дітей  і  молоді.  У
результаті  цього  багато  дітей  залишилися  без  батьківського  піклування,  а
багатодітні сім’ї без засобів існування. Дружини в’язнів, щоб прогодувати своїх
дітей,  виконували  саму  тяжку  роботу,  на  яку  не  погоджувалася  більшість
пересічних  жінок.  Віруючі  юнаки  призовного  віку  за  відмову  брати  в  руки
зброю отримували тривалі терміни ув’язнення. Окремих перед судом тримали з
профілактичною метою в психлікарнях закритого типу. Радою родичів в’язнів
засвідчено чимало випадків доведення до смерті в’язнів сумління, які до того,



як  потрапили  в  лещата  виконавців  тоталітарної  системи  були  гарними
сім’янинами та здоровими людьми.

9. Трагічні  долі духовних лідерів та їхніх сімей стали для громадян
України символом боротьби за релігійні переконання і надихнули пересічних
вірян на спротив атеїстичній політиці комуністичного режиму. Після 70 років
атеїстичної  політики, яка супроводжувалася карально-репресивними заходами
щодо  вірних  різних  релігійних  конфесій,  українське  суспільство  потребує
духовного оновлення, а без засудження і покарання злочинів проти людяності
це неможливо. Тому прізвища організаторів і учасників репресій повинні бути
оприлюднені,  щоб  вони  понесли  справедливе  покарання.  Це  сприятиме
відновленню історичної правди щодо вірян та подолання стереотипів минулого.

10. Вивчення  історії  громад  Євангельських  християн-баптистів
радянської  України в політичних, соціокультурних вимірах тоталітарної  доби
(40-80-і  рр.  ХХ ст.) потребує  подальшого  дослідження  й  осмислення  із
залученням  ширшого  кола  маловідомих  джерел,  особливо  використання
спецфондів СБУ України та справ під грифом «цілком таємно». Поглибленого
вивчення  заслуговує  проблема  трагічних  наслідків  атеїстичної  політики  щодо
поколінь вихованих в дусі войовничого матеріалізму. Адже до цього часу так і не
з’ясована  кількісна  і  якісна  характеристика  осіб  травмованих  атеїстичним
вихованням  у  школі,  закладах  професійної  освіти,  які  до  цього  часу  ведуть
асоціальний  спосіб  життя.  Важливою  проблемою,  яка  потребує  ретельного
дослідження,  це  зібрання  спогадів  пересічних  учасників,  вірян,  очевидців
антирелігійних  кампаній  40-80-і  рр.  ХХ  ст.  Оскільки  антирелігійна  політика
радянського  режиму  трагічно  відобразилися  не  лише  на  долях  багатьох
пересічних вірян і їхніх родин, а також невіруючих громадян радянської України.
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радянської  України в  політичних,  соціокультурних вимірах тоталітарної
доби (40-80-і рр. ХХ ст.). Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  історичних  наук  зі
спеціальності  07.00.01  -  Історія  України. –  Державний  вищий  навчальний
заклад  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені
Григорія Сковороди», Переяслав, 2021.



У  дисертаційній  роботі здійснено  комплексний  історичний  аналіз
становища  громад  Євангельських  християн-баптистів  радянської  України  в
політичних,  соціокультурних  вимірах  тоталітарної  доби  (40-80-і  рр.  ХХ ст.).
Релігійний соціум, його синергетичну модель в період комуністичної диктатури
представлено на базі  вперше використаних архівних матеріалів центральних,
галузевих,  особистих  колекцій,  польових  досліджень  із  застосуванням
сучасного теоретико-методологічного інструментарію. 

Проаналізовано  характер  та  масштаби  карально-репресивних  заходів
органів  спецслужб  УРСР  у  відношенні  до  членів  братства  ЄХБ; осмислена
правомірність та морально-етичний аспект використання в атеїстично-виховних
та виправних цілях тоталітарною владою психіатричної медицини, освітніх та
науково-культурних  закладів  УРСР.  Показано  соціокультурні  наслідки
репресивної  політики  радянської  влади  щодо  вірних ЄХБ  України,  їхні
матеріальні  і  духовні  втрати;  здійснено  кількісно-якісну  характеристику
засуджених та ув’язнених за релігійні переконання; створено морально-етичний
образ засуджених та членів їхніх родин, організаторів і учасників репресій. 

Окреслено  недостатньо  вивчені  аспекти  проблеми,  визначено  напрями
майбутніх дослідницьких пошуків.

Ключові  слова:  євангельські  християн-баптисти,  громади,  віряни,  в’язні
сумління,  ВРЄХБ,  ініціативники,  релігійний  соціум,  Рада  родичів  в’язнів,
самвидав, антирелігійна політика, тоталітарна доба, комуністичний режим, Рада
з питань релігійних культів. 

ABSTRACT

O. Vysoven.  Evangelical  Christian  Baptists’  Communities  of  Soviet
Ukraine in the Political and Sociocultural Dimensions of the Totalitarian Era
(the 1940s-80s). Qualifying scientific work as a manuscript.

This  is  the dissertation  for  Doctor  of  Sciences  degree  in  History,  specialty
07.00.01 -  History of Ukraine.  –  State Institution of Higher Education «Pereyaslav-
Khmelnytsky H. Skovoroda State Pedagogical University», Pereyaslav, 2021.

The work carries out a comprehensive historical analysis of the condition of
Evangelical Christian Baptists’ communities of Soviet Ukraine in the political and
sociocultural  dimensions  of  the  totalitarian  era  (the  1940s–80s).  It  presents  the
religious society and its synergetic model in the time of the communist dictatorship
based on the first used archival materials of central, branch, and personal collections
with the application of the modern theoretical and methodological framework. 

The dissertation analyzes the nature, tools, and scale of punitive and repressive
measures  applied  by  special  services  of  the  Ukrainian  SSR  to  the  ECB  union
members. It comprehends legitimate, moral, and ethical aspects of using psychiatric
medicine  for  atheistic,  educational,  and  correctional  purposes  by  the  totalitarian
government, as well as educational, scientific, and cultural institutions of the UkrSSR
for combating active members of the union and their relatives. Specific examples
establish the role of the UkrSSR judicial bodies in atheistic events,  demonstrative
trials of believers, illegal actions aimed at depriving them of their parental rights and
forcibly  sending  their  children  to  boarding  schools.  The  research  demonstrates



sociocultural consequences of the repressive policy of the Soviet government towards
the members of the ECB of Ukraine, their material and spiritual losses. It provides
quantitative  and  qualitative  characterization  of  convicts  and  prisoners  for  their
religious beliefs; creates the moral and ethical image of convicts and members of
their families, organizers, and participants of the repressions.

Insufficiently  studied  aspects  of  the  problem are  outlined,  the  directions  of
future research are determined.

Keywords:  Evangelical Christian Baptists,  communities, believers, prisoners
of conscience, AUCCECB (All-Ukrainian Council of Evangelical Christian Baptists),
initiators, religious society, Council of prisoners’ relatives, samizdat (self-publishing),
antireligious policy, totalitarian era, communist regime, Council on religious cults.

АННОТАЦИЯ
Высовень  О. И.  Общины  Евангельских  христиан-баптистов

советской  Украины  в  политических,  социокультурных  измерениях
тоталитарной эпохи (40-80-е гг. ХХ в.). Квалификационный научный труд
на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.01 - история Украины. – Государственное высшее учебное
заведение  «Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический
университет имени Григория Сковороды», Переяслав, 2021.

В  диссертационной  работе  осуществлен  комплексный  исторический
анализ положения общин евангельских христиан-баптистов советской Украины
в политических, социокультурных измерениях тоталитарной эпохи (40-80-е гг.
ХХ в.).  Религиозный  социум,  его  синергетическую  модель  в  период
коммунистической диктатуры представлено на базе использованных и впервые
опубликованных  архивных  документов  центральных,  отраслевых,  личных
коллекций  с  применением  современного  теоретико-методологического
инструментария.  Субъективные  свидетельства  очевидцев  событий,  которые
были  зафиксированы  методом  исследования  –  интервью,  позволили
проанализировать пагубное влияние атеистических кампаний на жизнь рядовых
верующих и их детей.

Представлено  динамику  развития  политики  советской  власти  в
отношении  верующих  евангельско-баптистского  толка;  охарактеризованы
социокультурный мир, антропологическое измерение деятельности их общин в
40-80-е  гг.  ХХ  в.  Доказано,  что  несмотря  комплексные  карательно-
репрессивные  меры  коммунистического  режима  в  отношении  верующих
евангельско-баптистского  толка,  последним  удалось  сохранить  свой
социокультурный  мир,  который  отвечал  их  духовным  убеждениям,  позволял
выжить в жестких условиях и воспитывать своих детей согласно христианским
ценностям.

Проанализирован  характер,  инструментарий  и  масштабы  карательно-
репрессивных  мер  органов  спецслужб  УССР  в  отношении  членов  братства
ЕХБ.  Доказано,  что  карательно-репрессивная  машина  коммунистического
режима  задействовала  комплексные  репрессивные  и  профилактические



мероприятия против духовных лидеров и актива общин ЕХБ, чтобы заставить
их  отказаться  от  религиозных  убеждений  и  поставить  на  службу
коммунистическому режиму. Разработкой и внедрением жестоких механизмов
«перевоспитания» непокорных верующих занимались органы МГБ-КГБ, Совет
по  вопросам  религиозных  культов,  правоохранительная  и  судебная  система,
сеть  исправительных  психиатрических  больниц,  научные  и  культурно-
образовательные учреждения.

Прослежено работу спецотдела «О» МГБ-КГБ УССР, который занимался
планированием и реализацией оперативной работы по «агентурно-оперативной
разработки сектантов». С целью реализации задач по пресечению деятельности
молитвенных  домов  ЕХБ,  спецслужбы  КГБ  умело  сочетали  карательно-
репрессивные  и  профилактические  методы:  аресты,  запугивания,  штрафы,
компрометации  религиозных  руководителей,  показательное  развенчание  так
называемой  «реакционной  деятельности  сектантов»  в  прессе,  радио,
телевидению и киноискусстве.

Очертана  роль  Совета  по  делам религиозных  культов  при  Совнаркоме
СССР  как  инструментария  по  учету,  унификации  и  закрытия  религиозных
общин  ЕХБ;  политики  двойных  стандартов  уполномоченных  Совета  в
религиозной  сфере,  применения  ими  механизмов  снятия  с  регистрации  и
закрытия  молитвенных  домов  верных  ЕХБ.  Охарактеризована  репрессивная
работа  правоохранительных  органов  в  рамках  атеистических  кампаний
советского  режима,  самоуправные  обыски  квартир  и  молитвенных  домов,
конфискация  религиозной  литературы;  разгон  молитвенных  собраний
верующих  милицией  и  дружинниками;  штрафы  и  незаконные  аресты  с
применением физической силы.

Установлена роль судебных органов УССР в атеистических мероприятиях
тоталитарной  системы,  показательных  судебных  процессах  над  верующими.
Осмысленная  правомерность  и  морально-этический  аспект  использования  в
атеистически-воспитательных и исправительных целях тоталитарной властью
психиатрической  медицины,  образовательных  и  научно-культурных
учреждений УССР для борьбы с активными членами братства и их родными.

Проанализированы  социокультурные  последствия  репрессивной
политики  советской  власти  в  отношении  верных  ЕХБ  Украины,  их
материальные и духовные потери, осуществлено количественно-качественную
характеристику  осужденных  и  заключенных  за  религиозные  убеждения,
организаторов  и  участников  репрессий.  Создан  морально-этический  образ
осужденных  и  членов  их  семей,  организаторов  и  участников  репрессий.
Установлено,  что  в  результате  антирелигиозных  кампаний  советской  власти
общины  ЕХБ  Украины  понесли  значительные  материальные  и  духовные
потери.  Подвергались  репрессиям  духовные  руководители  и  их  семьи.
Осуждали узников совести на долговременные сроки наказания с конфискацией
имущества, что отразилось на материальном положении их многодетных семей.
Трагические судьбы духовных лидеров и их семей стали для граждан Украины
символом борьбы за религиозные убеждения и вдохновили рядовых верующих
на сопротивление атеистической политике коммунистического режима.



Акцентировано  внимание  на  том,  что  атеистическая  политика,  которая
сопровождалась  карательно-репрессивными  мерами  на  верующих  разных
религиозных конфессий требует осуждения. Поэтому фамилии организаторов и
участников  репрессий  должны  быть  обнародованы,  чтобы  они  понесли
справедливое  наказание.  Это  будет  способствовать  восстановлению
исторической  правды  относительно  верующих  и  преодоления  стереотипов
прошлого.

Определены  недостаточно  изучены  аспекты  проблемы,  направления
будущих исследовательских поисков.

Ключевые слова: евангельские христиане-баптисты, общины, верующие,
узники  совести,  ВРЕХБ,  инициативники,  религиозный  социум,  Совет
родственников  узников,  самиздат,  антирелигиозная  политика,  тоталитарная
эпоха, коммунистический режим, Совет по вопросам религиозных культов.


