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Abstract. In the paper the current state of study by Ukrainian historians of the problem of
political repression against the protestant denominations in the Soviet Ukraine in the 1920’s
and 1930’s is analyzed.
The proposed article is based on such fundamental principles of historical research as
scientific objectivity and historicism. Source base: monographs, dissertations, scientific articles,
proceedings of the conferences, scientific and documentary book series “Rehabilitated by
History”. Results of research are structured in a problem and chronological order.
The main aim of the article is to analyze the main historiographical approaches to
the studying of a given problem, the degree of its scientific development, as well as the
prospects for further investigation of the repressive policy of the Soviet state against the
protestant denominations in the Soviet Ukraine in the 1920’s and 1930’s. It is established
that the following aspects are in the center of attention of the domestic scientists: Soviet
Religious policy in interbellum; role of party-state machinery and special services in Church
Protestant organization destruction in Ukraine; the regional aspect of repressions regarding
the protestant denominations in interbellum. Historians focused on analyzing the stages,
causes, forms, scale, consequences of implementing the repressive policy of the Soviet
state regarding the protestant denominations of the Ukrainian SSR in the 1920’s and 1930’s.
The scientific novelty is in the creation of an integral picture of the historiography of
the repressive policy of the Communist-Soviet regime regarding the protestant denominations
of the Soviet Ukraine in the 1920’s and 1930’s.
The article, based on the scientific achievements of domestic historians, devoted to
this problem, shows that in the late 1920’s – early 1930’s the Communist-Soviet regime
changed measures in the struggle against Protestants and started a large-scale repressive
campaign regarding the protestant denominations. As for Protestants priests, their total
number was reduced to 90% for 20 years of Soviet power.
Key words: modern Ukrainian historiography, Communist-Soviet regime, state atheism,
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ДЕНОМІНАЦІЙ У
РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1930-ті РОКИ): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. У статті проаналізована новітня вітчизняна історіографія репресивної
політики компартійно-радянського режиму щодо вірних, пресвітерів та проповідників
протестантських громад України у міжвоєнні роки. Зокрема, автором розглянуті
проблематика досліджень, погляди вітчизняних науковців на причини, форми, методи, етапи,
наслідки, регіональну специфіку політичних репресій проти протестантів Радянської України
в окреслений період, а також визначені перспективи подальшого опрацювання проблеми.
У статті, спираючись на науковий доробок вітчизняних істориків, присвячений
зазначеній проблемі, показано, що політичні репресії проти протестантських
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деномінацій в Україні розпочалися наприкінці 1920-х років, були детерміновані двома
чинниками – утвердженням тоталітарного режиму та сталінською модернізацією,
а найпотужніша за наслідками серія гонінь відбулася у період “великого терору”. Їх
результатом стала ліквідація керівних структур, припинення легальної діяльності й
поява нелегальних протестантських громад.
Ключові слова: сучасна українська історіографія, компартійно-радянський
режим, державний атеїзм, протестантська громада, Свідки Єгови, євангельські
християни-баптисти, адвентисти сьомого дня, п’ятидесятники, п’ятидесятникисіоністи, лютерани.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПРОТЕСТАНТСКИХ
ДЕНОМИНАЦИЙ В СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ (1920-1930-е ГОДЫ):
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье проанализирована современная украинская историография
репрессивной политики компартийно-советского режима в отношении протестантов УССР в
межвоенный период. В частности, автором рассмотрена проблематика исследований, взгляды
отечественных историков на причины, формы, методы, этапы, последствия, региональную
специфику политических репрессий против протестантов Советской Украины в указанный
период, а также определены перспективы дальнейшей разработки проблемы.
В статье, опираясь на исследования отечественных историков, посвященные
указанной проблеме, показано, что политические репрессии против протестантских
деноминаций в Украине начались в конце 1920-х годов, были обусловлены двумя
факторами – утверждением тоталитарного режима и сталинской модернизацией, а
самая масштабная по результатам серия гонений состоялась в период “большого
террора”. Их результатом была ликвидация руководящих структур, прекращение
легальной деятельности и появление нелегальных протестантских общин.
Ключевые слова: современная украинская историография, компартийно-советский
режим, государственный атеизм, протестантская община, Свидетели Иеговы,
евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники,
пятидесятники-сионисты, лютеране.

Новітня вітчизняна історіографія репресивної політики радянської держави щодо
протестантських деномінацій в УСРР/УРСР у 1920-1930-х роках не була предметом
спеціального дослідження. Водночас слід зазначити, що окремі праці, дотичні до теми
розвідок, аналізували Р. Сітарчук (Сітарчук, 2001: 12-32), Є. Голощапова (Голощапова,
2010a: 9-23, 2012a), Т. Жижкова (Жижкова, 2002), В. Бернацький (Бернацький, 2016:
10-30). У зв’язку з цим актуальним залишається з’ясування основних здобутків
вітчизняних науковців у висвітленні окресленої проблеми, систематизація напрацювань
та визначення перспектив подальших досліджень.
Мета статті полягає у здійсненні комплексного аналізу сучасної української
історіографії репресивної політики радянської держави щодо протестантських деномінацій
в Україні у міжвоєнний період. Завдання – з’ясування сучасного стану розробки
проблеми та окреслення перспектив її подальшого опрацювання
Публікація є продовженням висвітлення автором проблематики, пов’язаної з
репресивною політикою компартійно-радянського режиму щодо різних категорій
населення України, у контексті розвитку сучасної вітчизняної історичної науки. Стаття
виконана в рамках комплексної науково-дослідної теми: “Соціум УСРР-УРСР в умовах
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державного терору радянської доби 1917-1950-х рр. (державний реєстраційний номер –
0114U 007377)”, що включена до тематичного плану Інституту історії України НАН України.
Хронологічні рамки дослідження мають два параметри: 1) конкретно-історичний
– 1921 – початок 1939 рр. Вибір першої дати обумовлений поразкою Української Народної
Республіки та утвердженням на більшості українських земель компартійно-радянського
режиму, який задля реалізації політики державного атеїзму застосовував репресії. Вибір
другої дати пов’язаний із припиненням масових репресій; 2) історіографічний, який
стосується науково-історичної літератури, що вийшла друком у 2000-2017 рр. Вибір
верхньої межі обґрунтовується часом публікації останніх досліджень, в яких висвітлена
зазначена проблема.
Географічні рамки статті – територія УСРР/УРСР за тогочасним адміністративнотериторіальним поділом, а також Кримський півострів, що увійшов до складу України у 1954 р.
Історіографічний аналіз наукового доробку вітчизняних істориків, в якому висвітлена
репресивна політика компартійно-радянського режиму проти протестантських
деномінацій в Україні у міжвоєнний період, доцільно здійснити, спираючись на проблемнохронологічний метод історіографічного пізнання. Так, еволюцію антипротестантської
політики компартійно-радянського режиму в окреслений період дослідив у кваліфікаційній
роботі Р. Сітарчук, основні положення якої згодом були викладені у монографії, написаній у
співавторстві з П. Кравченком та низці статей (Сітарчук, 2001: 117-173; Кравченко, Сітарчук,
2005: 128-196; Сітарчук, 2012, 2014, 2017). Історик виокремив два етапи цього процесу:
1920-1928 рр. та 1929-1939 рр. Досліджуючи характерні риси антирелігійної політики режиму
на кожному з них, Р. Сітарчук підсумовує, що боротьба з протестантами, так само, як і з
вірними інших конфесій, розпочалася після утворення Всеукраїнської антирелігійної комісії
(1922 р.), але на першому етапі вона велася пропагандистськими методами із застосуванням
адміністративних та каральних заходів, причому пропагандистські методи переважали, але
не дали бажаного результату. Тому, відзначає дослідник, на другому етапі компартійнорадянський режим змінив методи боротьби з протестантськими деномінаціями. Зокрема,
активно почав використовувати органи держбезпеки, які розгорнули репресивну кампанію.
Сплески репресій відбулися трьома хвилями (кінець 1920-х років; 1933-1934 рр.; 19371938 рр.), з яких, зауважує Р. Сітарчук, найбільш масовою та жорстокою була третя. Звертає
увагу дослідник і на те, що проти протестантів активно застосовувалася практика організації
групових судових процесів і жорстоких покарань (ув’язнення у виправно-трудових таборах,
заслання, розстріли керівників протестантських громад), а арешти керівного складу громад
тривали до початку 1940-х років. Р. Сітарчук обстоює думку, що репресії проти протестантів
детермінувалися утвердженням у СРСР тоталітарного сталінського режиму, а переломною
віхою стало ухвалення Всеросійським центральним виконавчим комітетом та Радою
Народних Комісарів РСФРР постанови “Про релігійні об’єднання” від 8 квітня 1929 р.,
що з деякими видозмінами поширювалася на союзні республіки й визначала правове
становище Церкви в СРСР. Узагальнюючи наслідки репресій, історик констатує, що,
незважаючи на зменшення чисельності вірних і руйнування церковної організації, значна
частина протестантських громад продовжувала діяти напівлегально.
У статті Ю. Зінька досліджується протистояння компартійно-радянської влади і
протестантських громад у 1920-1930-ті роки (Зінько, 2005). Історик стверджує, що
організоване переслідування пресвітерів, проповідників та вірних протестантських
деномінацій розпочалося наприкінці 1920-х років, а найстрашніша хвиля репресій відбулася
в 1937-1938 рр. Дослідник також відзначає, що насильницька атеїзація населення була
спланованою політикою, узаконеною низкою нормативно-правових актів. Результатами
примусової атеїзації, підсумовує Ю. Зінько, стали ліквідація керівних структур протестантських
конфесій, закриття молитовних будинків, переслідування пресвітерів, утиски вірних.
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Зі свого боку, В. Любащенко – відома дослідниця протестантизму в Україні,
розглянула наслідки політики державного атеїзму для протестантських деномінацій
(Любащенко, 2011). Так само, як і Р. Сітарчук, вона відзначає, що саме постанова ВЦВК і
РНК РРФСР від 8 квітня 1929 р. стала початком кінця інституціалізованого існування
протестантизму, й виділяє три хвилі репресивної кампанії, але з іншими хронологічними
межами: 1929-1930 рр., 1933-1935 рр., 1937-1938 рр. Щодо наслідків репресій, то за
висновком В. Любащенко, легальну діяльність припили усі національні протестантські союзи,
створені в середині 1920-х років у Радянській Україні, – Всеукраїнський союз євангельських
християн-баптистів, Всеукраїнське об’єднання менонітських громад, Всеукраїнське
об’єднання адвентистів сьомого дня, Всеукраїнський союз християн євангельської віри.
У деяких працях розглянуто застосування каральних заходів щодо окремих
протестантських деномінацій у міжвоєнні роки. Зокрема, Т. Грушова (Жижкова),
аналізуючи взаємовідносини між радянською державою й п’ятидесятниками в Україні у
довоєнний період, стисло висвітлила їх репресивну складову, відзначивши, що фізичне
знищення вірних підірвало міць протестантських громад, проте повної їх руйнації не
відбулося (Грушова, 2000: 49-65).
У п’ятому томові колективної монографії “Історія релігій в Україні” (Київ, 2002)
стисло висвітлені репресії проти євангельських християн-баптистів, а у шостому – проти
п’ятидесятників та адвентистів сьомого дня (Колодний, Яроцький, 2002: 377-385;
Колодний, Яроцький, 2008: 55-61, 305-306).
О. Висовень простежуючи політику компартійно-радянського режиму стосовно
євангельських християн-баптистів (далі – ЄХБ) у період становлення тоталітаризму,
зупиняється на переслідуванні вірних, загалом зазначаючи, що в 1920-х роках,
незважаючи на антирелігійну пропаганду, стосовно протестантів режим проводив
толерантно-ліберальну політику, залучаючи їх до відбудови народного господарства, а в
1930-х роках вів безкомпромісну боротьбу (Висовень, 2016). Докорінні зміни у
взаємовідносинах радянської держави з протестантами історик пояснила зміцненням
тоталітарного режиму й курсом на перетворення СРСР у могутню військову державу.
І. Саламаха, описуючи діяльність євангельських християн п’ятидесятників-сіоністів
в Україні, стверджує, що вірні цієї течії постійно перебували під наглядом компартійнорадянського режиму, а керівники були піддані різним формам репресій (Саламаха, 2011).
У деяких працях розглянуто регіональний аспект репресивної політики радянської
держави проти протестантських деномінацій у міжвоєнний період. Так, цю тему на
матеріалах Криму розкриває у кваліфікаційній роботі Р. Бєлоглазов (Бєлоглазов, 2001:
173-185). Автор обстоює думку, що необхідність зміцнення компартійно-радянської влади
в Криму призвела до значних поступок і змін чинних нормативних актів, зокрема,
стосовно протестантів, а соціально-політичні процеси наприкінці 1920-х років зумовили
відмову влади від цієї тактики – проти вірних і духовенства розгорнулися репресії
незалежно від їх віросповідання.
Репресії компартійно-радянського режиму проти протестантських громад Сумщини
у міжвоєнний період характеризуються в історичному нарисові О. Сотника (Сотник,
2001: 34-46) та статті А. Ігнатуші (Ігнатуша, 2011). Зокрема, А. Ігнатуша обстоює думку,
що гоніння протестантів і православних мали спільні риси, але показники репресій проти
протестантів були вищими.
Особливості взаємовідносин радянської держави та ЄХБ на Півдні України у 19201930-х роках дослідила Є. Голощапова (Голощапова, 2010a, 2010b: 154-185, 2011, 2012b).
Історик обстоює думку, що період, масштаб та спрямованість репресій проти баптистів
не мали принципових відмінностей в окремих районах Південної України, були ідентичні
загальноукраїнським тенденціям функціонування репресивного механізму та мали
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уніфікований характер. Окрім цього, дослідниця вказує, що репресіям піддавали лідерів
та активних діячів громад, в основі кримінальних справ, як правило, лежали звинувачення
в антирадянській пропаганді, контрреволюційній агітації та пропаганді, а самі репресії
були крайньою формою боротьби влади з альтернативним релігійним світоглядом.
Репресії проти протестантів на території Житомирщини характеризуються у
кваліфікаційній роботі В. Бернацького (Бернацький, 2016: 137-142). Історик акцентує на
тому, що лютерани і баптисти Житомирщини разом з представниками інших конфесій
зазнали масових репресій у 1930 р., але каральні заходи не мали цілеспрямованого
антирелігійного характеру, а були пов’язані із насильницькою колективізацією та акціями,
спрямованими на придушення опору селян. Друга хвиля репресій проти лютеран,
відзначає дослідник, відбулася у 1935-1936 рр., детермінувалася згортанням коренізації
й ліквідацією Мархлевського і Пулинського національних районів, а основною формою
каральних заходів були депортації. Справжній терор проти вірних різних конфесій у
регіоні, висновує В. Бернацький, відбувся в 1937-1938 рр.
Окремі праці вітчизняні дослідники присвятили жертвам репресій. Так, І. Павелко,
спираючись на матеріали архівно-слідчої справи, простежив трагічну долю пастора
баптистської громади села Шелюги Якимівського району Запорізької області Ковальова
Митрофана Степановича (Павелко, 2013), а Є.Голощапова та М. Литовченко – членів
баптистської громади Бердянська Матвія Педанова, Захара Бондаренка, Федора
Вержиковського та Івана Вєтрова (Голощапова, 2009; Литовченко, 2013).
Отже, спираючись на науковий доробок вітчизняних дослідників з цієї проблеми,
можна зробити висновок, що політичні репресії проти протестантських деномінацій в
Україні розпочалися наприкінці 1920-х років, були детерміновані двома чинниками –
утвердженням тоталітарного режиму та сталінською модернізацією, а найпотужніша за
наслідками серія гонінь відбулася у період “великого терору”. Їх результатом стала
ліквідація керівних структур, припинення легальної діяльності та поява нелегальних
протестантських громад.
Історіографічний аналіз стану розробки проблеми показав, що сьогодні висвітлено
причини, етапи, форми та наслідки застосування репресивних заходів компартійнорадянським режимом щодо протестантських деномінацій у міжвоєнний період, а
дослідження регіонального аспекту репресивної політики перебуває на прелімінарному
етапі розвитку. Стосовно перспектив подальшої розробки проблеми, то бракує
комплексних досліджень архівно-слідчих справ репресованих протестантів та історикостатистичних розвідок.
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