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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Єврейська громада була і є однією із 

найчисельніших національних меншин України. Протягом сотень років життя 

євреїв регулювала юдейська релігійна община. У ХІХ – на початку ХХ ст. її вплив 

на населення послабшав, хоча був ще досить значним. Захопивши владу в 

Україні, більшовики прагнули одноосібно регулювати життя громадян, тому 

послідовно знищували важелі впливу общинного устрою та релігійної свідомості. 

Обмеження національної релігії стало одним із факторів асиміляції євреїв 

України, перетворення їх на радянських людей. 

Відпрацьовані в перше десятиліття радянської влади схеми взаємовідносин 

із релігійними групами зберігалися протягом усього періоду існування СРСР. 

Тому особливий інтерес викликає державна політика щодо юдаїзму 1920-х років, 

коли проходило становлення державно-партійних органів, основних форм і 

методів їх впливу на конфесії та релігійну свідомість населення, накопичення 

досвіду адміністративно-командного регулювання суспільних процесів. 

Атеїстична політика держави, втручання органів влади в царину релігії 

призвели до деморалізації та дегуманізації суспільства та стали однією з причин 

нехтування загальнолюдськими цінностями. 

Діяльність владних і суспільних установ незалежної України спрямована 

на забезпечення свободи совісті громадян, рівних прав усіх конфесій, 

попередження та уникнення міжконфесійних конфліктів і непорозумінь. 

Протягом останніх років відбувається активне формування релігійних і 

національних інститутів, зростає увага до духовного життя людини, 

переосмислюються світоглядні пріоритети у тому числі й шляхом звернення до 

релігійних традицій минулого. 

Не зважаючи на те, що у зв’язку зі збільшенням впливу на політичну, 

соціальну, культурну та освітню сфери духовний і національний чинники 

набувають усе більшого суспільного значення, ще остаточно не подолано 

радянський спадок у цій царині. Тому дослідження історії політики радянської 
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влади щодо юдаїзму на українських землях в 1920-х роках має беззаперечну 

актуальність у науковому й гуманітарному вимірах. Аналіз історії державної 

політики щодо юдаїзму, поряд із вивченням ставлення до інститутів інших 

конфесій, має сприяти налагодженню і збереженню мирних взаємовідносин між 

представниками різних національностей і віросповідань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано в межах наукових програм і планів кафедри педагогіки та суспільних 

наук вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», в контексті науково-дослідної теми: «Розвиток краєзнавства 

в Україні (ІІ пол. ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)» (державний реєстраційний номер 

0110U02270). 

Хронологічні межі роботи охоплюють 1921–1929 роки. Нижня межа 

обумовлена закінченням громадянської війни та встановленням радянської влади 

в адміністративних межах УСРР. Верхня – зміною релігійного курсу 

більшовицької партії, який полягав у переході від домінування агітаційно-

пропагандистських форм і методів боротьби проти релігії до адміністративно-

репресивних. 

Територіальні рамки визначаються кордонами Української Соціалістичної 

Радянської Республіки. 

Об’єктом дослідження є процес становлення і реалізації радянської 

політики щодо юдаїзму в Україні в 1920-ті роки. 

Предметом аналізу є антиюдейська діяльність партійних і державних 

органів Радянської України. 

Метою роботи є комплексний історичний аналіз політики радянської влади 

щодо юдаїзму в контексті суспільно-політичних реалій 1920-х років. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань: 

– проаналізувати стан і ступінь наукового розроблення обраної теми, 

окреслити основні напрямки її вивчення; 

– виявити наявну джерельну базу досліджуваної проблеми; 
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– з’ясувати організаційно-правові основи політики радянської влади 

щодо юдаїзму; 

– дослідити напрями економічного тиску державно-партійного апарату 

на єврейські релігійні общини та його наслідки; 

– проаналізувати діяльність партійно-владних структур щодо ліквідації 

юдейської освіти й обмеження вживання івриту; 

– схарактеризувати форми й методи агітаційно-пропагандистської 

роботи, направленої на викорінення юдаїзму; 

– визначити зміст антиюдейської агітації та пропаганди. 

Розв’язання перелічених завдань, на наш погляд, дасть можливість дати 

розгорнутий об’єктивний аналіз політики радянського державно-партійного 

апарату щодо юдаїзму та прослідкувати зміни, що відбулися в середовищі 

віруючих євреїв Україні в 1920-х роках. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що дисертаційне дослідження є 

першим в історіографії узагальнюючим аналізом державної політики щодо 

юдаїзму в перше десятиліття радянської влади в Україні, здійсненим на основі 

широкого кола різнопланових джерел. 

Конкретними здобутками наукового дослідження є те, що: 

– у дисертації вперше комплексно аналізується процес реалізації владної 

політики щодо юдаїзму в Радянській Україні в 1920-х роках. Аналіз публікацій 

радянських, пострадянських і закордонних авторів свідчить, що ця проблематика 

вивчалася ними лише фрагментарно або в контексті загального розгляду 

становища євреїв у СРСР і не була предметом спеціальних студій; 

– до наукового обігу введено неопубліковані матеріали органів державної 

влади, більшовицької партії та громадських організацій з історії юдаїзму в 

Україні; 

– встановлено, що закони, які регулювали відносини державно-політичних 

органів і юдаїзму в Україні були більшовицькими, антирелігійними, не мали 

спеціального антиюдейського спрямування. Водночас, створення у структурі 
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відповідних органів єврейських секцій, одним із головних завдань яких стала 

боротьба проти юдаїзму, надало їй особливої динаміки та специфіки; 

– проаналізовано основні напрямки економічного тиску держави на 

юдейські общини: секуляризація майна, вилучення культових речей, приміщень 

синагог, молитовень, міквот, хедерів, єшив, Талмуд-Тор тощо. Показано, що це 

стало одним із важливих чинників руйнування єврейської ідентичності; 

– доведено антиюдейську спрямованість заходів з обмеження вживання 

івриту, проаналізовано процес ліквідації духовної освіти та спроби організації 

розколу в середовищі віруючих євреїв; 

– визначено форми й методи антиюдейської агітації та пропаганди, їхню 

динаміку та особливості застосування; 

– встановлено, що зміст антиюдейських агітаційно-пропагандистських 

матеріалів і заходів був спрямований на знищення авторитету єврейського 

духовенства та релігійних інституцій, викорінення юдейських традицій і обрядів, 

поширення атеїстичних поглядів серед євреїв України. 

Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на принципах 

історизму, об’єктивності, системності, логічності та плюралізму. За допомогою 

проблемно-хронологічного методу вдалося вивчити окремі етапи діяльності 

державно-партійних органів у сфері антиюдейської політики. Історично-

порівняльний метод дозволив виявити загальні тенденції розвитку різних 

конфесій та відмінності у ставленні органів влади до різних релігійних течій. 

Цивілізаційний підхід дав можливість прослідкувати зміни в общинній організації 

не лише внаслідок політики радянської влади, а й у контексті внутрішніх 

трансформацій східноєвропейського єврейства. Вплив партійно-політичних 

лідерів на вибір шляхів атеїзації населення та динаміку проведення заходів було 

визначено за допомогою психоаналітичного методу. Для визначення етапів та 

наслідків антиюдейської політики використовувався статистично-аналітичний 

метод. 
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Комплекс необхідних принципів та обраних методів наукових пошуків 

дозволив на основі наявних джерел та літератури вивчити предмет дослідження, 

уникнути суб’єктивних оцінок та прийти до нових висновків. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зібраний 

матеріал, окремі сюжети та висновки можуть бути використані науковцями для 

подальшого вивчення питань історії юдаїзму та становища єврейських громад в 

1920-х роках в УСРР; викладачами шкіл і вищих навчальних закладів під час 

підготовки лекцій і спецкурсів із новітньої історії України, історії національних 

меншин і релігієзнавства. 

Матеріали роботи можуть бути корисними для державних і громадських 

установ та організацій при формуванні напрямків політики у національних і 

духовній сферах для гармонізації державно-релігійних і міжконфесійних відносин 

та сприяння поширення толерантності. Основні положення дослідження можуть 

бути предметом обговорення в засобах масової інформації з метою подолання 

ксенофобії, поширення віротерпимості та реалізації визнаної у багатьох країнах 

свободи совісті. 

Особистий внесок здобувачки. Наукові результати дисертаційної роботи 

одержані авторкою самостійно і мають оригінальний характер. 

Апробація результатів дослідження. Зміст і висновки наукової роботи були 

обговоренні та схвалені на науковому семінарі кафедри педагогіки та суспільних 

наук вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавських університет 

економіки і торгівлі». 

Результати дослідження були апробовані авторкою у виступах на 21 

конференції. Зокрема, на 9 міжнародних конференцій з юдаїки в 2009–2015 рр. 

(м. Москва), «Одесса и еврейская цивилизация» (м. Одеса, 2007) і «Вища освіта в 

контексті Болонського процесу» (м. Полтава, 2008), 3 всеукраїнських: 

«Толерантність міжконфесійних відносин» (м. Запоріжжя, 2007 р., 2008 р.) і 

«Громадське суспільство в Україні: проблеми формування і розвитку» 

(м. Полтава, 2008 р.), 2 регіональних конференціях «Права і свободи людини і 

громадянина: проблеми гармонізації законодавства з міжнародним правом» 



 

 

10 

(м. Полтава, 2008 р.) і «Четверта Могилів-Подільська науково-краєзнавча 

конференція» (м. Могилів-Подільськ, 2012 р.). 

Основні висновки роботи було апробовано дисертанткою в курсі лекцій із 

вибіркової дисципліни «Історія національних меншин України» в Полтавському 

національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені у 16 авторських 

публікаціях, із них 7 статей (5 – у виданнях, занесених до реєстру ВАК України й 

2 – у закордоному періодичному виданні) та 9 робіт у збірниках тез доповідей на 

наукових конференціях. 4 роботи входять до збірників, внесених до міжнародних 

наукометричних баз. 

Структура дисертації. Робота побудована за проблемно-хронологічним 

принципом. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на сім 

параграфів, висновків, списку використаних джерел і літератури, що нараховує 

443 позицій. Загальний обсяг дисертації становить 254 сторінки, із них основний 

текст – 210 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЯ 

  

1.1. Історіографія проблеми 

 

Піднята нами проблема привертала увагу багатьох науковців. Їх праці 

можна умовно поділити залежно від рівня об’єктивності оцінки державної 

політики, обрання фактів для інтерпретації, часу та географії проживання авторів 

на три групи: радянські, пострадянські та закордонні. 

Для радянської історіографії характерний ідеологізований підхід до оцінок 

державної політики щодо юдаїзму. Дії вищих органів влади розглядалися як 

єдино правильні та спрямовані на покращення становища народних мас, 

звільненння від матеріального та ідеологічного тиску з боку релігії та релігійних 

організацій. Відтак, радянські історики послідовно дотримувались офіційної 

точки зору: справді вільними можуть бути лише громадяни з атеїстичним 

світоглядом. 

Як відомо, підвалини атеїстичної ідеології були закладені Карлом 

Марксом, який проголосив релігію «опіумом народу» [118, с. 415]. Володимир 

Ленін, прихильник марксизму, пішов ще далі. В 1905 р. він сформулював позицію 

більшовицької партії щодо релігії у праці «Соціалізм і релігія» [116]. В. Ленін 

вважав, що релігія є одним із видів духовного пригноблення народних мас, 

елементом примусу до роботи на користь заможної буржуазії, тому релігійна 

свідомість підлягає повному знищенню. 

Після жовтневої революції продовжувалася розробка теорії атеїзму на 

основі праць В. Леніна [105–110]. Радянські ідеологи М. Бухарін [262, 263], 

А. Луначарський [291], І. Скворцов-Степанов [313], П. Красиков [285, 286], 

В. Бонч-Бруєвич [261], І. Сухоплюєв [315], Е. Фрумкіна [317] та ін. 

обґрунтовували та виправдовували не лише дискримінацію свободи совісті, а й 

репресії проти віруючих, релігійних організацій та служителів культу. 
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Авторами антирелігійних робіт у 1920-х роках зазвичай були партійні та 

державні діячі. Їх основним завданням було показати експлуататорську роль 

релігії, яка підтримувала та закріпляла панівне становище заможного населення. 

Служителі культу зображувались як ледачі та аморальні особи, які наживалися на 

праці віруючих. Особлива увага зверталася на політичні погляди духівництва, яке 

звинувачували у підтримці царизму, контрреволюційній діяльності. Часто 

наголошувалося, що рабини, священики та ксьондзи лише формально визнали 

радянську владу, а насправді чинили їй опір.  

Окремо варто виділити роботи керівника Спілки войовничих безвірників 

О. Ярославського: «Коммунизм и религия», «О религии», «Широко развернем 

антирелигиозную пропаганду» тощо [328]. Він неодноразово наголошував на 

необхідності наукового підходу до аналізу релігій. Рівень його науково-

популярних робіт вищий, ніж інших тогочасних авторів. Єврей за національністю, 

Омелян Ярославський знав Тору, тому в своїй «Библии для верующих и 

неверующих» [331] він критикував саме юдейську священну книгу. Автор 

намагався розкрити «ненауковий характер» біблейських сказань про походження 

світу, сонячної системи, Землі, рослин, тварин і людини. Він всіляко показував 

ворожість релігійного вчення інтересам трудящих, його класову сутність. 

Докладно розглядав та висміював кожну главу Біблії, викривав протиріччя, які 

дійсно мали в ній місце, і намагався довести тезу про відсутність будь-чого 

священного в Книзі. Найкращою теорією з точки зору керівника безвірників була 

марксистсько-ленінська ідеологія, котра «дає наукове розуміння світу» і «вчить не 

лише тому, як треба пояснювати світ, але й тому, як його змінювати на користь 

усього людства» [329, c. 4]. 

«Библия для верующих и неверующих» почала виходити друком із кінця 

1922 р. у вигляді окремих статей у газеті «Безбожник» та друкувалася частинами 

[334–337]. До 1938 р. її десять разів перевидавали [329–333]. Книга стала 

посібником для пропагандистів-антирелігійників. Відкривши необхідний розділ, 

безбожник міг дати відповідь на будь-яке питання чи зауваження віруючих щодо 

змісту Тори.  
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Вихід «Біблії» у часі співпав із розв’язаною у 1922 р. радянської владою 

кампанією з вилучення церковних цінностей, яка потребувала офіційного 

роз’яснення та обґрунтування з боку її ініціаторів. Відтак, була опублікована ціла 

низка відповідних робіт. Основний акцент у них робився на небажанні 

релігійників надавати допомогу голодуючим, масово висвітлювалися факти опору 

вилученню цінностей, приховування коштовних речей. Роботи М. Горева [270] і 

А. Луніна [283] інтерпретували випадки опору конфіскаціям як прояв жадібності і 

безсердечності духовенства й віруючих. Окремо можна виділити публікації, які 

аналізували роботу державних органів влади у боротьбі з голодом [87, 88]. Збір 

церковних цінностей інтерпретувався як один із шляхів подолання голоду. 

У 1920-х роках розроблялись основи державної політики щодо юдаїзму та 

інших конфесій, тому авторами робіт були переважно ідеологи більшовизму та 

державні діячі. Їх праці були не наукові, не дослідницькі, заідеологізовані й 

упереджені. Їхньою метою була популяризація політики влади та її практичних 

заходів, спрямованих на витіснення релігійної свідомості. У публікаціях 

простежується класовий підхід до оцінок подій і фактів, переважає критика 

релігійного побуту, роз’яснення природних явищ, критика морального обличчя 

служителів культу. 

Із 1929 р. зміст робіт стає більш жорстким. Основним звинуваченням 

віруючих, а особливо священників, рабинів і ксьондзів, була контрреволюційна 

діяльність на користь багатіїв та опір радянській владі, яка начебто діяла в 

інтересах простих людей. Таким чином влада обґрунтовувала радикалізацію 

антирелігійної політики, адміністративний вплив та репресії проти віруючих і 

служителів культів (А. Кіржиць [281], В. А. Мащенко [293]). Активно 

передруковувалися роботи 1920-х років [329 –333]. 

За підтримки влади праці псевдонауковців, які намагалися трактувати 

святе письмо, витіснили з наукового обігу біблеїстику. Останнім справжнім 

фахівцем у сфері біблійної критики був А. Ранович [308; 309], який докладно 

проаналізував історію Ізраїлю та Юдеї до ІІ ст. н.е., описавши становлення 

біблійної, а потім талмудичної традицій, храмову, а пізніше синагогальну 
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організацію та еволюцію релігійних вірувань. Але, очевидно, через реалії того 

часу написана вона була у такому тоні, щоб могла служити матеріалом для 

антирелігійників у боротьбі проти «релігійного дурману» [295, c. 60; 310]. 

А. Ранович був також автором літератури для пропагандистів та антирелігійних 

статей у газетах та журналах [217–220]. 

У часи німецької окупації України антирелігійна пропаганда була 

припинена. Наукові розвідки проблеми державної політики щодо юдаїзму 

виявилися не на часі. 

Після закінчення війни, коли всі сили державно-партійного апарату були 

спрямовані на подолання її наслідків, антирелігійна політика також не належала 

до пріоритетних напрямків його роботи. Відтак, на території України поволі 

почали відроджуватися юдейські релігійні громади. Проте вже в 1950-ті роки 

державно-партійний апарат поступово відновив політику знищення релігії. 

Почали виходити друком роботи антирелігійної тематики в стилі 1930-их років 

С. Ковальова [283] і Р. Віппера [264]. Здебільшого праці мали агітаційно-

роз’яснювальний характер. Антирелігійна політика перших років радянської 

влади пояснювалася необхідністю припинення деструктивного впливу релігії на 

трудящих. 

 Прихід у 1954 р. до влади Микити Хрущова знаменував нову хвилю 

антирелігійного наступу. Постанова ЦК КПРС від 7 липня 1954 р. «Про великі 

недоліки в науково-атеїстичній пропаганді й заходи щодо її поліпшення» 

зобов’язала органи державної влади збільшити адміністративний тиск на релігійні 

громади, а партійні, комсомольські та громадські організації – розгорнути 

широкомасштабний пропагандистський наступ на всі конфесії. Ця директива 

започаткувала видання значної кількості атеїстичної літератури. Почали 

перевидавалися роботи О. Ярославського [338], І. Скворцова-Степанова [314], 

І. Кривельова [289]. Їх рівень науковості вже аналізувався раніше. 

Першою роботою, що певною мірою висвітлювала історію взаємовідносин 

держави та релігійних конфесій, була праця М. Персиця, видана у 1958 р. Вона 

охоплює період 1917–1919 рр. і, крім усього іншого, повідомляє про створення та 
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перші роки діяльності VІІІ відділу Наркомату юстиції РСФРР у напрямку 

відокремлення церкви від держави. Автор показав реакцію духівництва різних 

конфесій на ухвалення законодавчих актів у сфері релігії. Робота має ознаки 

наукової через те, що автор спирався на конкретні факти і документи. При цьому 

вона не позбавлена ідеологічної заангажованості [306]. 

Загалом і в період другої половини 1950-х – 1980-х років у СРСР питання 

історії релігій дозволялося висвітлювати лише під гаслом науково-атеїстичної 

пропаганди. Мізерна інформація про діяльність єврейських общин та ставлення 

до них владних структур наявна лише у працях М. Бєлєнького [412], 

Ф. Маяцького [294], М. Шахновича [321–323], М. Альтшулера [258] та 

академічній роботі «Критика иудейской религии» [288]. 

Об’єктивному висвітленню державної політики щодо релігійних конфесій 

за радянської доби заважали два фактори. По-перше, практично усі архіви, в яких 

зберігались документи про діяльність органів влади стосовно релігії були закриті. 

По-друге, атеїстична ідеологія держави не дозволяла існування будь-якої іншої 

точки зору на роль і статус релігійних інститутів у суспільстві, крім офіційної. 

Зовсім інші умови для дослідження були у закордонних науковців. 

Звичайно, за доби СРСР у них не було доступу до радянських архівів, але деякий 

матеріал був наявний у архівах інших країн.  

Основними джерелами для робіт закордонних дослідників була радянська 

преса та опубліковані збірники законів. Стаття А. Йодфата «Закриття синагог у 

Радянському Союзі» [440] написана на основі газет і журналів «Известия», 

«Труд», «Рассвет», «Емес», «Штерн», «Антирелигиозник», «Безбожник у станка», 

«Уральский рабочий», «Диктатура труда» тощо, збірників законів під редакцією 

П. Гідульянова та Н. Орлеанського [86; 124]. 

Зарубіжні науковці ввели в науковий обіг значну кількість документів 

різного походження. Деяку частину документів було вивезено емігрантами у 

перші пореволюційні роки. У дослідженнях активно використовували спогади 

емігрантів із СРСР. Рівень свободи слова у закордонних дослідників 

взаємовідносин радянської держави та юдаїзму був значно вищим, ніж у СРСР. 
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Щоправда ідеологія холодної війни впливала на інтерпретацію фактів і західними 

дослідниками цієї проблеми. 

Одними із перших загальних робіт із історії євреїв у СРСР були видані у 

1950-х роках праці Соломона Шварца [433, 434]. Автор продовжував дослідження 

і в наступне десятиліття [324]. 

У 1960-ті роки про антиюдейську політику писали емігранти із СРСР. 

Вони акцентували увагу на цілях режиму, який знищив релігію та все національне 

життя. Докладно розглядали лише антирелігійне законодавство та репресії проти 

служителів культу. Яскравим прикладом таких поглядів є хабатська література та 

дослідження Г. Света [378]. 

Загальна картина державної політики щодо юдаїзму за радянських часів 

вперше була подана в праці історика С. Барона, яка побачила світ в 1964 р. [422] і 

перевидавалася в 1976 та 1987 рр. [423]. Говорячи про перші роки радянської 

влади, науковець зазначав, що основним шляхом відлучення євреїв від релігії 

була спроба замінити її на єврейську світську культуру. Його погляди стали 

основоположними для багатьох західних дослідників [431]. 

У 1970-их роках дослідження активізувались. У роботах спостерігалася 

тенденція демонізації Єврейських секцій КП(б)У та РКП(б). М. Альтшуллер [441] 

і Ц. Гітельман [428] значну увагу приділили дослідженню діяльності саме цих 

органів. Вони показали, що діячі євсекції бачили єврейство по-іншому, не як 

релігійну, а як культурну спільність. Професор Альтшуллер у роботі «היצקעסביה 

 Євсекції в Радянському Союзі (1918–1930): Між»] «(1930-בברית המועצות (8191

націоналізмом і комунізмом»] проаналізував діяльність євсекцій на основі 

протоколів їхніх засідань та конференцій. Головна ідея праці Мордехая 

Альтшуллера полягає у тому, що він довів: євсекції були антирелігійними, 

антисіоністськими, але націоналістичними. На думку професора Моше 

Жидовецьких, у цих роботах є багато неточностей, які дещо впливають на 

висновки [394]. Проте в них зроблено ґрунтовний аналіз діяльності Євсекцій 

КП(б)У і РКП(б). Автор чітко визначив їхню роль у проведенні антирелігійної 

роботи серед євреїв. 
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Ґрунтовне дослідження державної політики щодо юдаїзму, спроб 

релігійних лідерів та общин прилаштуватися до радянської легальної системи 

зробив Д. Розенберг [432]. Він проаналізував законодавство РСФРР у духовній 

сфері та діяльність радянської влади стосовно матеріальної власності общин, 

дотримання обрядів та традицій, релігійної освіти, а також антиюдейської 

пропаганди. Специфіка праці Д. Розенберга полягає в тому, що вона побудована 

не за хронологічним принципом, як більшість робіт даної тематики, а проблемно-

тематичним. Дослідник дійшов висновків, що, внаслідок заходів партійних і 

державних органів, спрямованих на викорінення юдаїзму, єврейське населення 

України, Росії та Білорусі стало менш релігійним, ніж євреї Європи. Після 

згортання політики коренізації юдаїзм залишився єдиним, хоча й значно 

обмеженим, способом виявлення єврейської ідентичності. 

У другій половині 1980-х у СРСР розпочалась доба «перебудови». У 

внутрішній політиці вона означала лібералізацію, яка полягала у демократизації 

суспільства, гласності, визнанні пріоритету загальнолюдських цінностей. Було 

частково відкрито архіви ДПУ та фонди Наркомату внутрішніх справ для 

широкого загалу дослідників, істотно послаблено цензуру, дозволялася негативна 

оцінка діяльності радянських органів влади. Унаслідок лібералізації зовнішньої 

політики були відкриті кордони, і документи радянських архівів стали доступні не 

лише вітчизняним, а і зарубіжним науковцям. 

Доступ до інформації та обмеження цензури зумовили новий етап у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії. Відхід від радянської ідеології дозволив 

всебічно розглянути події 1920-их років, звернути увагу на факти, які не додавали 

авторитету радянській владі, а тому замовчувалися. На основі нових 

методологічних позицій були здійснені спроби переосмислити роль релігії та 

церкви в суспільному житті. 

Почалась публікація документів із історії юдейських общин України [100]. 

Закордонні дослідники у своїх роботах активно використовували радянські 

архівні джерела та спогади людей, що жили на території радянської України.  
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У 1989 р. дослідниця з Ізраїлю Н. Левін видала працю, засновану на 

спогадах євреїв, які проживали в міжвоєнний час у Радянському Союзі [429]. 

Вона переконана, що однією з основних причин антиюдейської політики Сталіна 

була його впевненість у тому, що євреїв потрібно було асимілювати. Авторка 

зазначала, що значну роль у обмеженні релігії відіграла єврейська світська 

культура. 

Питання державної політики щодо юдаїзму протягом усього періоду 

існування СРСР висвітлено у праці професора Кембріджського університету 

Б. Пинкуса [431], а також у історика А. Лоу [430]. 

Вивченням діяльності релігійних лідерів радянського єврейства займався 

Д. Фишман [426–427]. Він зокрема порівняв становище у перше десятиліття 

радянської влади православних служителів культу і юдейських.  

Декілька ґрунтовних робіт, присвячених антиюдейській агітації та 

пропаганді, трансформації общинного життя та популярній культурі радянських 

євреїв написала Г. Штерншіс [435, 436]. Вона працювала з людьми, як джерелами 

інформації, при цьому занадто довірливо ставилася до їхніх споминів. Тому її 

працю слід сприймати, як етнографічне дослідження, а висновки розцінювати, як 

бачення населенням державної політики у сфері релігії та її результатів. 

Становище юдаїзму в радянській провінції на прикладі білоруського міста 

Вітебська і єврейських містечок у 1917–1941 рр. вивчав ізраїльський вчений 

А. Зельцер [276]. Він дослідив не лише державну політику радянської влади щодо 

юдаїзму, але й проаналізував її вплив на життя населення, розглянув форми опору 

віруючих і служителів культу заходам, спрямованим проти релігії. 

Важливими і зручними для дослідження є довідкові видання. Вони дають 

хоч і стислий, але різнобічний аналіз антирелігійної діяльності радянської влади. 

У 1976–2005 рр. в Ізраїлі вийшло друком одинадцять томів «Краткой еврейской 

энциклопедии» [416]. Із першого по сьомий томи енциклопедії були видані в Росії 

в 1992–1997 роках. Електронний варіант енциклопедії можна знайти на сайті 

eleven.co.il. Перевага електронного варіанту втому, що він дає можливість 

оновлювати інформацію. 
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«Российская еврейская энциклопедия» (1995–2008 рр.) [420] складається із 

шести томів. Перші три – присвячені видатним особам, інші – охоплюють 

матеріал від літери «А» до «П» і висвітлюють події з історії єврейських общин 

Російської імперії, Радянського Союзу і Співдружності Незалежних Держав. 

Деяка  інформація  з  історії  юдаїзму  міститься  в  «The  Еncyclopaedia of 

Judaism» [437]. 

Сучасна робота, складена на основі поєднання двох енциклопедичних 

довідників, «Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину» [415] відображає різку 

зміну ідеології та поглядів на єврейське питання. Видання аналізує питання 

відходу євреїв від релігійної та культурно-побутової замкнутості напередодні 

встановлення радянської влади. 

Окрему групу праць складають роботи сучасних вітчизняних істориків. У 

них найбільш різнобічно й глибоко досліджується історія боротьби радянської 

держави проти православ’я. Серед них відмітимо роботи О. Ігнатуші [278], 

В. Алексєєва [257; 339], О. Нестулі [298; 299], В. Пащенка [305], В. Силантьєва 

[312], В. Войналовича [265], А. Киридон [282] та багатьох інших. Дослідник 

М. Одинцов розглянув історію взаємовідносин держави й релігійних конфесій у 

ХХ столітті. Він започаткував аналіз проблем становлення й розвитку державних 

структур, які здійснювали взаємодію з релігійними організаціями [300]. Роль 

вищого партійного керівництва у розробці та проведенні антирелігійної політики 

досліджували С. Савельєв [377], Н. Кривова [287] і Л. Бабенко [259; 340, 341]. У 

наш час над питаннями правового регулювання свободи совісті та державно-

церковних відносин на прикладі православ’я працюють Г. Лаврик [290], 

О. Форстюк [409] та ін. 

Пріоритетним напрямом у вивченні релігійної політики СРСР зараз, як і 

раніше, залишається православ’я. 

Вітчизняні вчені, які досліджували історію євреїв України, у своїх роботах 

побіжно торкалися питання діяльності органів радянської влади щодо юдаїзму в 

1920-их роках. Деякі аспекти закриття синагог і проведення антиюдейської 

агітацій висвітлені у колективній монографії «Евреи Украины» [273] та у роботі 
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одного із її авторів А. Наймана [296]. Окремі питання розробки законодавства, 

вилучення культових будівель та цінностей, антиюдейської агітації, боротьби із 

релігійною освітою проаналізував О.
 
Козерод [284]. У монографії «Євреї України 

в період нової економічної політики: 1921–1929 рр.» він зробив спробу показати 

реакцію віруючих, служителів культу та закордонного єврейства на дії радянської 

влади. Дослідники державної політики переселення євреїв до сільської місцевості 

М. Журба і В. Доценко [274; 352; 353; 403] висвітлили релігійне життя 

переселенців. Розглядаючи життя євреїв України напередодні Голокосту 

А. Подольський [419] звернув увагу на зміни в традиційній общинній організації. 

Значний внесок у дослідження становища юдаїзму зробили учасники 

конференцій та семінарів Інституту юдаїки Національної академії наук України 

(1991–2005 рр.) [358; 369], щорічних конференцій «Одесса и еврейская 

цивилизация», які проводить Міжнародна громадська організація єврейський 

общинний центр «Мігдаль» [346]. Запоріжський національний університет та 

Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» протягом 1990-х років 

щорічно проводили «Запоріжські єврейські читання» [393]. Тоді ж Харкові 

виходив Вісник народного університету єврейської культури у східній Україні: 

«Истоки». Інститут юдаїки НАН України випускає художньо-публіцистичний 

альманах «Егупец». Праці українських та зарубіжних авторів двічі на рік 

заслуховуються на конференціях Центру наукових працівників і викладачів 

«Сефер» і публікуються в Росії [355]. Матеріали цих заходів широко доступні 

завдяки мережі Інтернет [397; 399]. 

У 1990-их – на початку 2000-х років у країнах колишнього СРСР стали 

популярними роботи із єврейського краєзнавства. Були видані праці, присвячені 

історії релігійних общин окремих міст і регіонів (Київ [279], Харків [342; 365; 366; 

368; 369; 381], Запоріжжя [301; 302], Полтава [268; 269], Кременчук [316], 

Шаргород [318], Донеччина [382; 383], Волинь [277] тощо). У них розглядалися 

події 1920-их років, пов’язані із спробами ліквідації юдаїзму. За даними 

О. Френкеля за період 1991–2003 рр. в Україні вийшло 94 роботи з єврейського 

краєзнавства [385]. Певною мірою проливає світло на стан релігійного життя 
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євреїв СРСР робота російського дисидента М. Бейзера з історії Ленінградської 

общини [260]. 

Окремі аспекти антиюдейської політики радянської влади були докладно 

вивченні вітчизняними дослідниками. Процес вилучення у віруючих приміщень 

синагог і матеріальних цінностей в Харкові й Києві та результати політики 

секуляризації 1920–1930-х років аналізували Є.
 
Котляр [365–369], 

М. Кальницький [279; 361; 362] і Л. Соболева [369]. Політику радянської влади 

щодо юдейської освіти на Правобережній Україні вивчав А. Нестеренко [374]. 

Освіту, побут і ставлення до традицій в єврейських землеробських колоніях 

півдня України дослідили М. Зябко та І. Шайкін [356]. 

Окремим об’єктом дослідження стала історія хасидизму в Україні. Вплив 

антиюдейської політики радянської влади на життя хасидів докладно 

проаналізувала І. Осипова [304]. Вона вивчила діяльність рабина Й.-І. Шнеєрсона 

з пристосування релігійного життя євреїв до радянських реалій. Хасидський лідер 

намагався змінити релігійні настанови так, щоб віруючі євреї могли жити в СРСР 

не порушуючи закони. Я. Рабінович також досліджував духовно-релігійне життя 

хасидів у СРСР [307]. Він описав діяльність рабина Й.-І. Шнеєрсона і репресії 

релігійних діячів у 1930-х роках. 

Питання державної політики щодо юдаїзму в Україні висвітлюють 

розвідки російських вчених, написані із використанням закордонної історіографії. 

В. Енгель у загальній роботі із історії євреїв колишньої Російської імперії згадує 

про діяльність євсекції, заборону релігійної освіти, обмеження вживання і 

викладання івриту [421]. С. Рєзнік проаналізував антиюдейську агітацію, політику 

щодо «реакційної» та «прогресивної» мов у СРСР за радянських часів [311]. 

Е. Школьникова дослідила діяльність більшовицької влади щодо єврейської 

меншини  в  СРСР  протягом  1920-их  років  і  її  результати  в  наступне 

десятиліття [327]. 

У пострадянський період з’явилися дисертаційні роботи, які аналізували 

державно-церковні відносини. Значна кількість досліджень стосується різних 

аспектів функціонування православної церкви [402; 405; 406]. Існують наукові 
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роботи з історії римо-католицької [407] та протестантських церков [44]. 

Дисертації з історії євреїв міжвоєнного періоду стосувалися соціально-

економічної та культурної сфери [408; 410]. Політика державної влади щодо 

юдейських громад України у 1944 – середині 1960-х років стала об’єктом 

дослідження О. Гури [401]. Становище юдаїзму розглянув російський вчений 

С. Чарний [411]. Вивчаючи діяльність органів влади періоду хрущовської 

«відлиги» по відношенню до юдейських релігійних общин, він присвятив 

окремий підрозділ дисертації питанню формування конфесійної політики щодо 

юдаїзму в СРСР у 1917–1929 рр. Автор побіжно розглянув становище єврейської 

релігії в Україні. Комплексного дисертаційного дослідження із історії державної 

політики щодо юдаїзму в Україні в перше десятиріччя радянської влади немає.  

У Росії в 1990-х – на початку 2000-х вийшли збірники робіт вітчизняних і 

зарубіжних дослідників по історії євреїв Російської імперії та Радянського союзу, 

в яких автори торкалися теми поширення атеїзму в міжвоєнний період [396; 398].  

Варто  згадати  також  про  роботу  Ф. Канделя  «Книга  времен  и 

событий» [280], яка хоч і відноситься до популярної літератури, але досить 

реалістично змальовує події радянського періоду щодо діяльності Євсекцій 

РКП(б) і КП(б)У та боротьби проти юдаїзму і єврейських традицій. 

Перекладаються й виходять друком роботи американських та ізраїльських 

учених. Наприклад, у 2008 р. була видана монографія Ц. Гітельмана [266] про 

життя євреїв у Радянському Союзі. Одним із питань, яке висвітлив автор була 

політика радянської влади щодо юдаїзму та івриту. 

*        * 

* 

Отже, проблема державної політики радянської влади щодо юдаїзму в 

1920-ті роки в Україні певною мірою відображена в працях радянських, 

зарубіжних і сучасних вітчизняних учених. 

Література радянського періоду однорідна за джерельною базою, 

інтерпретацією фактів і подій, повністю ігнорує висвітлення позицій віруючих і 

духівництва. Публікації зазвичай переслідували цілі інформування населення про 
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дії влади й обґрунтовували її антирелігійні заходи з метою покращення становища 

простих людей. Авторами зазвичай були державні керманичі, а їхні роботи не 

мали ознак науковості та об’єктивності. Лише в 1930-их роках почали з’являтися 

праці із претензією на науковість і посиланнями на джерела. 

Впродовж кінця 1940-их – першої половини 1980-их тема історії відносин 

держави і релігії була заборонена. Як і раніше, в агітаційно-пропагандистських 

роботах радянських авторів домінували тези про контрреволюційну діяльність 

служителів  юдейського  культу  та  про народну політику радянської влади у 

1920-их роках.  

Закордонна історіографія 1960–1980-их років висвітлювала дії радянської 

влади щодо юдаїзму лише в чорних тонах. Це було зумовлено станом холодної 

війни і тим, що авторами часто були емігранти з СРСР, які не бачили нічого 

позитивного в діях радянського керівництва. Характерною ознакою праць 

закордонних авторів є демонізація євсекцій. 

За доби перебудови було відкрито значну частину архівів для вітчизняних 

та закордонних фахівців. Цей факт зумовив помітне пожвавлення досліджень. В 

1990-х роках почали виходити праці, написані на нових методологічних 

принципах, вільні від марксистської ідеології. Висвітлювалися факти позитивної 

діяльності юдейських общин і релігійних лідерів та показувалися справжні цілі 

антиюдейської політики радянської влади. У роботах доби незалежності політика 

радянської влади щодо юдаїзму оцінюється загалом негативно. При цьому 

більшість дослідників приходить до висновків, що на атеїзацію єврейства 

впливала не лише антиюдейська діяльність влади, а й інші суспільні процеси. 

Науковці звертали увагу передусім на історію релігійних общин таких міст, як 

Київ, Одеса та Харків. Невеликі ж містечка залишились поза їхньою увагою. 

Для сучасних вітчизняних дослідників характерне часте звернення до 

спогадів та мемуарів очевидців тих подій, демонізація євсекції та вивчення 

ментальної історії. 

У працях радянських, закордонних і сучасних істориків започатковано 

розв’язання поставленої нами проблеми. Водночас, аналіз робіт з проблем юдаїки 
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засвідчує необхідність докладного вивчення окремих періодів державної політики 

щодо юдаїзму, визначення їх специфіки шляхом збільшення кола джерел і 

доповнення відомих даних, за рахунок розширення географії дослідження. 

Ґрунтовно вивчені лише певні аспекти становища юдаїзму в 1920-х роках. 

Узагальнюючої праці, присвяченої взаємовідносинам держави і єврейських 

релігійних общин в перше десятиліття радянської влади в Україні не існує. 
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1.2. Джерельна база 

 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на широкій джерельній базі. Це 

зумовлено малочисельністю історичних досліджень із даної тематики та наявності 

значного спектру різнопланових джерел. Використані джерела за принципом 

походження та цільового призначення можна розділити на декілька груп: 

1) законодавчі та нормативні акти вищих органів влади та управління; 

2) тематичні збірки документів та матеріалів; 3) архівні матеріали; 4) періодична 

преса; 5) наративні джерела – спогади та інші публікації сучасників. 

Публікація нормативних актів вищих органів влади у сфері релігії та 

державно-церковних відносин розпочалась із 1917 р. Декрети та постанови 

Всеросійського з’їзду Рад, ВЦВК, РНК РСФРР, міжнародні договори РСФРР 

виходили в офіційному друкованому органі уряду радянської Росії «Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства» (із вересня 

1924 р. назва змінилася на «Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 

Крестьянского правительства СССР»), що випускався протягом 1917–1938 років. 

На початковому етапі радянської влади видання виходило окремими бюлетнями 

по декілька разів на місяць, у міру накопичення нормативних актів. Пізніше вони 

зброшуровувалися по роках. 

В Україні в 1919–1932 рр. друкувався «Сборник узаконений и 

распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины» (згодом 

українською мовою: «Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського 

Уряду України»). Це було офіційне друковане видання уряду Радянської України, 

де публікувалися тексти нормативних актів державних органів влади УСРР. Іноді 

в одному випуску друкували текст паралельно двома мовами). У збірнику була 

опублікована Конституція, кодекси законів, постанови, накази й інструкції 

наркоматів. У виданні друкували не всі нормативно-правові акти радянських 

урядів. Це стосувалося навіть декретів, які були основою законодавчої бази 

більшовицької влади. Деякі документи перед друком редагувалися упорядниками 

збірників і за змістом відрізняються від архівних примірників. 
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Збірки документів про загальну державно-партійну політику дозволяють 

зрозуміти основні завдання, які ставили ідеологи та керманичі у справі побудови 

комунізму та безкласового суспільства. В таких виданнях як «Коммунистическая 

партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК (1898–1953)» [107] і «Комуністична партія України в резолюціях і 

рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК» [108] у контексті основних 

напрямків розвитку держави висвітлюється і релігійна політика. 

У середині 1920-х років були опубліковані перші збірки документів, які 

відображали політику радянської влади й правлячої партії щодо релігії й церкви, 

головні напрямки антирелігійної пропаганди. Зокрема, нормативні акти, ухвалені 

до травня 1926 р., які регулювали відносини у духовній сфері, вийшли окремим 

виданням під редакцією П. Гідулянова [86]. До збірника увійшли статті із перших 

конституцій республік, які регулювали державно-церковні відносини, декрети 

республік про відділення церкви від держави і школи від церкви, інструкції 

ВЦВК, циркуляри та роз’яснення Наркому юстиції та внутрішніх справ УСРР і 

РСФРР, рішення Верховного Суду та ін. Видавництво Спілки войовничих 

безвірників опублікувало ухвалені до 1930 р. закони, інструкції та циркуляри у 

справі відділення церкви від держави у збірнику під загальною редакцією 

Н. Орлеанського «Закон о религиозных объеденениях РСФСР» [124]. 

Протягом другої половини 1940-х – початку 1980-х років було також 

видано серію документальних збірників, в яких була висвітлена нормативно-

правова база функціонування релігії та церкви у Радянському Союзі [103; 105; 

106; 111; 120–122; 132]. Щоправда, в них годі шукати об’єктивних 

документальних свідчень про характер державно-церковних відносин чи політику 

радянської влади до юдейських громад. 

Можливість публікацій таких документів з’явилася лише після 

проголошення незалежності України. Особливо плідною в цьому сенсі була 

робота редакції журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ». На його сторінках 

були опубліковані численні документи, які розкривали механізм реалізації 
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антирелігійної політики радянської влади в Україні, її цинічний і репресивний 

характер [395]. 

Після розпаду Радянського Союзу було здійснено декілька видань 

збірників документів: «Русская Православная Церковь и коммунистическое 

государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы» [133], «Архивы Кремля. 

Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. : [в 2 кн.]» [84; 85], «Неизвестная Россия. 

ХХ век: Архивы. Письма. Мемуары» [119], «Голод 1921–1923 років в Україні: 

зб. документів і матеріалів» [89] та ін.[90]. У них публікувалися не відомі широкій 

громадськості документи, які висвітлювали діяльність органів державної влади у 

напрямі знищення релігійних інститутів. 

Видання документів про державно-конфесійні відносини мають загальний 

характер. Найчастіше в них містяться відомості про Російську православну 

церкву. Публікація документів, які відображають становище юдаїзму розпочалася 

не так давно. Інформація міститься у збірках матеріалів, виданих Центром 

вивчення і публікації документів єврейської історії «Храни и помни» у м. Вінниці 

в 2003 і 2005 роках. Перша – присвячена історії євреїв Радянської України до 

1926 р. «Еврейский вопрос: поиски ответа: Документи 1919–1926 рр.» [101]. 

Збірка складена за матеріалами Російського державного архіву соціально-

політичної історії та відображує становище євреїв у радянській державі в 1920-х 

роках. У книзі містяться документи, що висвітлюють деякі аспекти закриття 

культових споруд і релігійних закладів освіти та боротьбу віруючих за їхнє 

збереження. Друга збірка «Коммунистическая власть против религии Моисея: 

Документы 1920–1937 и 1945–1953 гг.»
 
 містить матеріали українських архівів та 

основні законодавчі акти, декрети та інструкції вищих органів влади стосовно 

становища юдейських релігійних общин України протягом, до- і післявоєнних 

років, коли при владі знаходився Й. Сталін [104]. 

Основу дисертаційної роботи склали неопубліковані архівні матеріали, які 

зберігаються в державних центральних та обласних сховищах: у Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВ 

України), Центральному державному архіві громадських організацій України 
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(ЦДАГО України), Державних архівах Харківської, Полтавської, Хмельницької, 

Вінницької областей та Центральному архіві історії єврейського народу, що 

знаходиться в м. Єрусалимі в Ізраїлі, Державному архіві Російської федерації, 

Російському державному архіві соціально-політичної історії, Центральному 

державному історичному архіві історико-політичних документів Санкт-

Петербургу. 

Залежно від походження документи поділяються на п’ять груп. Першу 

складають матеріали вищих органів влади (Наркомату юстиції, внутрішніх справ, 

освіти, ВУЦВК, їхніх відділів та підвідділів), другу – губернських органів 

виконавчої влади, третю – документи партійних осередків та громадських 

організацій, п’яту – листи, звернення, заяви представників релігійних общин до 

державно-партійних органів влади. Більшість документів, що відображають 

державну політику у сфері релігії, зберігалася під грифом «Таємно», і стала 

доступна дослідникам лише з 1990-х років. 

Основні напрямки і характер партійно-державної політики щодо 

релігійних конфесій взагалі, та юдаїзму зокрема, висвітлюють документи, що 

зберігаються у сховищах ЦДАВОВ України.  

У роботі широко використані документи фонду № 1 – Верховна Рада 

УСРР. Там зібрані документи відділів ЦК КП(б)У: протоколи засідань і нарад 

різнорівневих антирелігійних комісій УСРР; тези, директиви, плани, звіти, 

доповіді партійних комітетів на теми атеїстичної пропаганди й агітації, становища 

релігійних громад, діяльності ліквідаційних комісій у регіонах. Особливо 

інформативними для нас є листи євсекцій губернських комітетів КП(б)У. 

Найбільший масив відповідних документів знаходиться у фонді № 5 – 

Наркомату внутрішніх справ УСРР. Особливою інформативністю відрізняються 

документи переданого у підпорядкування Адміністративно-організаційного 

управління (із вересня 1922 р.) Ліквідаційного відділу по відділенню церкви від 

держави. Відтак, у фонді збереглися документи, які показують роботу виконавчих 

органів влади по вивченню та обмеженню діяльності релігійних об’єднань: 

циркуляри, обіжники, постанови, плани і звіти губернських ліквідаційних комісій 
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та інспекторів у справах культів, документація щодо реєстрації релігійних общин, 

їхні устави, реєстраційні картки духовенства, заяви про відмову від сану, 

статистичні матеріали (списки общин, кількість прихожан, їхній вік, соціальне 

походження, стать). Листування між Ліквідаційним відділом (Інспектурою у 

справах культів) і губернськими адміністративними відділами велось із приводу 

надання дозволів на виконання обрядів та богослужінь, проведення 

антиюдейської агітації, вилучення культових цінностей. Фонд містить багато 

справ щодо закриття синагог і молитовних будинків, які яскраво показують, що 

ініціатива конфіскації приміщення належала державно-партійним органам, які 

спонукали єврейських робітників узурпувати будівлі, а віруючі намагалися усіма 

можливими способами відстояти свою власність. 

Конфесійну політику більшовицького уряду на початку 1920-х років 

відображують документи Наркомату юстиції УСРР – фонд № 8. Вони 

висвітлюють активний початок заходів з обмеження прав юдейських общин 

шляхом створення розгалуженої системи місцевих органів для реалізації 

положень декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви, 

заборони релігійного навчання, вилучення справи метрифікації із компетенції 

общин, реєстрації та перереєстрації релігійних громад, збору статистичних 

матеріалів. 

Політику обмеження впливу релігії в освітніх закладах відображено в 

документах Наркомату освіти УСРР – фонд № 166. 

Інформація про стан боротьби з релігією зібрана у фонді № 2514 – Бюро 

газетних вирізок при газетному бюро Південного управління зв'язку – цього ж 

архіву. У ньому зберігаються вирізки із газет 1928–1930 років. Фонд містить 

матеріали щодо антирелігійної політики держави, який друкували на шпальтах 

регіональної преси. 

У ЦДАВОВ України зосереджено також значний масив поточних 

документів як державно-партійних, так і громадських та релігійних спілок 

Радянської України, що торкалися безпосередньо юдаїзму. Так, характер і 

напрямки боротьби із релігією в єврейському середовищі зображують документи 
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Центральної комісії національних меншин при ВУЦВК – фонд № 413. Там 

міститься інформація про стан роботи серед євреїв та статистична інформація 

Головного бюро єврейської секції ЦК КП(б)У. 

Документально відтворити умови існування юдаїзму допомагають 

матеріали Центрального єврейського бюро радянсько-національних меншин при 

Наркоматі освіти – фонд № 3298. У ньому зберігаються протоколи роботи Бюро 

Євсекції Київського губкому КП(б)У, доповіді, тези, резолюції ІІ Всеукраїнського 

з’їзду єврейських робітників просвіти тощо. 

Матеріали фонду № 3787 – Українського головного комітету Єврейської 

комуністичної спілки молоді містить відомості про діяльність членів цієї 

організації у справі обмеження впливу релігійних інститутів на підростаюче 

покоління. 

Значно розширюють джерельну базу дисертаційного дослідження 

матеріали державних архівів Харківської, Полтавської, Хмельницької та 

Вінницької областей. Зокрема, велика кількість документів представлена у 

харківському архіві. Антирелігійну діяльність державно-партійних органів 

висвітлюють фонди № Р-203 – Харківський губернський виконавчий комітет Рад 

робочих, селянських і червоноармійських депутатів (1917–1925 рр.) – і Р-845 – 

Харківський окружний виконавчий комітет (1922–1930 гг.). Крім розпоряджень 

вищих і місцевих органів влади у справі релігії, у них зберігається листування 

губернських та уїзних органів влади із представниками віруючих євреїв. 

Документи дають можливість прослідкувати як юдеї боролися за збереження 

можливості дотримуватися традицій та обрядів. У цих фондах представлені звіти 

губернської комісії по вилученню церковних цінностей, які дозволяють докладно 

вивчити як проходили конфіскації у Харкові. Матеріали Полтавського архіву дали 

можливість проаналізувати релігійну політику державно-партійних органів 1920-х 

років у цілому. Інформації з історії юдейських общин у цьому архіві дуже мало. 

Із копіями документів з історії євреїв Хмельницького та Вінницького 

обласних архівів авторка працювала у Центральному архіві історії єврейського 

народу, що знаходиться в м. Єрусалимі в Ізраїлі. Колекція цього архіву 
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складається із копій матеріалів документосховищ різних країн, де жили євреї. 

Документи з історії юдаїзму 1920-х років Хмельницького та Вінницького архівів 

представлені протоколами зборів і засідань державно-партійних органів. 

У дисертаційному досліджені використані матеріали російських архівів. 

Документи з історії радянської політики щодо юдаїзму в 1920-х роках, які в них 

знаходяться, можна поділити за географічною ознакою на дві групи: одні 

стосуються діяльності державно-партійних органів по обмеженню юдаїзму в 

УСРР, інші – в РСФРР та інших радянських республіках. Вивчення матеріалів з 

історії юдаїзму на інших територіях дало можливість порівняти державну 

політику в Україні та радянських республіках. У Державному архіві Російської 

федерації були опрацьовані матеріали Єврейського відділу Наркомату 

національних справ – фонд Р-1318 – та Комісії з питань культів при ВЦВК СРСР: 

1922–1938 рр. – фонд Р-5263. У них знаходиться інформація про становище 

юдейських общин радянських республік, статистичний матеріал, ставлення до 

більшовицької політики радянських євреїв та закордонних єврейських 

організацій. 

Неоціненним джерелом у дослідженні стали матеріали Російського 

державного архіву соціально-політичної історії. Діяльність партії в єврейському 

питанні висвітлюють документи Центрального бюро єврейських секцій при ЦК 

ВКП(б) – фонд 445. Тут знаходяться матеріали Євсекції ЦК РКП(б) та 

центральних бюро національних секцій усіх республік. Вони дозволяють вивчити 

різні аспекти агітаційно-пропагандистської роботи, закриття синагог і ліквідації 

релігійної освіти, фінансування юдейських общин закордонними доброчинними 

організаціями, спробу створити «Живу синагогу» і «живі хедери» тощо. 

Документи Центрального державного історичного архіву історико-

політичних документів Санкт-Петербургу висвітлюють державну політику щодо 

юдаїзму в Ленінграді та навколишніх уїздах. Документи Ленінградського 

обласного комітету ВКП(б) – фонд 24 – і Ленінградського міського комітету 

ВКП(б) – фонд 25 – використані для висвітлення агітаційно-пропагандистської 

роботи у напрямку наступу на юдаїзм. 
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Під час роботи над дисертацією було опрацьовано понад 400 одиниць 

архівного зберігання. Вміщенні в них матеріали дали можливість зрозуміти 

основні закономірності, напрямки та еволюцію державної політики радянської 

влади щодо юдаїзму в Україні в перше десятиліття більшовицького правління. 

Звичайно, архівні матеріали, як опубліковані, так і ті, що зберігаються в 

архівних фондах, потребують критичної оцінки. Далеко не всю інформацію 

можна сприймати, як об’єктивну. Варто враховувати, що багато документів, 

наприклад, скарги віруючих, звіти губернських ліквідаційних комісій, 

переслідували певну мету (захистити свої інтереси, вислужитися тощо), тому 

містять упереджений погляд на події. Статистичні дані часто не повні і не 

відображають загальну ситуацію. Переважна більшість документів лише 

констатує певні події або явища без будь-якого аналізу. Зустрічаються 

розбіжності у назвах установ, організацій, релігійних общин або культових 

будівель. 

У справі поширення нового атеїстичного мислення більшовики зробили 

ставку на поширення періодичних видань, друк популярної літератури та друк 

робіт ідеологів комунізму. Тому, надзвичайно інформативним джерелом стали 

періодичні видання та література агітаційно-пропагандистського характеру. Під 

час роботи над дисертацією були проаналізовані видання загального 

інформаційного характеру і спеціалізовані антирелігійні. Одночасно 

джерелознавче та історіографічне значення мають праці ідеологів атеїзму 

В. Леніна [112–117], М. Бухаріна [262, 263], А. Луначарського [291], І. Скворцов-

Степанова [313; 314], В. Бонч-Бруєвича [261], І. Сухоплюєва [315], Е. Фрумкіної 

[317]. Важливими для дослідження обмеження юдаїзму є роботи Голови СВБ, 

єврея за походженням Омельяна Ярославського (Губельмана). Він ріс у релігійній 

сім’ї та навчався у хедері
1
. Відійшовши від традиційного єврейства та релігійних 

цінностей, він зі знанням справи критикував і розвінчував релігійні догмати 

юдаїзму. Популярними джерелами антирелігійної пропаганди були його роботи 

                                                 
1
 Хедер – єврейська релігійна школа для хлопчиків. 
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«Коммунизм и религия» [328] та «Библия для верующих и неверующих»
 
[329–

337], перше видання якої вийшло в 1925 р., а останнє аж у 1977 р. 

Інформативним джерелом дослідження змісту антиюдейської пропаганди є 

роботи довідкового характеру, наприклад «Настольная книга атеиста» [417]. У ній 

докладно, хоча й на досить примітивному рівні, аналізується зміст, походження і 

деструктивний вплив на віруючих основних релігійних уявлень, обрядів і 

традицій. 

Атеїзацією населення України займалися до десятка спеціалізованих 

журналів і газет, що виходили у різний час в 1920-х роках. Залежно від місця 

видання їх можна поділити на три групи: 1) російські, що друкувалися в Москві, 

2) українські центральні, які виходили в Харкові та Києві, 3) регіональні або 

місцеві. 

Авторкою було проаналізовано усі номери за 1923–1932 роки російських 

газети і журналу «Безбожник» під редакцією О. Ярославського і 

М. Костеловськой. У газеті друкувалися роботи радянських ідеологів атеїзму 

О. Ярославського «Библия для верующих и неверующих» та І. Скворцова-

Степанова «Мысли о религии» та ін. 

Особливу увагу часописи приділяли антирелігійному вихованню молоді. У 

спеціальній рубриці газети «Гоніть попівщину із школи» друкувалися матеріали, 

спрямовані на атеїзацію вчителів і учнів. Регулярно виходили замітки про 

деструктивну роль хедерів, єшив, Талмуд-Тор та подавалась інформація про їх 

закриття. Видання публікували статті про ситуацію в регіонах та поширення 

безвірницьких поглядів серед єврейських робітників. 

Аналогічні українські видання містили набагато більше інформації про 

ситуацію в Україні. Журнал «Безвірник» – орган Київського губкому КП(б)У 

(1923–1924 рр.), харківський журнал з такою ж назвою – основний друкований 

орган Всеукраїнської ради СВБ (1925 по 1935 рр.), газета «Войовничій безвірник» 

(1929–1933 рр.) – орган Київської окружної ради СВБ та Київської міськради СВБ 

(із 1931 р.) дали можливість вивчити у першу чергу зміст форми й методи 
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антирелігійної агітації та пропаганди, а потім і діяльність радянських державно-

партійних, громадських й освітніх органів у напрямку поширення атеїзму. 

Антирелігійні видання зазвичай друкували офіційні матеріали та статті, які 

роз’яснювали позицію партії щодо релігії та антирелігійної пропаганди. 

Важливим джерелом для дослідження антирелігійної пропаганди та агітації є 

матеріали для агітаторів та пропагандистів, розміщені у «Безвірниках»: тези 

доповідей, методичні вказівки та зауваження щодо роботи на місцях, аналіз 

допущених помилок та хиб. У кожному номері друкувалася інформація про 

антирелігійну роботу в регіонах: звіти про проведені лекції, доповіді, мітинги, 

демонстрації, політичні суди, закриття культових будівель, вилучення церковних 

цінностей та атеїзацію населення. Методи боротьби із релігійним світоглядом 

яскраво ілюструють матеріали, в яких глузували із віруючих і служителів культу 

та дискредитували релігію. Усі спеціалізовані видання містили інформацію 

природничо-наукового та пізнавального характеру та огляд нової антирелігійної 

літератури. 

На шпальтах «Безбожників» і «Безвірників» часто подавалися полемічні 

статті у вигляді дискусій між атеїстами і віруючими або служителями культу. 

Окремо можна виділити повідомлення різного характеру, листи з місць активістів 

безвірницького руху, державних та громадських діячів. Важливим матеріалом є 

статистичні дані, які регулярно висвітлювалися із агітаційною метою. Після 

співставлення із архівними документами, стає зрозуміло, що інформація стосовно 

кількості закритих синагог і молитовень, зареєстрованих релігійних громад є 

достовірною, а от дані про відхід від релігії часто не відповідають дійсності. 

Важливу інформацію з теми дослідження дають матеріали, вміщені у 

місцевих виданнях. У містечку Хорол на Полтавщині виходила газета «Безвірник 

за сівалкою», де крім передрукованих законів і постанов, містилися публікації, які 

дають інформацію про регіональні особливості існування єврейських релігійних 

общин, специфіку діяльності місцевих органів влади у напрямі обмеження 

юдаїзму та динаміку атеїзації населення. 
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Тему антирелігійної політики не оминало більшість центральних і 

регіональних періодичних видань. Найчастіше у них друкувалися нормативні акти 

вищих органів влади щодо обмеження релігії та агітаційно-пропагандистські 

матеріали напередодні релігійних свят. Але далеко не всі часописи розміщували 

інформацію стосовно юдаїзму. Загальносоюзні газети «Правда» та «Известия» 

друкували декрети і закони радянської влади, роботи ідеологів комунізму. Так, у 

1913 й у 1922 роках у них були розміщені листи В. Леніна, в яких він висловив 

ідеологічні засади позиції більшовиків щодо релігії [115, с. 192; 390, с. 124]. 

Матеріали, що висвітлювали діяльність партійно-державних органів влади 

щодо єврейських релігійних громад проаналізовано на прикладі газети 

«Коммунист» і її додатку «Рабочая Украина» (м. Харків), «Зінов’євський 

пролетарій» (м. Зинов’євськ), «Приазовский пролетарій» (м. Маріуполь). Окремо 

потрібно відмітити газету «Кременчугский рабочий» (м. Кременчук), яка 

регулярно розміщувала статті стосовно юдаїзму. 

Цінним джерелом є регіональні видання, що висвітлювали антиюдейську 

діяльність державно-партійних, громадських та освітніх органів і організацій. 

Вони дозволяють прослідкувати практичну реалізацію антирелігійної політики 

радянської влади, визначити територіальні особливості її впровадження. 

Особливу цінність для дослідження становлять аналітичні статті. Вони 

висвітлюють бачення сучасниками механізмів впровадження, досягнень та 

недоліків антирелігійної політики держави. Це спроба критично осмислити 

процеси, що проходили у релігійній сфері. Кожне періодичне видання друкувало 

листи з місць регіональних чиновників і активістів, аналіз роботи низових 

осередків безвірників представниками центру. 

Особливістю антирелігійної літератури та публікацій у періодичних 

виданнях, як джерел дослідження діяльності державно-партійних органів, є їхній 

агітаційно-пропагандистський характер, що зобов’язує науковців піддавати 

публікації суворій критиці. Така особливість джерел у жодному випадку не 

зменшує рівня їхньої інформативності. Зміст статей у періодичних виданнях та 

тогочасної літератури свідчить про наступ на релігію, її прихильників та 
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служителів. Ґрунтуючись на аналізі динаміки змін змісту можна чітко 

прослідкувати етапи державно-партійної політики по відношенню до юдаїзму, 

порівняти із ставленням до інших конфесій. 

Останню групу опублікованих джерел складають спогади очевидців. Зараз 

уже мало залишилося свідків, які гарно пам’ятають перші роки радянської влади. 

Тому дуже цінними є роботи, написані на основі розповідей сучасників подій. 

Окремо зібрані інтерв’ю не видавалися. Існує декілька праць, написаних на основі 

розповідей людей, що жили в 1920-х роках в Радянській Україні. У 

дисертаційному дослідженні ми використовуємо факти, наведені авторами таких 

праць. Найбільша їхня кількість зібрана у роботі Г. Шнерншіс «Soviet and Kosher: 

Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923–1939» [436]. На основі зібраних 

спогадів дослідниця проаналізувала антиюдейську пропаганду і агітацію в 

Радянському Союзі. У роботі «“Жиды проводят агитацию”: религиозные 

практики советских евреев в годы войны» російська антрополог Г. Зеленіна 

аналізує релігійні уявлення та рівень дотримання релігійних обрядів єврейського 

населення Радянської України [355]. Б. Хандрос у роботі «Как мы учились…» 

опублікував свої згадки про те, як люди суміщали повагу до релігії та традицій із 

радянськими ідеалами [388]. А. Кержнер дослідив мемуари Б. Лівшиця [363]. 

*        * 

* 

Таким чином, у роботі використано широке коло джерел. Архівні 

матеріали вітчизняних і закордонних сховищ, нормативні акти радянської влади, 

опубліковані документи, періодичні видання, пропагандистсько-агітаційну 

літературу та спогади учасників подій. Проте джерельною основною 

дисертаційного дослідження стали архівні документи, вперше введені до 

наукового обігу. Їх використання в комплексі з усіма іншими видами джерел дало 

можливість досягти поставлених у дисертаційному дослідженні завдань і зробити 

обґрунтовані та достовірні висновки. 
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1.3. Методологія та методи аналізу 

 

Вибір методів дослідження залежить від об’єкта, мети та наукових завдань, 

які науковець ставить перед собою. Емпіричний цикл історичного дослідження 

ґрунтується на спостереженні, під час якого дослідник збирає і групує факти; 

індукції, коли проходить розробка гіпотези; перевірці на основі комплексу 

документів, що висвітлюють масовість фактів, явищ, подій; та оцінці результатів 

перевірки. За таким алгоритмом виникає нове знання об’єктивної реальності. 

Методологія дослідження емпіричного матеріалу базується на наукових 

принципах історизму, об’єктивності, системності, логічності, плюралізму і 

універсальних методах здійснення пошуків [418, с. 229–302]. 

Згідно із принципом історизму всі факти і події авторка починає 

розглядати із причин, що їх зумовили. Аналіз радянської політики щодо юдаїзму 

розпочинається із розкриття марксистсько-більшовицької ідеології та цілей 

керманичів. Потім розглядається еволюція політики, її етапи, специфіка окремих 

події та явищ. Закінчується аналіз з’ясуванням наслідків. 

Дослідження базується на принципі об’єктивності. Основна його частина 

побудована на аналізі сукупності фактів і подій (як відомих, так і вперше 

введених до наукового обігу) та їхніх наслідків і результатів, що спостерігалися 

протягом досліджуваного періоду та пізніше. Діяльність партійних органів та 

представників влади досліджується на фундаменті комплексного і всебічного 

вивчення джерел. Релігійне життя общини та заходи щодо його обмеження 

розглядаються у всій складності, багатогранності й суперечливості, з урахуванням 

сукупності як негативних так і позитивних змін їхнього змісту. Авторка 

намагається давати аналіз, не виказуючи своїх симпатій, неупереджено та 

незалежно від своїх світоглядних і суспільно-політичних поглядів. При цьому 

дослідниця не дотримується нейтралітету, а обґрунтовує позиції соціальних 

верств, історія яких представлена у роботі, не утримується від критичних суджень 

виходячи із загальнолюдських цінностей, намагається правдиво відобразити увесь 
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спектр суперечностей, викликаних зіткненням різноспрямованих світоглядних 

позицій та цілей різних соціальних верств. 

Системний підхід дозволив дослідити об’єкт у взаємовпливі і 

взаємозв’язку з іншими соціальними та політичними подіями 1920-х рр. Окремі 

дії партійних організацій та органів влади в контексті антиюдейської політики 

становлять підсистему загальної політики радянської влади. Антиюдейські заходи 

розглядаються в контексті антирелігійної та національної політики. Цькування 

служителів культу аналізується як боротьба проти заможної частини населення, а 

також проти носіїв та поширювачів релігійної свідомості. Реалізація принципу 

системного підходу показує взаємодію двох підсистем: керуючої (органів влади) 

та керованої (юдейські громади, віруючі). Авторка структурує атеїстичну 

політику щодо євреїв, визначаючи окремі елементи системи та аналізуючи їхню 

взаємодію. Наприклад, відібрання будівель синагог і аниюдейські лекції були 

окремими елементами заходів влади. Але часто ці методи впливу взаємодіяли 

шляхом прочитання доповідей перед робітниками для збирання підписів за 

закриття культової будівлі. 

Важливо зазначити, що системний підхід передбачає розгляд процесу 

зміни самої системи, її елементів, принципів їхньої взаємодії та домінування у 

часі. Так, на початку 1920-х років основними формами антиюдейської агітації та 

пропаганди були антирелігійні карнавали, демонстрації, мітинги, публічні суди 

над релігією та інші галасливі збори, що показували зневагу до почуттів 

віруючих. Із 1923 р. форми роботи, що принижували опонентів, були визнані 

недоречними і замінені на роз’яснення деструктивної ролі релігії та поширення 

природничих знань. Наприкінці 1920-х років агітація та пропаганда відійшли на 

другий план, домінуючими стали форми та методи адміністративного тиску та 

репресії. 

Принцип логічності активізує зв’язки сусідніх висловів. Авторка подає 

нову інформацію як доказ, що спирається на фундамент відомого і логічно витікає 

із системи наявних документів, роздумів, співставлень. Така опора на фундамент 

відомого і поступовість руху думки від відомого й даного до нового виникає за 
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рахунок актуального зв’язку умовиводів. Порядок змістовного пов’язування 

висловлювань дозволяє побачити усі логічні ланки в ланцюгу міркувань і робить 

текст зрозумілим, доступним, доказовим, переконливим та таким, що 

сприймається адекватно. Перша теза кожного параграфу розкривається, 

конкретизується в наступних висловах, при цьому тема залишається незмінною у 

всьому тексті. Марксистське вчення пропонує своє бачення світу, а, як відомо, два 

світогляди не можуть існувати разом, тому ідеологи виступають проти релігійної 

картини світу. Атеїстичне вчення провокує ухвалення нормативних актів, що 

спочатку обмежують, а в майбутньому хочуть знищити усі конфесії та релігійну 

свідомість. Для реалізації секуляритивної політики була оголошена націоналізація 

культового майна та проводилися конфіскації цінностей у 1922 р. і закриття 

синагог і молитовних будинків; організовувалась антиюдейська пропаганда й 

агітація, поширення природничих знань. Далі, у розділах дисертації подаються 

окремі умовиводи, підтверджені зафіксованими подіями, фактами і явищами. 

Принцип плюралізму передбачає висвітлення багатогранності явищ. 

Авторка намагається не концентруватися на одних лише сторонах процесу або 

явища, нехтуючи іншими, менш суттєвими з точки зору предмету та об’єкту 

дослідження. Відхід євреїв Радянської України від релігії відбувся не лише 

внаслідок антирелігійної політики, а й через процеси індустріалізації, урбанізації 

та політики переселення євреїв у сільську місцевість для заняттям аграрним 

виробництвом. 

Відповідно до перелічених принципів, дослідження виконано згідно із 

науковими методами. Зокрема, будь-яке дослідження має право називатися 

науковим, якщо воно ґрунтується на достовірних та різнопланових джерелах та 

націлене на висвітлення реальних фактів. Тому особливої ваги набуває критичний 

аналіз джерел та наукового доробку тогочасних політичних і державних діячів, 

вітчизняних та закордонних дослідників. У випадку вивчення державної політики 

він передбачає визначення автентичності документів, часу їхньої появи, наукової 

цінності, проведення порівняльного аналізу партійних і державних рішень 
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стосовно різних конфесій у релігійному питанні; аналіз робіт вчених у 

відповідності із принципами та методами наукового пізнання. 

Використання проблемно-хронологічного методу дало змогу виявити 

основні етапи формування конфесійної політики. Він зумовив структурну 

побудову кожного окремого підрозділу та аналіз подій згідно із їх послідовністю. 

Така структура дає шанс із належною повнотою висвітлити головні аспекти 

співіснування комуністичної держави та єврейських общин та вивчити кожен 

сюжет політики у динаміці. Даний метод дозволяє прослідкувати закономірності 

функціонування командно-адміністративної системи в окремих сферах: 

формування антирелігійного законодавства, діяльність органів влади та партійних 

осередків, вилучення цінностей, конфіскація приміщень, форми, методи і зміст 

агітації та пропаганди, обмеження релігійної освіти та вживання івриту. На 

початку 1920-х була проведена атака на релігію, активно розроблялося 

законодавство, а місцеві органи влади та партійні осередки, дорвавшись до керма 

і намагаючись вислужитися, активно діяли, часто ґрунтуючись лише на власній 

ініціативі. У середині 1920-х за доби непу спостерігалось певне затишшя у сфері 

обмеження релігії. Наприкінці десятиліття політика значно пожвавилась і були 

змінені форми і методи роботи із пропагандистських до репресивних. У цілому в 

період 1920–30-х роки була сформована принципово нова модель співіснування 

держави і релігійних конфесій, яка знаменувала перетворення СРСР на державу 

атеїстичного типу. 

Проблемно-хронологічний метод дозволяє розглянути окремі аспекти 

антиюдейської політики в їхньому діалектичному зв’язку, та прийти до логічних 

узагальнень з кожного питання та в цілому. 

Історико-порівняльний метод дає можливість виявити загальні тенденції 

розвитку всіх конфесій та відмінності у ставленні органів влади до різних 

релігійних течій, різницю результатів однакового впливу на окремі види 

релігійних груп. Завдяки цьому методу стає очевидним, що антиюдейська 

політика влади мала характер не антисемітської, вона була антирелігійною; на 

початку 1920-х основний удар був спрямований на послаблення православної 
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церкви. Порівнюючи заходи влади щодо обмеження релігії вдалося виявити 

зменшення її активності в середині 1920-х років. Аналізуючи тенденції розвитку 

державно-церковних відносин, видно, що перші десятиліття існування радянської 

системи визначили майбутні риси державно-конфесійних відносин взагалі. 

Порівняння законодавства у духовній сфері, форм і методів антирелігійної 

роботи, ставлення до юдаїзму та інших конфесій протягом початку і середини 

1920-х з одного боку, та кінця 1920-х років з іншого, приводить до висновку про 

остаточну уніфікацію політики держави у релігійному питанні. 

Важливим є використання ретроспективного методу, який дозволяє 

реконструювати несправедливо забуті або замовчувані деталі, дає можливість 

відсторонитися від сьогодення і під час описання минулого виокремити найбільш 

характерні тенденції і закономірності динаміки радянської політики щодо 

юдаїзму. Проводячи історичні пошуки авторка враховувала своєрідність кожної 

епохи та менталітету людей різних часів. 

Авторка погоджується з дослідником історії синагог України та Східної 

Європи Юрієм Котляром у тому, що період 1920–30-х років є одним із найбільш 

складних для аналізу і типологізації соціально-економічних, суспільно-

політичних та етнокультурних процесів у середині єврейського населення 

України [370, с. 95]. У цей час значні перетворення відбуваються в єврейському 

середовищі усієї Східної Європи: зміни кордонів унаслідок І світової війни, 

відбудова зруйнованого господарства, швидкий розвиток капіталізму, урбанізація, 

відхід від традицій, релігії, асиміляція. В Україні, крім усіх цих процесів додалося 

ще значне погіршення економічного становища внаслідок громадянської війни та 

погромів, значні трансформації усіх сфер життя, пов’язані з приходом до влади 

більшовиків: націоналізація, обмеження релігійного життя, зменшення впливу 

общини, переселення на землю, заборона сфер діяльності, традиційних для євреїв 

та багато іншого. Тобто трансформації в середині єврейського середовища 

ашкеназьких общин відбувалися паралельно із загальними змінами в державі. Ці 

дві групи перетворень підсилювали та поглиблювали одна одну, створюючи 

специфічні умови розвитку євреїв радянської України. 
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У ХХ столітті методика дослідження історії поповнилася новою теорією 

цивілізаційного розвитку, що базується на синтезі об’єктивних (формаційних) і 

суб’єктивних (антропологічних) аспектів. Цивілізаційний підхід аналізу минулого 

відкрив потенційні можливості варіативності історичного процесу, вивчаючи як 

конкретний розвиток, так і теоретичне обґрунтування подій. Дослідження змін 

релігійного життя євреїв України 1920–30-х років може бути значно глибшим, 

якщо спиратиметься на власне єврейський філософсько-історичний підхід. 

Розпорошеність єврейських громад по всьому світі значно ускладнює 

дослідження історії народу. Для вирішення цієї проблеми ідеолог 

консервативного юдаїзму Мордехай Каплан запропонував вивчати процеси, що 

відбувалися в середовищі світового єврейства, в рамках цивілізаційного підходу. 

Він запропонував розглядати єврейський спосіб життя не як сформований 

ученням у давні часи, а як динамічну культуру, що прогресує в історичному 

процесі. Єврейська культура, мова, релігія та общинна організація є неподільними 

елементами системи буття єврейського народу. У той же час характерна 

особливість існування єврейства полягає у постійному його перебуванні у 

суспільній системі іншої держави [284, с. 8]. 

Цивілізаційна теорія розвитку, в даному випадку єврейської цивілізації, 

передбачає подальший етап розвитку єврейської общини [380]. Якщо за добу 

феодалізму община регламентувала усі сфери життя єврейського населення 

Європи, то в ХІХ столітті її повноваження та функції значно звузилися. На 

початок ХХ століття община регулювала лише релігійне життя та дотичні сфери 

(освіта, благодійництво тощо). При цьому, внаслідок внутрішньообщинних 

чинників розпочався відхід від релігії. Якщо до цього процесу додати фактор 

зовнішнього впливу радянської влади, то ми матимемо цілісну картину процесу 

атеїзації в єврейському середовищі в 1920-х рр. Роль атеїстичної політики 

радянської влади у процесі секуляризації свідомості єврейського населення 

Радянської України можна визначити порівнявши із набожністю євреїв, які 

мешкали поза межами Союзу. 
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Історію творять люди, і хід подій надзвичайно залежить від особистості 

керманичів [345]. Для вивчення ролі В. Леніна, Й. Сталіна, О. Ярославського, 

М. Літвакова та інших було використано психоаналітичний метод, який проливає 

світло на причини деяких рішень і подій, викриває сутність і мотиви державно-

партійної політики. 

Доречним у використанні став статистично-аналітичний метод. Особливо 

у розрізі порівняння дій влади щодо різних конфесій, вивчення динаміки розвитку 

форм і методів атеїзації населення, аналізу результатів і наслідків державної 

політики. 

*        * 

* 

Усі перелічені принципи та методи історичного пізнання дозволяють 

максимально повно проаналізувати джерела, вивчити наукову літературу, 

описати, структурувати й узагальнити наявну інформацію, і, уникнувши помилок 

та суб’єктивних оціночних суджень підтвердити наявні та прийти до нових 

висновків. 
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Розділ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДНОСИН РАДЯНСЬКОЇ 

ВЛАДИ ТА ЮДАЇЗМУ В УКРАЇНІ 

 

2. 1. Нормативно-правова основа обмеження юдаїзму 

 

Ставлення комуністичної партії до релігії було сформульовано вождем 

більшовиків В. Леніним задовго до приходу до влади. У роботі «Соціалізм і 

релігія» в 1905 р. він писав: «Релігія – це один із видів духовного гніту, що лежить 

кругом і всюди на народних масах, задавлених вічною роботою на інших, нуждою 

і самотністю... Релігія – рід духовної сивухи, в якій раби капіталу топлять свій 

людський образ, свої вимоги на скільки-небудь гідне людини життя» [116, с. 2–3]. 

Загальновідомі дві основні передумови, що визначили політику 

більшовицької влади щодо церкви і релігії [328, с. 72]. По-перше, світоглядна 

несумісність ідеології марксизму з релігійним світоглядом. Один із ідеологів 

більшовизму М. Бухарін писав: «комунізм не сумісний з релігійною вірою і на 

практиці. Тактика комуністичної партії приписувала своїм членам певні правила 

дій. Мораль кожної з релігій також приписує своїм членам певну поведінку 

(наприклад, християнська мораль: “якщо хто вдарить тебе по одній щоці, підстав 

другу”). Між директивами комуністичної тактики і заповідями релігії у великій 

більшості виявляється непримиренне протиріччя» [414, с. 195]. Масовий наступ 

на релігію, по суті, не був атеїстичним, оскільки він не був направлений на 

розкріпачення релігійної свідомості народу, а, навпаки, спирався на цю 

свідомість. Загальновідомо, що визначаючою рисою релігійної свідомості є віра, 

предмет якої торкається життєвих інтересів людини і викликає активне емоційне 

відношення до себе. Об’єкт релігійної віри носить завжди ірраціональний 

характер та не підлягає емпіричній перевірці. Релігійна свідомість підміняє 

реальність міфом. При цьому, одна із особливостей міфу – його рухомість, котра 

дозволяє варіювати оціночні характеристики в залежності від потреб суспільної 

дійсності. Об’єктивно йшов процес не «боротьби з релігійним дурманом», а 
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підміни однієї релігії іншою, старих міфів – новими. І цей новий більшовицько-

комуністичний світогляд був несумісний із попереднім – релігійним [295, с. 39–

40]. 

По-друге, ставлення до церкви та священнослужителів, як до 

експлуататорів народних мас та союзників попередньої царської влади. В. Ленін у 

відомому листі до М. Горького у листопаді 1913 р. виклав більшовицькі позиції 

по відношенню до релігії: «ідея бога їм [Микола ІІ, г. Струве] допомагає тримати 

народ у рабстві… Бог є… комплекс ідей, породжених тупою придавленністю 

людини і зовнішньою природою і класовим гнітом,.. усілякий… захист або 

виправдання ідеї бога є виправданням реакції» [112, с. 231–232]. Релігію ідеологи 

більшовизму представляли наймогутнішим знаряддям впливу буржуазії на 

робітників для того, щоб змусити «сліпо підкорятися своїй волі» [65, арк. 62]. 

Тому що саме релігія «присипляє мислення, гіпнотизує людський розум і змушує 

її [людину] перебувати в ідеологічному полоні у духовенства» [65, арк. 62]. Один 

із радянських ідеологів атеїзму та активний борець із релігією І. Скворцов-

Степанов писав у 1925 р.: «для нас боротьба проти релігійної свідомості – не 

самоціль... Для нас релігійні задачі підкоряються загальним класовим задачам. 

Класова боротьба, доведення цієї боротьби у всьому світі до повного закінчення, 

закріплення диктатури пролетаріату – ось що є для нас у теперішній час основною 

задачею» [313, с. 6]. 

Уся світова соціал-демократія визнавала релігію приватною справою 

особистості. Але радянська держава була тоталітарною. Владні структури 

втручалися в усі сфери життя, намагалися регулювати і духовну сферу. В. Ленін 

заявляв: «У відношенні до партії соціалістичного пролетаріату релігія не є 

приватною справою. Партія наша є союз свідомих, передових борців за 

звільнення робітничого класу… ми заснували свій союз, РСДРП, між іншим, саме 

для такої боротьби проти будь-якого релігійного обдурення робітників… Наша 

пропаганда необхідно включає і пропаганду атеїзму» [116, с. 145]. 

Захопивши владу, більшовики відразу розпочали розробку законодавства, 

яке б призвело до знищення впливу церкви і релігії. Декрети та інші нормативні 



 

 

46 

акти, прийняті в перші місяці після жовтневого збройного перевороту 1917 р. у 

Петрограді урядом радянської Росії склали нормативно-правову базу наступу 

нової влади на релігію і релігійні об’єднання не лише в Росії, а й в інших 

радянських республіках, у тому числі й в Україні. 

Ініціатори й творці антирелігійного законодавства прагнули показати його 

як втілення демократичного принципу «свободи совісті», відхід держави від 

втручання у конфесійні справи. Проте, не зважаючи на те, що в усіх нормативних 

актах говорилося про «відокремлення» церкви від держави, більшовицька 

політика була спрямована на ліквідацію релігії. Нове керівництво взяло на себе 

непосильне завдання розправитись із релігійним світоглядом, який домінував у 

громадській та індивідуальній свідомості протягом багатьох століть. Водночас, 

факти показують, що із самого початку більшовики не мали продуманого плану 

витіснення релігійного світогляду [359, с. 211]. Звідси таке значне число правових 

актів, які регулювали державно-церковні відносини. 

Радянське законодавство у релігійній сфері було направлене на ліквідацію 

всіх конфесій. Але у першій половини 1920-х рр. найбільше потерпало 

православ’я тому, що у царські часи воно було державною релігією і більшовики 

вважали його одним із головних ворогів радянського устрою. Стосовно релігій 

національних меншин вищі органи влади неодноразово говорили про необхідність 

враховувати, що у царські часи національні меншини зазнавали утисків як в 

національній, так і в релігійній сферах, тому в радянську добу необхідно було 

дуже обережно проводити політику викорінення релігії, щоб не було приводу 

говорити про утиски [13, арк. 324]. 

2(15) листопада 1917 р. уряд РСФРР ухвалив Декларацію прав народів 

Росії, якою скасував усі національно-релігійні привілеї [91]. Цим документом 

було ліквідовано панівне становище православної церкви. 

11 (24) листопада 1917 р. Всеросійський центральний виконавчий комітет 

(далі – ВЦВК) і Рада народних комісарів (далі – РНК) підписали декрет, який 

ліквідував стани і позбавив дворянство, духовенство та купецтво привілеїв [96]. 
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11(24) грудня 1917 р. РНК РСФРР видав постанову, яка передавала до 

відання Наркомату освіти «усі церковноприходські…, які носять різні назви 

нижчі, середні і вищі школи і заклади духовного відомства з усіма штатами, 

асигнуваннями, рухомим і нерухомим майном» [130], а релігійних діячів 

відсторонила від викладання.  

16 (29) 1917 р. грудня ВЦВК і РНК РСФРР прийняли декрет «Про 

розлучення» [95], а 18 (31) грудня 1917 р. – декрет «Про цивільний шлюб, дітей і 

про ведення книг актів громадського стану» [94]. Реєстрацією актів 

громадянського стану тепер мали право займатися лише органи загсу. Усі 

метричні книги передавалися від релігійних інститутів до місцевих органів влади. 

Цими нормативними актами церковні шлюби позбавлялися будь-якого 

юридичного значення, законну силу мав лише громадянський шлюб, 

зареєстрований державними закладами. 

Основний законодавчий акт, що регулював відносини державних та 

релігійних установ готувала комісія у складі А. Луначарського
1
, П. Красікова

2
, 

П. Стучки
3
 та М. Рейснера

4
. Останній, як юрист, став основним розробником 

документу. Декрет РНК РСФРР «Про відокремлення церкви від держави і школи 

від церкви» готувався з 11 грудня 1917 р., був ухвалений РНК 20 січня 1918 р. і 

опублікований наступного дня під назвою «Про свободу совісті, церковні та 

релігійні громади» у газетах «Правда» та «Известия», а 23 січня в урядовому 

друкованому органі «Газета Рабочего и крестьянского правительства». У 

«Собрании узаконений Рабочего и Крестьянского правительства» 26 січня декрет 

вийшов під назвою «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» 

[99; 352]. Діяв він до 1929 р. і не зважаючи на недемократичність змісту був 

                                                 
1
 Луначарський Анатолій Васильович (1875 – 1933) – радянський державний і партійний діяч, журналіст і 

публіцист. У 1917 – 1929 нарком просвіти. 
2
 Красіков Петро Ананійович (1870 – 1939) – радянський державний і партійний діяч. Із березня 1918 р. заступник 

наркома юстиції РСФРР, із травня 1918 р. начальник відділу культів при Наркоматі юстиції, пізніше Голова комісіі 

із питань культу при ВЦВК. Із 1924 р. прокурор Верховного Суду, в 1933 – 1938 рр. заступник Голови Верховного 

Суду СРСР. 
3
 Стучка Петро Іванович (1865 – 1932) – радянський державний і партійний діяч. Із листопада 1917 по серпень 1918 

рр. нарком юстиції, із 1921 р. замісник наркома юстиції, в 1923 – 1932 рр. Голова Верховного суду РСФРР. Член 

Виконавчого комітету Комінтерну. 
4
 Рейснер Михайло Андрійович (1868 – 1928) – правознавець, професор права Петербурзького університету. Із 

жовтня 1917 р. засновник і керівник відділу законодавчих пропозицій Наркомату юстиції, засновник 

Социалістичної (Комуністичної) академії. 
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найбільш ліберальним у порівнянні з іншими нормативними актами міжвоєнного 

періоду. 

Політика радянської влади в Україні в перші роки її існування стосовно 

релігії взагалі та юдаїзму зокрема була такою ж, як і в Росії. Вона 

характеризувалася швидким наступом на релігійне життя населення. Нова влада 

почала активно боротися зі старим світоглядом та побутом. Чітко розробленої 

системи законодавства щодо обмеження релігії не було. Нормативна база 

перебувала на стадії розробки та апробації. Найчастіше вона калькувалася з 

російської.  

Тимчасовий робітничо-селянський уряд України 18 січня 1919 р. ухвалив 

декрет «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» 

(опублікований 22 січня) [98]. Він ґрунтувався на вже розроблених у Росії 

нормативних актах, які визначали відносини між державою і церквою. 

Єдиною відмінністю українського аналогічного декрету від російського 

була відсутність тези про позбавлення церковних і релігійних громад статусу 

юридичної особи. Ця норма була запроваджена в Україні декретом РНК УСРР від 

3 липня 1920 р. [86, с. 4]  

У ст.1 декрету заявлялося, що церква відділяється від держави. У ст.ст. 2, 3 

і 6 містилась заборона видавати будь-які нормативні акти, які б обмежували 

свободу совісті, ухилятися від виконання громадських обов’язків або 

встановлювали переваги для громадян залежно від їхніх релігійних переконань, 

або у разі їхньої відсутності. У трактуванні цих пунктів пояснювалося, що за 

царської доби привілеї надавалися православним, а представники інших конфесій 

зазнавали утисків. У радянській державі релігійна приналежність не визначала 

громадянські права. Обмеження встановлювалися відповідно для «класових 

ворогів» [225, c. 6]. Декрет забороняв супроводжувати діяльність державних і 

громадських установ релігійними обрядами та відмінив релігійну клятву, 

дозволивши замінити її урочистою обіцянкою (ст.ст. 4, 7). У той же час віруючи 

мали право вільно відправляти обряди, якщо вони не порушували громадський 

порядок (ст. 5). Веденням актів громадянського стану відтепер могли займатися 
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лише державні органи (ст. 8). Цією статтею духовенство позбавлялося права вести 

метричні записи, і місцева влада вилучала із церков, синагог, костьолів і 

молитовних будинків метричні книги та вводила суворі заборони на ведення 

метрифікації будь-ким, окрім державних відділів запису актів громадянського 

стану. Школа відділялася від церкви і викладання віровчень у закладах, де 

читалися загальноосвітні предмети не допускалося. Релігію можна було вивчати 

лише приватно (ст. 9). Церковні і релігійні об’єднання прирівнювалися до 

приватних спілок, не мали права насильно збирати кошти і володіти майном, яке 

проголошувалося націоналізованим. При цьому культові будинки і предмети 

надавалися на основі договору релігійним общинам у безоплатне користування 

(ст.ст. 10–13) [98]. Перші трактування декрету зводились до того, що церква, як 

духовний союз віруючих, не знищувалася, а просто відокремлювалася від 

держави – політичного союзу громадян – яка не повинна була втручатись у 

внутрішні справи релігійних товариств [282, c. 30]. 

Декрет найбільше зачіпав інтереси православної церкви. Привілейоване 

становище за доби царизму дозволило православній церкві накопичити величезні 

багатства. Націоналізація всього рухомого і нерухомого майна призвела до втрати 

значних монастирських і церковних земельних володінь, предметів культу із 

коштовних металів тощо. Єврейські релігійні громади зазнали значно менших 

втрат, бо не мали таких багатств. 

Значно вплинула на роботу єврейських общин заборона їм збирати кошти 

та позбавлення права юридичної особи. Відтоді вони не могли вести доброчинну 

діяльність, утримувати сиротинці, будинки для престарілих, поховальні братства, 

спілки допомоги бідним та дітям. 

З метою роз’яснення положень декрету 24 серпня 1918 р. вийшла 

інструкція Наркомату юстиції РСФРР «Про порядок проведення в життя декрету 

«Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» [131]. 10 листопада 

1920 р. аналогічний документ був прийнятий і в Україні: «Інструкція Наркомату 

юстиції УСРР щодо застосування законоположень про відокремлення церкви від 

держави і школи від церкви»
 
[137, c. 4–12]. У ній говорилося, що релігійні 
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організації не могли володіти рухомим і нерухомим майном, яке передавалися до 

місцевих рад згідно з описом; приміщення духовних шкіл передавалося в 

розпорядження Наркомату освіти; релігійним общинам заборонялася будь-яка 

просвітницька, благодійницька і педагогічна діяльність; проведення ремонту 

культових будівель ставало обов’язковим для громади, та повинно було 

здійснюватися за кошти віруючих. На реалізацію статей декрету відводився 

двомісячний термін. Звісно, такі строки були нереальні. Через півроку затвердили 

інший термін. РНК УСРР своєю постановою від 10 травня 1921 р. розпорядилася: 

«… 3) Доручити НКЮ не пізніше 1 вересня 1921 р. закінчити усі роботи із 

дійсного відділенню церкви від держави; 4) З метою боротьби із релігійними 

забобонами запропонувати НКЮ використовувати всі свої слідчо-судові апарати 

для викриття обманів церкви і розкриття злочинів її служителів» [39, арк. 9]. Це 

показує, що державні керманичі не розуміли масштабів і характеру визначених 

декретом завдань, можливого опору з боку духовенства та віруючих, і були 

впевнені у вирішенні будь-яких проблем силовими та адміністративними 

методами [282, с. 33]. 

Для того, щоб мати змогу розвивати свою унікальну економічну систему і 

витримувати тиск конкуренції з боку інших національних економічних структур, 

державний апарат був змушений відібрати у церкви функції органу, який 

відповідав за систему освіти, і перетворити цю систему в загальнонаціональну 

справу [275, с. 55]. 

Порядок переходу усіх закладів освіти духовного відомства до Наркомату 

освіти і перетворення їх на школи загальноосвітнього характеру регламентувався 

декретом РНК України «Про перехід учбових закладів до відання відділу Освіти 

Тимчасового Робітничо-селянського Уряду» від 25 січня 1919 р. [92] Цим 

нормативним актом ліквідовувалася духовна освіта та було започатковано наступ 

на матеріальні багатства церкви. 

Припинялося державне фінансування релігійного навчання. Інтересів 

єврейської духовної освіти постанова майже не торкалася, бо держава не була 

причетною до її організації та фінансування. Хедери були приватними, і навчання 
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в них велося за кошти батьків. Єшиви та Талмуд-Тори існували за рахунок 

общини. 

В інструкції від 24 серпня 1918 р. робився особливий акцент на заборону 

групового навчання віровченням дітей, які не досягли 18 років у державних і 

приватних закладах. Лише батьки мали право індивідуально навчати віровченню 

своїх дітей. Приватним особам, але не релігійним громадам, дозволялося 

відкривати богословські курси для осіб, старших 18 років з метою підготовки 

духовенства всіх культів. При цьому програма курсів повинна була складатися 

лише із спеціальних богословських предметів. Освіта населення і виховання дітей 

мали знаходитися повністю і виключно в руках органів Наркомату освіти [4, 

арк. 42]. Фактично, інструкція та попередні нормативні акти, що передали духовні 

заклади освіти до відання Наркомату освіти, знищили можливість існування 

системи юдейської освіти, і, особливо, підготовки єврейського духовенства. 

Принцип «відокремлення» затвердила Конституція УСРР, прийнята 

ВУЦВК 17 березня 1919 р. У ст. 23 говорилося, що для «забезпечення за 

трудящими справжньої свободи совісті, а також попередження використання 

релігії і церкви в інтересах збереження класового устрою, церква 

відокремлюється від держави, і за всіма громадянами визнається право 

пропаганди різних релігійних вчень, що не переслідують ніяких соціальних і 

політичних цілей, а також антирелігійних вчень, що духом своїм не суперечать 

комуністичному світогляду» [109]. 

Одним із шляхів боротьби з релігією стало обмеження громадянських прав 

служителів і викладачів релігії. Конституція УСРР 1919 р. наслідуючи Основний 

закон РСФРР, ухвалений у грудні 1918 р., закріпила обмеження прав рабинів і 

меламедів. У частині «г» п. 21 Конституції УСРР 1919 р. йшлося про позбавлення 

виборчих прав і права бути обраним до рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів монахів і духовних служителів церкви та релігійних 

культів[109, с. 279]. 

Багато євреїв були позбавлені виборчих прав через їхню професійну 

діяльність. У зв’язку із традиційними господарськими заняттями єврейського 



 

 

52 

народу, «позбавленців» серед цієї національності було більше ніж серед інших 

етнічних груп. На виборах 1926–1927 в УСРР євреїв-«позбавленців» було 211326 

осіб, що становило 30 % усього самодіяльного єврейського населення [413, с. 96]. 

На конференції губернських і повітових єврейських секцій і єврейських 

комітетів КП(б)У, КП(б)Б і РКП(б) у Росії в жовтні 1920 р. за ініціативою голови 

Центрального бюро євсекції РКП(б) С. Діманшейна була ухвалена резолюція про 

ліквідацію закладів, які організовували життєдіяльність єврейських громад, і 

передачу їх функцій єврейським представницьким органам, що обиралися 

загальним, прямим, рівним і таємним голосуванням: «У період гострої боротьби 

не може бути жодного компромісу з буржуазією; всі подібні заклади підривають 

інтереси єврейських трудящих мас, присипляючи їх солодкими промовами про 

так звані демократичні принципи» [429, с. 55]. Тільки-но більшовикам у грудні 

1919 р. вдалося закріпитися в Харкові, Єврейська секція міста ухвалила 

резолюцію організувати комісію з ліквідації єврейських «контрреволюційних і 

буржуазних організацій»
 1
 [343, с. 71].  

Декрет від 21 січня 1919 р. та постанови Наркомату освіти України 

забороняли викладання Закону Божого та інших віровчень та здійснення обрядів у 

навчальних закладах. Постанова РНК РСФРР від 21 січня 1921 р. «Про порядок 

надання роботи служителям культів» була перезатверджена РНК УСРР 7 березня 

того ж року. В п. 3 цього документу говорилося, що священики, рабини, ксьондзи 

та ін. «не припускаються зовсім до служби… у відділах… народної освіти». У 

примітках зазначалося, що у випадку наявності порушень, служителів культу 

необхідно звільнити впродовж двох тижнів [127].  

Восьмий відділ Наркомату юстиції РСФРР у серпні 1921 р. давав 

роз’яснення Раді Всеросійського з’їзду баптистів, що «релігійні групи і 

                                                 
1
 У листопаді 1919 р., напередодні захоплення Червоною армією Харкова, єврейська інтелігенція та буржуазія 

передали 4,5 мільйонів карбованців для постраждалих від погромів. Кошти залишилися і для відзначення свята 

Пейсах. Община міста вирішила закупити пасхальне вино (10 тис. пляшок) та пшеницю (для виготовлення маци 80 

тон) для бідного єврейського населення. Ці дії в умовах розрухи та голоду шокували більшовицьких керівників. На 

їхню думку лише радянська влада могла піклуватися про голодних та знедолених людей. Напередодні Пейсаха 

були закриті сіоністські клуби «Герцлія», «Калькала», «Ха-Дорха-Цаір», «Маккабі» та курси івриту «Яхадут», 

Трудове палестинське товариство переселенців, єврейські училища, будинок престарілих, релігійні школи, 

єврейська студія живопису і навіть поховальне братство. Все майно, включно із приміщеннями, бібліотеки та 

банківські рахунки були конфісковані. 
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об’єднання можуть користуватися печатками, штампами і бланками виключно у 

релігійних справах, при чому сама печатка не повинна мати будь-яких емблем 

скинутого народом самодержавства (орлів, корон тощо). За православними і 

католицькими єпископами та священиками, єврейськими рабинами, 

магометанськими мулами, сектантськими пресвітерами, проповідниками, 

дияконами, залишалось право користуватися своїми іменними печатками у 

особистих документах і зверненнях виключно у релігійних справах [42, арк. 243]. 

У червні 1922 р. було ухвалено новий Кримінальний Кодекс РСФРР, а 

23 серпня ВУЦВК затвердив його аналог в УСРР. У Кодексі окремий третій 

розділ присвячувався порушенню правил відділення церкви від держави. 

Найбільш суворе покарання (від 3 років позбавлення волі із суворою ізоляцією до 

вищої міри покарання) передбачалося ст. 119 за дії, спрямовані на використання 

релігійних переконань населення з метою повалення радянської влади або 

підбурювання до спротиву її законам та постановам. Покарання за іншими 

статтями зводилося до різних строків примусових робіт. Ст. 120 могла достатньо 

широко трактуватися, вона встановлювала, що дії з метою поширення 

«забобонів» серед населення караються позбавленням волі до 1 року або 

примусовими роботами на той же строк. За навчання дітей і підлітків релігійних 

предметів наступна стаття передбачала покарання до року примусових робіт. 

Примусове збирання коштів на користь церковних і релігійних об’єднань (ст. 122) 

та виконання адміністративних, судових та публічно-правових функцій (ст. 123) 

каралося примусовими роботами на строк до шести місяців та конфіскацією 

майна. Найменше покарання, до трьох місяців примусових робіт, 

встановлювалося за виконання обрядів і розміщення зображень релігійного 

характеру в державних закладах і установах (ст. 124). Варто зазначити, що у 

кодексі була одна стаття, яка захищала права віруючих. За перешкоджання 

виконання релігійних обрядів, які не порушували суспільного порядку та прав 

громадян (ст. 125) передбачалося покарання у вигляді примусових робіт строком 

до 6 місяців [136]. 
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Зосередившись на створенні законодавчих основ та пропагандистських 

методах атеїзації населення, вище політичне керівництво не виключало 

можливості репресій проти духовенства, як одного з шляхів послаблення впливу 

релігії на віруючих [391, с. 469]. 

Протягом 1922 р. радянська влада провела масовий грабунок церков, 

синагог, костьолів та молитовних будинків усіх конфесій. Приводом до цього 

послужив голод у Поволжі та на півдні України. Розпочався грабунок культових 

будівель згідно з декретом ВЦВК від 27 грудня 1921 р. «Про цінності, що 

знаходяться в церквах і монастирях» [97]. Основними документами у справі 

вилучення цінностей були ухвалений 16 лютого і опублікований 23 лютого 

1922 р. декрет ВЦВК РСФРР «Про порядок вилучення церковних цінностей, які 

знаходяться в церквах і монастирях» [93], постанова ВЦВК «Про передачу 

церковних цінностей на користь голодуючим», виданої 26 лютого того ж 

року [129], інструкція Центральної комісії допомоги голодуючим і Наркомату 

юстиції РСФРР про порядок вилучення церковних цінностей, що вийшла друком 

28 лютого та ідентичні правові акти ВУЦВК: постанова «Про передачу 

церковного майна у фонд допомоги голодуючих» від 8 березня [126] та відповідна 

інструкція від 21 березня 1922 р. Згідно із цими документами необхідно було у 

місячний термін передати до фонду допомоги голодуючим усі предмети із золота, 

срібла та дорогоцінного каміння, вилучення котрих не могло суттєво торкнутися 

інтересів культу. Відомий лист В. Леніна В. Молотову для членів Політбюро ЦК 

РКП(б) від 19 березня 1922 р., де вождь, користуючись нагодою, рекомендував 

провести ряд жорстоких заходів проти служителів культу [115]. 

У першій половині 1920-х років радянська влада утверджувалася та 

намагалася показати всьому світові, що ситуація в країні стабілізувалась. У 

директивах ЦК РКП(б) у 1922 р. говорилося, що треба з великою обережністю 

проводити заходи, які торкаються релігійних почуттів віруючих. У березні того ж 

року газета «Дер Емес» повідомляла, що відділ агітації та пропаганди ЦК РКП(б) 

не буде ображати релігійні почуття, а буде займатися питаннями історії релігії 

[416, стоб. 194]. До масових репресій радянське керівництво не вдалося, бо це 
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могло налаштувати віруючих проти влади. В середині 1920-их років держава 

пом’якшила свою політику у багатьох галузях. В економіці розгорнувся неп, у 

сфері культури, освіти та управління – коренізація. Більшовики пішли на 

поступки населенню, щоб здобути його прихильність і таким чином закріпитися 

при владі. 

Тиск на релігію дещо зменшився. У Росії ХІІ (17–25 квітня 1923 р.) з’їзд 

РКП(б) констатував, що робота партії у справі остаточного зруйнування 

релігійних вірувань набула характеру поглибленої та систематичної пропаганди. 

При цьому підкреслювалося, що «необхідно турботливо уникати будь-якого 

прояву зневаги почуттів віруючих, що призводить лише до утвердження 

релігійного фанатизму. Підкреслено грубі прийоми, що часто практикуються в 

центрі й на місцях, знущання над предметами віри і культу замість серйозного 

аналізу і пояснення не прискорять, а утруднять звільнення трудящих мас від 

релігійних забобонів» [107, с. 744]. 

У першій половині 1923 р. в Україні також було ухвалено ряд партійних 

постанов, які означали перехід до тимчасової лібералізації політики щодо релігії, 

заборони на репресивну політику. У резолюції Сьомої конференції КП(б)У (4–

10 квітня) зазначалося: «Масова антирелігійна пропаганда повинна бути зв’язана з 

поширенням природничо-наукових знань… При проведенні антирелігійної 

пропаганди необхідно додержуватися належної обережності і слід встановити 

більш точний підхід до різних верств населення» [108, с. 238]. На думку 

дослідника історії єврейського населення міжвоєнного періоду в Білорусі 

А. Зельцера, такі дії влади були спричинені численними ексцесами між владою і 

віруючими на ґрунті боротьби з релігією, ростом невдоволення населення, 

збільшенням на цій основі антисемітських настроїв, побоюванням, що можливий 

неврожай 1923 р. буде розтлумачений як кара за безбожжя, а також 

переорієнтацією на розкол церкви з середини [276, с. 244]. 

У 1928 р. на шпальтах газет регулярно з’являлися дописи, в яких 

говорилося про активізацію релігійного життя. Так, «Кременчуцький робітник» 

писав, що на І округовому з’їзді безвірників у Кременчуці констатували 
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посилення діяльності релігійних общин [224] і збільшення їхньої кількості [145; 

174]. Ця інформація досить об’єктивно відображала певну рівновагу, що склалася 

у стосунках між державно-партійною системою та юдаїзмом в Україні у середині 

1920-х років: не дивлячись на антиюдейську агітацію, переслідування активістів 

Хабаду
1
 і намагання обмежити діяльність релігійних кіл, все це мало відчувались 

у повсякденному житті віруючих євреїв. Більша частина синагог, релігійних 

благодійницьких і неформальних інститутів, таких як хедери, єшиви тощо, 

продовжували нелегально або напівлегально діяти в містечках та містах. 

Релігійна політика змінилася з кінця 1920-х років. Й. Сталін остаточно 

закріпився при владі, перемігши усіх опонентів. За його ініціативою розпочався 

величезний за наслідками суспільний процес – «великий перелом». Утвердження 

тоталітаризму, проведення розкуркулення, колективізації, індустріалізації 

призвели до падіння життєвого рівня пересічних громадян, і апогею цього 

занепаду – голодомору 1932–1933 років. 

Радикалізація антирелігійної політики почалася з літа 1928 р. Резолюція 

ЦК КП(б)У від 30 червня 1928 р. «Про релігійний рух і антирелігійну 

пропаганду» наголошувала: «Релігійні організації, які на перших порах 

протистояли нам як давня монархічна антирадянська сила, останнім часом, 

зменшуючи свої демонстративні антирадянські виступи, намагаються вести свою 

релігійну пропаганду, мобілізуючи маси, прикриваючись лояльністю до 

Радянської влади» [284, с. 155]. 

Під тиском євсекцій політика по відношенню до юдаїзму стала більш 

жорсткою. Це означало відмову від ліберального тлумачення релігійного 

законодавства середини 1920-х років і перехід до більш радикальної практики у 

стосунках влади з юдаїзмом. У постанові Секретаріату ЦК ВКП(б) від 

30 листопада 1928 р. пропонувалося остаточно покінчити із нелегальною 

діяльністю духовенства: заборонити рабинам виконувати судові функції у 

цивільних справах, повністю ліквідувати хедери і єшиви, включаючи групи при 

синагогах, поступово згорнути релігійну благодійну діяльність общин, посилити 

                                                 
1
 Хабад – юдейський релігійний рух, напрям у хасидизмі. 
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контроль над роз’їзними проповідниками і, на сам кінець, ліквідувати комерційні 

основи діяльності мікваот
1
 і проведення шхіни

2
 [171, с. 130]. 

Наприкінці 1920-х рр. спочатку в Україні, потім у Росії було 

систематизовано законодавство про релігію[410, с. 12]. До десятого розділу 

«Правила про культи» Адміністративного кодексу УСРР, що набув чинності 

1 лютого 1928 р., були внесені правила, які стосувалися діяльності усих конфесій 

[83, с. 1322–1327]. Нова Конституція УСРР 1929 р. заборонила релігійну 

пропаганду, як складовий елемент свободи совісті. Якщо ст. 23 у третьому розділі 

«Декларації прав і обов’язків трудящого й експлуатованого народу», що увійшла 

до першої радянської Конституції УСРР, проголошувала, що «за всіма 

громадянами визнається право пропаганди різних релігійних вчень, що не 

ставлять перед собою ніяких соціальних і політичних цілей, а також 

антирелігійних вчень, що духом своїм не суперечать комуністичному світогляду» 

[109, с. 280], то статтею 8 Конституції УСРР, ухваленої у 1929 р., це право 

скасовувалося: «В Українській соціялістичній радянській республіці церкву 

відокремлюється від держави і школу від церкви і волю релігійних визнань і 

антирелігійної пропаганди признається за всіма громадянами» [110, с. 515]. 

Тобто, до 1929 р. існувало, хоча й обмежене, право віруючих на пропаганду свого 

віровчення, а нова Конституція цю норму скасовувала. 

ЦК ВКП(б) 24 січня 1929 р. затвердив текст секретної директиви 

партійним комітетам всіх рівнів «Про заходи щодо посилення антирелігійної 

роботи». У ній релігійні об’єднання характеризувалися як єдині легально діючі 

контрреволюційні організації, що мали серйозний вплив на населення. Також 

робився аналіз релігійної ситуації в країні, ставилися завдання щодо боротьби з 

релігією для партійних, державних, громадських і господарських органів і 

організацій [276, с. 253]. 

Радикалізація політики держави стосовно релігії та церкви була 

обумовлена рядом причин. По-перше, через зміну загального політичного курсу в 

                                                 
1
 Міква (множина міквот) – приміщення для ритуального омовіння. 

2
 Шхіна – термін, що означає присутність Бога. 
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бік формування тоталітаризму. У боротьбі за владу остаточну перемогу здобув 

Й. Сталін, який почав поширювати репресивні методи управління: «і селянство, 

вслід за робітниками, заганяв до казарм, і релігію як єдину до того часу вцілілу 

опозиційну ідеологію викорінював» [104, с. 15]. По-друге, політика колективізації 

та індустріалізації, що призвела до жебрацтва селян, підірвала ремесла і торгівлю, 

якими займалися саме євреї [104, с. 15]. У пошуках заробітку вони переїжджали із 

містечок до великих міст. Змінювались умови їхнього існування та побуту. Євреї 

потрапляли в неюдейське середовище, де складно і не популярно було 

використтовувати традиції і релігійні обряди [357, с. 72]. По-третє, сподівання на 

перемогу над релігією шляхом поширення антирелігійної пропаганди не 

виправдали себе. Тому замість агітпропів на перше місце у роботі по атеїзації 

населення вийшли адміністративні відділи місцевих рад, які фіксували реальні та 

видумані порушення, на основі яких знімали з реєстрації общини та забирали 

культові будівлі [104, с. 15]. 

Метою влади у даний період було загальне послаблення будь-яких видів 

релігійної діяльності. ВЦВК і РНК РСФРР 8 квітня 1929 р. ухвалили закон «Про 

релігійні об’єднання» [102, с. 353]. Він не відміняв дію декрету РНК РСФРР від 

21 січня 1918 р., а роз’яснював і уточнював питання діяльності релігійних 

конфесій. Закон підтверджував заборону релігійним об’єднанням користуватися 

правами юридичної особи (ст. 3) [124, с. 7], визначав порядок реєстрації 

релігійних об’єднань (ст.ст. 6–10) [124, с. 7–9] та передачі у безоплатне 

користування культових будівель і предметів (ст.ст. 27–33) [124, с. 14–15], 

випадки розірвання договорів (ст.ст. 43–44) [124, с. 19].  

Нормативний акт забороняв релігійним об’єднанням виконувати ті 

функції, які були характерні для юдейських общин протягом багатьох століть. 

Ст. 17 забороняла створювати фонди взаємодопомоги; надавати матеріальну 

підтримку своїм членам; організовувати гуртки та заходи для дітей, молоді, 

жінок; збиратися для вивчення Біблії та релігійних книг; займатися навчанням 

літератури, рукоділля, ремесел; проводити екскурсії; відкривати дитячі 

майданчики, бібліотеки, читальні зали, санаторії; надавати медичну допомогу. У 
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молитовних приміщеннях можна було зберігати лише книги, необхідні для 

відправлення культу. Стаття прямо вказувала, що діяльність усіх релігійних 

об’єднань має зводитися тільки до організації богослужінь [124, с. 11].  

Закон втручався у внутрішні справи релігійних общин шляхом 

регулювання управління в середині групи або спілки та користування культовим 

майном. Ст. 13 визначала, що для виконання даних функцій, а також з метою 

«зовнішнього представництва, релігійні об’єднання обирають із своїх членів на 

загальних зборах віруючих відкритим голосуванням виконавчі органи: в 

релігійних спілках у кількості трьох осіб, а у групі віруючих – одного 

представника» [124, с. 10]. Порядок скликання і проведення зборів та відкликання 

уповноважених також регулювався даним законом [124, с. 10]. У ст. 15 

говорилося про можливість обрання на загальних зборах релігійного об’єднання 

ревізійної комісії для здійснення контролю за культовим майном і грошових 

надходжень [124, с. 10]. 

Підтверджувалася заборона викладання віровчень дітям, крім навчання 

батьками своїх дітей (ст. 18) [124, с. 11]. 

Зазнавало дискримінації духовенство. Територія його діяльності 

обмежувалася районом проживання членів об’єднання і розташуванням 

молитовні чи декількох культових споруд, в яких вони проводили богослужіння 

(ст. 19) [124, с. 11–12]. 

Для недопущення пожвавлення релігійного життя не дозволялося 

реєструвати новостворену релігійну общину, якщо в її розпорядженні не було 

спеціального молитовного будинку, не можна було допускати богослужіння в 

приватних будинках, крім випадків, коли обряд здійснювався однією сім’єю [13, 

арк. 319]. 

Запровадження нових юридичних норм відобразилося на єврейській 

релігійній активності. Поза законом опинилася діяльність традиційних 

благодійницьких фондів і поховальних братств, гастролюючих проповідників 

(магідів) і канторів, меламедів і викладачів єшив, в яких навчались діти до 18-

річного віку. При цьому новими реаліями ставали адміністративні та карні 
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переслідування, штрафні санкції проти служителів культу, посилення репресій, 

масове закриття синагог та молитовень. 

*        * 

* 

Таким чином, законодавча база та ідеологія політики радянської держави 

щодо релігії протягом 1920-х років перебували у динамічному розвитку. Закони 

УСРР були аналогічними російським, хоча між ними й існували незначні 

розбіжності. Основним нормативним актом до 1929 р. був декрет Тимчасового 

робітничо-селянського уряду України «Про відокремлення церкви від держави і 

школи від церкви», опублікований 22 січня 1919 р. Конституція УСРР у березні 

1919 р. підтвердила принципи «відокремлення» та узаконила необхідність 

змагання антирелігійної та релігійної пропаганди. Для роз’яснення та уточнення 

положень правових актів вищі органи влади видали ряд інструкцій та положень. 

Зміст нормативних актів показує, що не зважаючи на вживання терміну 

«відділення», більшовики проводили політику ліквідації релігії, намагалися 

повністю змінити традиційний світогляд єврейського населення України.  

У середині 1920-х років відбулося тимчасове послаблення тиску щодо 

релігії. Законотворча діяльність у напрямі обмеження прав віруючих майже не 

проводилася. Дещо послабився ідеологічний тиск на них. 

Із літа 1928 р. почалася радикалізація антирелігійної політики. 

Законодавство у духовній сфері стало більш жорстким і відбулася його 

систематизація. У 1929 р. була видана постанова ВЦВК і РНК РСФРР «Про 

релігійні об’єднання». Вона знаменувала перехід від агітаційно-

пропагандистських методів ліквідації релігії до адміністративно-репресивних. 

Нова Конституція Радянської України 1929 р. категорично заборонила релігійну 

пропаганду. Наприкінці 1920-х рр. було чітко визначено всі обмеження в духовній 

сфері та встановлено адміністративні й карні покарання за порушення закону. 
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2.2. Державно-партійні органи боротьби проти юдаїзму 

 

Протягом 1920-х років державне управління у справах релігії 

характеризувалося наявністю декількох, часто паралельно діючих, органів. 

Керівництво антирелігійною пропагандою та боротьбою із общинними 

інституціями здійснювали Комуністична партія, Наркомат юстиції УСРР, 

Наркомат внутрішніх справ УСРР, ВУЦВК та органи держбезпеки [387, с. 144]. 

Після проголошення 18 січня 1919 р. декрету про відокремлення церкви 

від держави і школи від церкви, в Україні не було створено спеціального органу, 

який би займався релігійною політикою. Загальне керівництво місцевими 

органами влади щодо реалізації положень декрету було віднесено до компетенції 

Наркомату юстиції. Його повноваження визначалися ст. 435 постанови РНК УСРР 

№ 22 «Про насадження законодавчої практики УСРР і РСФРР в питанні 

відокремлення церкви від держави» від 3 серпня 1920 р. і декретом від 20 серпня 

1920 р. РНК УСРР [347]. Порядок реалізації безвірницької політики на місцях 

визначала прийнята 10 листопада 1920 р. інструкція Наркомату юстиції УСРР 

щодо застосування законоположень по відокремлення церкви від держави та 

школи від церкви [126, с. 109–116]. Антирелігійну роботу вона покладала на 

губернські і повітові відділи юстиції разом із відділами управління виконкомів, у 

волостях – на місцеві виконкоми. У складі губернських та повітових відділів 

юстиції створювалися спеціальні «ліквідаційні» підвідділи або комісії по 

відокремленню церкви від держави [134, с. 111]. 

Зокрема, у Миколаєві така комісія була створена 8 березня, у Харкові – 

1 квітня [137, с. 61, 48] в Одесі – 25 грудня1920 р. Наступного року почали 

утворюватися повітові та волосні комісії [41, арк. 129]. 

Гостро відчувалася потреба в координації їхньої роботи. Тому 31 травня 

1921 р. у складі Наркомату юстиції УСРР було створено Ліквідаційний відділ по 

відокремленню церкви від держави. З 5 жовтня 1921 р. згідно із положенням про 

Наркомат Юстиції УСРР. До його назви додалось позначення «5-й відділ», бо у 
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переліку структурних елементів Наркомату ліквідаційний відділ стояв під п’ятим 

номером [135, с. 1]. 

Очільником і єдиним працівником (до кінця жовтня 1921 р.) ліквідаційного 

відділу був Іван Сухоплюєв.  

Із його звітів за 1921–1922 рр. видно, що значних організаційних заходів з 

реалізації антирелігійного законодавства ним не проводилося. Він обмежувався 

читанням антирелігійних лекцій, виданням відповідних робіт та участю у 

різноманітних засіданнях. Ще одним напрямком роботи ліквідаційного відділу в 

1921–1922 рр. було роз’яснення законоположень.  

Активізувати роботу місцевих ліквідаційних комісій мав циркуляр 

Наркомату юстиції від 18 серпня 1921 р. Ним передбачалося: «Для більш 

швидкого і успішного проведення на місцях декрету про відокремлення церкви 

від держави, замість Ліквідаційних підвідділів або Столів організувати при 

губернських і повітових відділах юстиції Ліквідаційні комісії (по відділенню 

церкви від держави)». Складатися вони мали із трьох осіб: голови, секретаря та 

діловода [39, арк. 104]. Проте в кінці 1921 р. повітові відділи юстиції були 

ліквідовані. Ліквідаційний відділ Наркомату юстиції відредагував на це 

циркуляром від 31 грудня 1921 р.: «Не дивлячись на закриття повітових відділів 

юстиції, діяльність ЛК [ліквідаційної комісії – О. В.] не повинна бути ні 

призупинена, ні скорочена. Обов’язки Голови Повітової ЛК переходять на 

Завідуючого Повітового Бюро Юстиції, а обов’язки секретаря ЛК на Секретаря 

Повітового Бюро Юстиції. Подальший рух справ по відділенню церкви від 

держави на місцях повинен продовжуватися безупинно. Щомісячні звіти» [40, 

арк. 292]. 

Згідно із звітами, ліквідаційні комісії в регіонах протягом 1921 р. 

займалися наступними справами: координували та контролювали роботу 

підпорядкованих комісій (вимагали плани і звіти, роз’яснювали законодавство, 

розмножували та розсилали циркуляри [40, арк. 154]); контактували з релігійними 

общинами та проводили антирелігійну агітацію та пропаганду серед населення 

(розглядали статути релігійних общин для подальшої реєстрації, передавали 
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культове майно і споруди релігійним общинам у безстрокове користування [43, 

арк. 172 – 173, 175; 8, арк. 177], доводили до відома общин зміст законодавства у 

релігійній сфері [40, арк. 246], збирали підписи служителів культу із обіцянкою не 

реєструвати і не розривати шлюби [40, арк. 267], вилучали метричні книги, 

бланки, печатки і штампи [41, арк. 106], наглядали за недопущенням викладання 

богословських дисциплін у школах, із публічно-правових закладів вилучали 

зображення релігійного характеру, оглядали та закривали молитовні [42, арк. 6, 

88, 105, 109, 116, 118–121, 132, 132 зв., 149, 154; 43, Арк. 32 ], передавали цінні 

речі до губернського фінансового відділу, інше майно – найближчій церковній 

общині, листувалися із общинами [43, арк. 202]); збирали інформацію про 

релігійні общині, наглядали за їх роботою та інформували центральні органи 

влади про ситуацію на місцях (укладали списки членів та описи усього рухомого і 

нерухомого майна [41, арк. 106, 121] тощо). 

Нагляд за діяльністю релігійних общин був трьох видів: особистий, 

шляхом отримання матеріалів від громад і секретний. Особистий нагляд полягав у 

обслідуванні членами ліквідаційних комісій культових будівель і одержані 

необхідної інформації. Другий спосіб передбачав періодичне отримання 

матеріалів: протоколів засідання правління і ревізійної комісії загальних зборів, 

звітів про діяльність, у яких вимагалося детально висвітлювати роботу громади, із 

статистичною та фактичною інформацією. Протоколи повинні були вестись у 

трьох примірниках. На другий день після засідання один – залишався в общині, 

другий – передавався місцевому відділу ДПУ, третій – направлявся до 

губернського (округового) відділу управління до столу спілок і союзів. Секретний 

нагляд здійснювався губернськими (округовими) відділами управління (через 

міліцію та карний розшук) або ДПУ. Ці органи обмінювались отриманою 

інформацією для координації наступних дій [11, арк. 266–267]. 

У 1922 р. до обов’язків ліквідаційних комісій додався облік церковних 

цінностей та допомога у роботі по їх вилученню. 

Становленню комісій, як зазначалось у їхніх звітах, заважало багато 

факторів. Основною перешкодою їхньої систематичної роботи була відсутність 
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фахівців. Часто, як і в центрі, ліквідаційною роботою займалася лише одна 

людина. Київська комісія у березні 1922 повідомляла, що наявність лише одного 

працівника, голови, гальмувало роботу [42, арк. 88]. При цьому, зазвичай, робота 

в ліквідаційній комісії ставала одним із безоплатних обов’язків завідуючого бюро 

юстиції губернії або повіту [42, арк. 132]. 

Погано був налагоджений зв’язок центру із периферією [40, арк. 31]. 

Не сприяли роботі і побутові негаразди. Херсонська повітова ліквідаційна 

комісія повідомляла, що під час холодів і морозів приміщення не опалювалося, не 

вистачало однієї друкарської машинки для розмноження циркулярів і 

розпоряджень, голова і секретар переписували їх вручну. Робота передбачала 

постійні виїзди на місця, і повна відсутність будь-яких коштів надзвичайно 

сильно її гальмувала. Працівникам Херсонської повітової ліквідаційної комісії із 

початку діяльності з 15 квітня 1921 р. і до лютого 1922 р. не надходили гроші 

навіть на виплату жалування співробітникам та на інші витрати [42, арк. 131]. 

Важливою проблемою була й недосконалість нормативної бази. У вересні 

ліквідаційна комісія Наркомату юстиції зазначала: «Ні в Росії, ні в Україні ще досі 

нормальні устави релігійних спілок не затверджувалися, хоча і були неодноразово 

здійснені спроби їх розробки. Причини полягали у складності скласти хоча б один 

устав, котрий був би прилаштований до задоволення усіх потреб релігійних 

спілок усіх віросповідань… Тому ЛВ [ліквідаційні відділи – О. Вітринська] зараз 

проти опублікування будь-якого нормального уставу релігійних спілок» [43, арк. 

208]. 

Проблеми із фахівцями, фінансуванням та умовами роботи у сфері 

ліквідації релігії не зникали протягом усього періоду 1920-х рр.  

Відсутність чітко визначених функцій інших органів влади щодо релігії й 

церкви також гальмувала роботу ліквідаційних комісій. Іноді Наркомат 

внутрішніх справ видавав розпорядження у справі релігій, але Наркомат юстиції 

був проти і наполягав на керуючій ролі ліквідаційних комісій у антирелігійній 

політиці. У липні 1922 р. Наркомат юстиції заявив: «Губотюсти не зобов’язані 

виконувати розпорядження НКВС по відділенню церкви від держави, бо на 
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місцях вони, Губотюсти, є об’єднуючими у межах губернії всю діяльність по 

відділенню церкви від держави. Представництва від Відділів Управління і від 

ДПУ введено на місця з метою встановлення тісного контакту в роботі і 

уникнення письмових відносин у той час, коли треба діяти швидко, рішуче і 

об’єднаними силами» [43, арк. 32]. 

Утримати першість Наркомату юстиції, проте, не вдалося. 6 вересня 

1922 р. вийшла постанова ВУЦВК із промовистою назвою «Про передачу відділу 

по відокремленню церкви від держави і його місцевих органів з Наркомату 

юстиції в Наркомат внутрішніх справ»: ліквідаційний відділ (відділення) 

переходив до складу Адміністративно-організаційного управління Наркомату 

внутрішніх справ [43, арк. 198]. Штат ліквідаційного відділу складався із трьох 

осіб: начальник (ним автоматично став І. Сухоплюєв), експерт і секретар. Функції 

залишалися такими ж, як і в складі Наркомату юстиції [3, 199]. На місцях 

передача справ від губернських відділів юстиції і голів повітових бюро юстиції до 

губернських та повітових відділів управління відбувалася протягом вересня – 

жовтня 1922 р. [75, арк. 12]. 

Реєстрацією статутів релігійних общин із 1923 р. займалися Центральна 

при Наркоматі внутрішніх справ і губернські при відділах управління 

губернських виконкомів міжвідомчі комісії у справах спілок і союзів (МЕКОСО). 

Їх було створено постановою ВУЦВК від 1 листопада 1922 р. для розгляду справ 

про реєстрацію статутів спілок і союзів, котрі не мали цілей отримання прибутку. 

Центральну МЕКОСО очолював представник Наркомату внутрішніх справ, 

губернські – відділу управління. При розгляді статутів релігійних спілок 

МЕКОСО повинна була зробити запит до органу виконавчої влади, що займався 

справами релігії [10, арк. 5]. 

Створення МЕКОСО ще більше дезорганізувало справу реєстрації 

релігійних общин. Так, МЕКОСО Адміністративного відділу Подільського 

виконкому у червні 1924 р. зазначала, що реєстрація релігійних організацій 

надзвичайно складна через те, що було видано багато різноманітних інструкцій і 

наказів, в яких ніхто не міг розібратися і кожен робив по-своєму. Тим більше, що 
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керівництва із центру «не відчувається, а тому і праця… не налагоджена і не 

введена в правильну течію». МЕКОСО зверталася до Адміністративного відділу 

Наркомату внутрішніх справ із проханням проводити реєстрацію «одноманітно і 

відповідно одній і тій же інструкції» [18, арк. 21]. Непорозуміння виникали, 

наприклад, з приводу необхідності нотаріального посвідчення підписів віруючих 

у статуті общини [17, арк. 19]. Секретар Херсонської округової ліквідаційної 

комісії порахував, що за умови посвідчення усіх підписів реєстрація буде 

коштувати до ста двадцяти карбованців, які більшість людей із общин 

Херсонщини не могли заплатити [13, арк. 106, 106 зв.]. 

Наступні реорганізації керівного органу у справах релігії України 

відбувались у зв’язку із трансформаціями Адміністративно-організаційного 

управління Наркомату внутрішніх справ. Із серпня 1923 р. антирелігійною 

політикою займався його відділ культів. Функції залишалися незмінними [7, 

арк. 3]. 

У 1924 р. відділ культів було перейменовано у підвідділ культів. 

Спираючись на слова його завідувачки К. Гольберт та вивчення подальшої роботи 

державного органу у справах релігії, А. Киридон приходить до висновку, що він 

не вів роботи самостійного характеру, а був лише «технічним» апаратом у справі 

відокремлення аж до кінця 1920-х рр. [282, с. 63, 65]. 

Важливо відмітити, що серед керівництва РНК РСФРР було розуміння 

того, що із 1922 р. орган у справах релігиї при виконавчій владі фактично 

дублював діяльність Антирелігійної комісії при РКП(б). Та не зважаючи на це, 

ліквідаційний відділ Наркомату юстиції РСФРР продовжував працювати, як і його 

український аналог [377, с. 166]. 

Робота ліквідаційних комісій на місцях зводилася до вивчення релігійного 

руху шляхом всебічного обліку і систематичного нагляду за кожною організацією 

та практичних заходів із розкладу церкви [13, арк. 154], які у середині 1920-х рр. 

серед єврейства велися дуже кволо, і полягали переважно в донесені до центру 

інформації про стан юдейських релігійних общин та прискіпливому контролі за їх 

діяльністю. 
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Робота ліквідаційної комісії у м. Полтава в 1924 р., наприклад, полягала у 

нагляді за релігійними громадами і спілками. Він здійснювався шляхом перегляду 

протоколів засідань і зборів, звітів громад і спілок, подальшої дачі вказівок і 

відповідних розпоряджень із зазначенням зауважень, помилок та ухилень від 

вимог існуючих декретів і розпоряджень. Фактично проводилися ревізії 

релігійних общин та спілок. За цей час було розпущено тридцять чотири громади, 

одна з них була притягнута до судової відповідальності; в округах зроблено 

розпорядження про покладення на голову або члена виконавчого комітету 

обов’язків догляду за релігійними громадами, і зобов’язання доводити до відому 

Губернського адміністративного відділу інформацію про всі порушення та 

помилки з боку общини віруючих [17, арк. 19]. Закриттям синагог комісія 

займалася під час їх перереєстрації [18, арк. 23]. 

Ліквідаційні комісії на місцях протягом майже усіх 1920-х рр. нічого самі 

не вирішували. Замість того, щоб вивчити чинну законодавчу базу і самостійно 

ухвалювати рішення, вони, зазвичай, зверталися за санкціями до центральних 

органів у справі релігії. Так, члени юдейських общин м. Біла Церква звернулися 

до Адміністративного відділу окружного виконкому із проханням дозволити 

31 травня 1925 р. провести загальні збори прихожан місцевих молитовних 

будинків для створення ради об’єднаних єврейських релігійних общин міста, 

обрання її членів, вироблення уставу і клопотання стосовно його реєстрації [12, 

арк. 188]. Місцева ліквідаційна комісія звернулася за роз’ясненням до підвідділу 

культів Наркомату внутрішніх справ, який відповів, що існування ради, яка 

матиме такі ж самі функції як і первісні общини, зайве [12, арк. 185]. 

У 1925 р. до штату підвідділу культів було додано посаду інспектора 

культів, а з 1927 р. підвідділ перейменували на інспектуру культів. Відповідно і на 

місцях змінилися назви. У такому вигляді установа проіснувала до вересня 1930 р. 

Її назва була змінена наказом Наркому внутрішніх справ «Про оголошення 

структури та штатів Наркомату внутрішніх справ УСРР», у якому посаду 

інспектора замінив референт у справах культів [36, арк. 88 а].  
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Місцеві інспектури культів займалися в основному тим же, що й 

ліквідаційні комісії: наглядали за діяльністю громад, збирали інформацію про 

релігійний рух [38, арк. 60–64], доносили до відома віруючих рішення вищих 

органів влади, брали участь у закритті культових споруд [38, арк. 60–64], 

видавали дозволи на моління на дому під час релігійних свят [25, арк. 77, 79-84, 

86–87]. 

На відміну від виконавчих органів державної влади, значно активніше 

працювали на антирелігійному фронті органи, створені при центральних і 

місцевих комітетах більшовицької партії. 

Для поширення серед населення комуністичних поглядів 31 жовтня 1920 р. 

рішенням політбюро ЦК КП(б)У було створено Агітаційно-пропагандистський 

відділ (агітпроп) – аналог Агітпропу при ЦК РКП(б). Його представництва на 

місцях, агітаційно-пропагандистські відділи (агітпропи), формувалися при 

партійних комітетах усіх рівнів (із березня 1921 р. вони були замінені на 

політичні відділи усної агітації та пропаганди, партійної освіти, друкованої 

агітації та пропаганди). Ці органи на початку 1920-х рр. займалися загальним 

керівництвом усією агітаційно-пропагандистською і культурно-просвітницькою 

роботою. Одним із напрямків діяльності Агітпропу ЦК КП(б)У була організація 

антирелігійної агітації та пропаганди [282, с. 94–95]. 

Чим конкретно займався даний орган видно із операційного плану 

Агітпропу ЦК КП(б)У на грудень 1923 р. – березень 1924 р. Ним передбачалося 

виділити одну особу для антирелігійної пропаганди; керувати організацією на 

місцях спілок друзів поширення наукових знань серед робітників і селян; ведення 

антирелігійної пропаганди в школах та антирелігійних семінарів і гуртків при 

клубах, вищих навчальних закладах, радянських партійних школах і 

комуністичних університетах; видати серію популярних брошур у формі діалогу з 

окремих питань релігії; скласти план видання популярних, науково-природничих і 

агрономічних антирелігійних брошур; провести роботу з надання релігійним 

обрядам революційного змісту; розробити директиви про зміст просвітницької 

роботи під час свят; проаналізувати отримані з місць матеріали, у першу чергу, 
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стосовно проведення політперевірки, роботи шкіл політграмоти, антирелігійної 

пропаганди і роботи на селі [44, 38 зв.]. 

Протягом 1922–1929 рр. керівництвом антирелігійною політикою в 

Радянській Україні займалась Всеукраїнська антирелігійна комісія (далі – ВАК) 

ЦК КП(б)У. Будучи аналогом Антирелігійної комісії при ЦК РКП(б), вона стала 

основним органом, що визначав та контролював проведення антирелігійної 

пропаганди. ВАК була таємним партійним органом. Факт її існування довгий час 

приховувався від громадськості. Розпорядження адресувалися персонально, їх не 

можна було копіювати та передавати іншим особам, посилатися на них. 

Надсилаючи листи до ВАК, не допускалося навіть назву її писати на конверті 

[341, с. 224]. 

На місцях їй підпорядковувались агітпропи у релігійній сфері, 

антирелігійні комісії або відділи антирелігійної пропаганди при губернських 

комітетах, а з червня 1925 р., у зв’язку із проведенням адміністративної реформи, 

– комісії (підвідділи) антирелігійної пропаганди при округових комітетах КП(б)У. 

До їх складу входили: секретар відповідного рівня, завідуючий агітпропом та 

начальник відділу ДПУ. Із правом дорадчого голосу до комісії могли залучатися 

начальник адміністративного відділу та начальник відділу культів. Основними 

завданнями комісії були: координація діяльності органів, що проводили релігійну 

політику, нагляд «за правильним проведенням у життя політичної лінії по 

відношенню до різних церковних угруповань, інформування про стан релігійного 

руху на місцях, вивчення політфізіономії громад, їхнього впливу на населення, 

особливо на молодь», контроль впровадження в життя директив ВАК [69, арк. 9]. 

ВАК, як і Антирелігійна комісія Агітпропу при РКП(б), проіснувала до 

1929 р, коли була утворена Постійна центральна комісія з питань культів при 

Президії ЦВК СРСР всесоюзного рівня [386, с. 177]. 

Партійне керівництво у сфері національної політики здійснювалося через 

національні секції при центральних і місцевих партійних органах. Звичайно, 

основні напрямки дій і механізми радянської політики серед єврейського 

населення визначали керівні органи Комуністичної партії (Центральний комітет і 



 

 

70 

його політбюро, оргбюро та секретаріат), але безпосереднє спілкування з 

населенням здійснювали переважно євсекції [433, с. 21]. Ці органи можна 

розцінювати як монопольні у вирішенні головних завдань радянської влади у 

єврейському середовищі. Саме їм партія і доручила боротьбу з юдаїзмом і 

«єврейським націоналізмом» [4425, с. 463]. 

Для того, щоб радянську владу не звинуватили в антисемітизмі, вона 

«радянізувала» євреїв руками їхньої власної більшовицької «еліти» [349, с. 147]. 

Єврейська секція ЦК РКП(б) була створена за ініціативою С. Діманштейна, 

який її і очолив. Регіональні євсекції при партійних комітетах засновувалися у 

межах колишньої лінії осілості, тобто передусім у Білорусі та Україні, у містах, де 

проживала значна кількість єврейського населення. Оргбюро ЦК КП(б)У 18 

серпня 1919 р. ухвалило постанову «Про злиття Комфарбанду
1
 із КПУ», де 

йшлося про створення при центральному й губернських комітетах КП(б)У 

єврейських секцій [54, арк. 2]. Єврейські комуністи прагнули, щоб Головне бюро 

євсекцій при ЦК КП(б)У стало єдиним представником єврейського народу в 

Україні. До складу євсекцій входили представники єврейської національності. 

Метою їхньої діяльності було «посилення впливу комуністичних ідей і 

Комуністичної партії між єврейськими робітниками і бідним населенням» [58, 

арк. 16], «розвиток класової свідомості єврейських трудящих мас і відізвання їх 

від впливу дрібнобуржуазних елементів» [44, арк. 11]. Основну діяльність євсекції 

спрямували на ліквідацію сіонізму, юдаїзму та івриту. 

Постановою ЦК КП(б)У 16 квітня 1920 р. євсекції були звинувачені у 

націоналізації та розпущені. Їх замінили спеціальними відділами при парткомах 

[58, арк. 3–4]. Відновив діяльність євсекцій Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. 

Центральним друкованим органом євсекцій була московська газета «Дер Емес» 

(«Правда»). На місцях євсекції також мали свої видання. Наприклад, «Колвірт 

Штерн» – у Новозлатопольському районі, «Колвірт Емес» – у Калініндорфському 

та «Сталіндорфер Емес» – у Сталіндорфському. Усі вони виходили на ідиш. 

                                                 
1
 Комфарбанд – Єврейський комуністичний союз. Створений Об’єднаною єврейською соціалістичною партією і 

українським комуністичним Бундом у травні 1919 р.  
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Членами Центрального бюро евсекції РКП(б) і Головного бюро євсекції 

КП(б)У стали колишні ліві бундівці, члени Об’єднаної Єврейської Соціалістичної 

Робітничої Партії та партії «Паолей Ціон», які перейшли до комуністичної партії. 

На думку дослідника історії євреїв Російської імперії та Радянського Союзу Цві 

Гітельмана, вони мали значний політичний досвід, але почували себе невпевнено 

через «пізній прихід» до більшовизму і невеликі розміри євсекції, тому 

намагалися довести, що вони ще «більші більшовики, ніж Ленін» та їхньої 

кваліфікації було достатньо, щоб здійснити революцію на єврейській вулиці [266, 

с. 108–109]. Цей факт був однією із причин надзвичайної активності єврейських 

комуністів. 

Активістка Центрального бюро євсекції РКП(б) Естер Фрумкіна 

наголошувала на необхідності проведення більш активних антирелігійних заходів 

саме проти юдаїзму через те, що коли «російський народ почне відчувати, що ми 

потураємо євреям, це завдасть їм шкоди… Небезпека у тому, що маси можуть 

подумати, що юдаїзм виключений із числа об’єктів антирелігійної пропаганди. 

Ось чому комуністи-євреї повинні бути більш жорстокими до рабинів, ніж 

комуністи-неєвреї – до священиків» [424, с. 329; 429, с. 73]. 

Євреї брали участь, часто дуже активну та непропорційну своїй 

чисельності, в загальнопартійній кампанії проти інших релігій. Максим Горький 

був збентежений як нападками євсекцій на івритомовну культуру, так і 

безтактною поведінкою євреїв-комуністів в антихристиянській діяльності [266, 

с. 115].  

Керівниками та співробітниками євсекцій була переважно молодь. Так, 

інструкторами та професійними «ліквідаторами» столичної євсекції були Шпріня 

Ашкінадзе – 25 років, Семен Береговий – 27 років, Ганна Померанц – 25 років. 

Усі вони були не одружені. Головою євсекції був старший за них одружений Ісаак 

Суданський. У роботі вони проявляли неабияку активність і ініціативність, 

регулярно зверталися до ЦК КП(б)У із проханнями збільшити штати та внесли 

пропозицію про створення єврейської секції при Третьому Інтернаціоналі для 

ведення роботи серед єврейських робітників усього світу [343, с. 73]. 
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У 1920 р. при Наркоматі освіти була заснована Центральна єврейська 

секція, а по всій території УСРР створена мережа єврейських відділів і євсекцій 

при відділах народнії освіти. Так, у Волинській губернії діяло 12 установ, у 

Подільській – 11, у Полтавській – 9, Кременчуцькій – 10, Запорізькій – 7, 

Чернігівській – 11, Донецькій – 9, Одеській – 9, Катеринославській – 8 [62, арк. 

118]. Керівництво євсекцією народної освіти здійснювала Євсекція при ЦК 

КП(б)У, яка вимагала від неї надання звітів два рази на місяць [65, арк. 82]. 

Євсекції губернських партійних комітетів та євсекції відділів губернської 

народної освіти намагалися координувати свою роботу, але це не завжди 

виходило [44, арк. 76]. 

Плановою антирелігійною роботою єврейські комуністи почали займатися 

із 1921 р. Протягом цього року вони працювали в двох напрямах: намагалися 

налагодити контроль над громадськими організаціями і встановити зв’язки із 

повітами. Для цього, наприклад, налагоджували взаємозв’язок із релігійними 

общинами. Констатували, що становище клерикалізму достатньо сильне, бо в 

повітах немає відповідальних робітників, які б поставили роботу євсекцій на 

належний рівень. У планах звучала необхідність боротьби з клерикалізмом і 

діяльністю релігійних общин, особливо в містечках [2, арк. 58]. 

Умови роботи єврейських комітетів на місцях були складними. Ситуацію 

із кадрами погіршив голод 1921–1922 рр. Євсекція агітпропу Миколаївського 

губкому відзначала «послаблення апарату» і проблеми із персональним складом, 

який не зміг розгорнути агітаційно-пропагандистську роботу у першій половині 

1922 р. саме з цієї причини. Кампанії пройшли надзвичайно слабо, унаслідок 

надмірної завантаженості працівників, які виконували адміністративно-

господарські завдання [65, арк. 34]. У червні 1922 р. планову роботу не проводили 

«через слабкість і майже повну відсутність апарату…» [65, арк. 36]. Протягом 

серпня – жовтня 1922 р. губернське бюро практично не існувало через хворобу 

працівників і відклик одного із них. Роботою займався лише завідуючий.  

Єврейський відділ Катеринославського губкому в березні 1922 р. 

скаржився єврейському відділу при ЦК КП(б)У, що у його складі працювали 
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лише двоє робітників, які не встигали вести всю роботу [64, арк. 16 а]. Звучали 

нарікання на те, що губкоми відносилися до роботи серед євреїв «злегка», а 

єврейські робітники ставилися до відділу, як і до використання ідишу, зі зневагою 

[64, арк. 13 а]. Негативно впливали на роботу і постійні реорганізації [64, арк. 15]. 

У тому ж 1922 р. із місць повідомляли про занепад роботи єврейських комітетів у 

губерніях, а в повітах вони здебільшого взагалі не діяли [64, арк. 16]. Про 

відсутність координації у діяльності губернської євсекції з повітовими органами 

йдеться, наприклад, у звіті Кременчуцького губкому за лютий: «Із повітами 

зв’язку ніякого. На запити жодних відповідей не отримуємо. Там, мабуть, повна 

відсутність працівників у цій області. [64, арк. 49]. Відсутність зв’язку із повітами 

констатували також і на засіданні Бюро Миколаївської євсекціії губкому КП(б)У 

[65, арк. 12].  

Із середини 1922 р. робота пожвавішала. Так, євсекція Київського губкому 

за період із вересня 1922 р. по лютий 1923 рр. провела вісімнадцять засідань бюро 

євсекції і одне загальне для комуністів, що володіли єврейською мовою. Одним із 

найбільш важливих питань, що розглядалися на зборах була антирелігійна 

пропаганда [52, арк. 3]. 

Єввідділи та євсекції губкомів КП(б)У по всій Україні протягом 1920-х 

років займалися обмеженням релігійної освіти для осіб до 18 років (опікувались 

розширенням мережі радянських дитячих установ для залучення дітей, що 

відвідували хедери та єшиви, створювали комісії для обслідування хедерів у 

складі представників охорони здоров’я, материнства і дитинства, проводили огляд 

єшив [64, 34 зв.] і синагог [64, арк. 31, 31 зв.], співпрацювали із Надзвичайним 

комітетом Наркомату внутрішніх справ у справі припинення існування ешиботів
1
, 

вели пропагандистську кампанію за закриття хедерів [64, арк. 48]). Вони 

проводили агітаційні заходи проти юдаїзму (готували публічні суди над 

релігійними обрядами, святами, суботнім відпочинком, хедерами, меламедами, 

рабинами; організовували на підприємствах із значною кількістю єврейських 

робітників і в єврейських клубах антирелігійні наради, збори, мітинги та лекції; 

                                                 
1
 Ешиботи – назва єшив у Східній Європі. 
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проводили передсвяткові антирелігійні кампанії [62, арк. 147; 65, арк. 9, 30]; 

поширювали єврейські комуністичні газети «Дер Емес» і «Комфон» [65, арк. 37]). 

Євсекції та єввідділи брали участь у секуляризації майна юдейських общин, 

передачі їх приміщень для відкриття єврейських культурно-освітніх установ 

(співпрацювали із комісіями по вилученню цінностей, приймали участь у 

вилученні цінностей [65, арк. 8, 9, 12]). Також, євреї-комуністи займалися 

різноманітними видам діяльності, спрямованої на обмеження впливу релігійних 

інституцій на єврейське населення, наприклад, контролювали, щоб допомога 

закордонних організацій «Ара» та «Орт» здійснювалась лише через державні 

органи, а не через релігійні общини тощо [64, арк. 34, 47, 49–50; 65, арк. 12, 27, 

38, 40, 78].
 
 

Протягом наступних двох років сфера діяльності євсекцій майже не 

змінилася. Вони продовжували збирали інформацію про життя єврейського 

населення; організовували заходи, спрямовані на закриття юдейських культових 

споруд, проводили агітаційно-пропагандистську роботу; поширювали атеїстичну 

пресу та літературу. Постійно співпрацювали із комсомолом, жіночими відділами 

(функціонував для «включення жінки в соціалістичне будівництво» під егідою ЦК 

РКП(б) в 1918–1929 рр.), відділами національних меншин при окружних 

виконкомах тощо [101, с. 193–195]. 

Протягом усього періоду діяльності Євсекції КП(б)У від представників 

державно-партійних органів постійно лунали звинувачення її діячів у 

націоналізмі. Періодично проводилося «виявлення» людей із націоналістичними 

«тенденціями», які підлягали звільненню [44, арк. 11]. 

У зв’язку із згортанням політики коренізації діяльність Євсекції КП(б)У, 

як і інших національних секцій, на початку 1930 р. було припинено. 

Практичні дії по «розкладанню» церкви та репресивно-каральні заходи 

здійснювали органи держбезпеки.  

Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і 

саботажем при РНК РСФРР (далі – ВНК) була утворена 7(20) грудня 1917 р. У 

лютому 1918 р. у її складі було утворено Секретний відділ, однією із функцій 
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якого була робота спрямована на боротьбу проти духовенства та церкви. Із 1921 р. 

у структурі ВНК (очільник – Ф. Дзержинський) діяло Секретно-оперативне 

управління (СОУ), яке очолював В. Менжинський. Антирелігійною роботою у 

його складі займалося Шосте відділення. 

Всеукраїнська надзвичайна комісія (далі – ВУНК) була створена 3 грудня 

1918 р., як представництво Всеросійської. Вона підпорядковувалася Тимчасовому 

робітничо-селянському уряду України, і була в лінійній залежності від Наркомату 

юстиції і Верховної соціалістичної інспекції України. ЇЇ очолювали у різні періоди 

І. Шварц, М. Лацис та В. Манцев. У регіонах функціонували місцеві надзвичайні 

комісії та військові частини при них і при ВУНК. 

ВЦВК 6 лютого 1922 р. ухвалив декрет «Про скасування Всеросійської 

надзвичайної комісії і правила здійснення обшуків, вилучень і арештів», згідно 

якого функції ВНК переходили до Наркомату внутрішніх справ, при якому 

створювалося Державне Політичне Управління РСФРР. Очолив його нарком 

внутрішніх справ. ВУЦВК 22 березня 1922 р. ухвалив постанову «Про ліквідацію 

Всеукраїнської надзвичайної комісії і організацію Держполітуправління» [123]. 

Його головою став колишній очільник ВУНК В. Манцев. У структурі ДПУ було 

збережено 6-те відділення Секретного відділу СОУ, яке з 1 грудня 1922 р. очолив 

Є. Тучков. Республіканське ДПУ зберігало певну автономію від Наркомату 

внутрішніх справ УСРР і було повністю підпорядковано російському ДПУ [282 с. 

74–75]. Важливо зазначити, що управління, на противагу КП(б)У, не мало права 

визначати антирелігійну політику [377, с. 173]. 

При губернських (пізніше округових і обласних) виконавчих комітетах 

утворювалися політичні відділи, голови яких призначалися відповідними 

округовими й обласними губвиконкомами та затверджувалися ДПУ. Вони несли 

відповідальність перед російським і українським ДПУ та перед губвиконкомами. 

Тобто існував принцип подвійного підпорядкування, характерний для органів 

управління перших років радянської влади і для системи держбезпеки [386, 

с. 179]. 
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Унаслідок об’єднання радянських республік Всесоюзний з’їзд рад 

15 листопада 1923 р. ухвалив рішення про створення Об’єднаного державного 

управління (далі – ОДПУ) при Раднаркомі СРСР. Це означало виведення 

республіканських ДПУ із складу республіканських Наркоматів внутрішніх справ і 

безпосереднє підпорядкування ОДПУ. ДПУ УСРР лінійно підпорядковувався 

ВУЦВК та Раднаркому УСРР. Цей орган очолив В. Балицький. 

Основними завданнями органів ДПУ була підтримка духовенства, яке 

визнало радянську владу, і посилення вербування інформаторів серед служителів 

культу. У справі руйнації релігії була вибрана стратегія, спрямована на розкол 

церкви і духовенства шляхом сприяння діяльності прорадянського кліру. При 

цьому наголошувалося на важливості усвідомлення, що «ніякого радянського 

духовенства ми не створюємо, а тільки використовуємо взаємні чвари між 

різними частинами духовенства для того, щоб вони самі себе знищували» [320, 

с. 234]. Для розколу в юдейському середовищі була здійснена невдала спроба 

створити «Живу синагогу». Вона повинна була об’єднати «комунізм із Торою, 

інтерпретованою мовою В. Леніна і більшовиків» [389]. 

Шляхом залякувань, шантажу та матеріального заохочування органи 6-го 

відділення вербували інформаторів серед служителів культу. На утримання 76 

інформаторів з числа юдеїв у першому півріччі 1928 р. ДПУ виділяло 4 560 крб. 

(по два інформатора на тридцять вісім округів, по 10 крб. кожному) [56, арк. 92]. 

За допомогою мережі інформаторів органи держбезпеки володіли усією 

необхідною інформацією, на основі якої ухвалювалися рішення 

адміністративного характеру, наприклад, надання дозволу на реєстрацію 

релігійних громад та передачу в їхнє користування культових будівель і майна. 

МЕКОСО, яка займалася реєстрацією зверталася до ДПУ за інформацією про 

діяльність громади та її керівників [13, арк. 4]. Наприкінці 1920-х років 

адміністративний тиск почав зростати та все частіше застосовувалися репресії 

(протягом першої половини 1929 р. до в’язниці потрапило 6 єврейських 

проповідників [320, с. 289]). 
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Працюючи із юдейськими общинами, органи ДПУ враховували їхню 

специфіку, що полягала у відсутності чіткої ієрархії духовних лідерів. У юдаїзмі, 

на відміну від християнства та інших релігій, питаннями культу займалися окремі 

рабини, не пов’язані між собою субординацією. Здійснювати тиск на окремих 

ієрархів церкви з метою такого керівництва, яке було б вигідне радянській владі, 

було легше і потребувало менших затрат, ніж впливати на значну кількість 

рабинів, не залежних один від одного. 

Справою ліквідації релігійної свідомості та релігійних інститутів у 

Радянській Україні займалися і громадські організації. Найвпливовішою була 

одержавлена Спілка Войовничих Безвірників. Вона стала основним виконавцем 

рішень у справі антирелігійної агітації та пропаганди Антирелігійної комісії при 

ЦК РКП(б) та ВАК КП(б)У. 

У 1923–1924 рр. у містах, містечках і селах України почали створюватися 

гуртки «Безвірників», «Безбожників» і «Атеїстів». Цілі антирелігійної пропаганди 

й агітації вони поєднували із поширенням природничо-наукових, агрономічних та 

технічних знань. Гуртки складались у першу чергу з незаможного населення та 

молоді. Їхня робота будувалася на протиставлені віри в надприродні сили 

інауковим причинам природних явищ [179]. 

У серпні 1924 р. в Москві пройшли установчі збори Товариства друзів 

газети «Безбожник», яке стало основою майбутньої Спілки безвірників (далі – СБ) 

СРСР. У 1925 р. було створено єдину організацію, яка координувала 

антирелігійну пропаганду в СРСР. Керівники Центральної Ради СБ СРСР 

виступили з критикою позиції українських керівників, що підтримували існування 

мережі атеїстичних гуртків, не створюючи при цьому єдиного керівного осередку 

[282, с. 102]. 

У 1925 році у зв’язку з рішеннями ЦК КП(б)У багато гуртків закрилося. 

Партійні діячі не хотіли випускати цей вид роботи з-під свого безпосереднього 

контролю через Агітпроп [282, с. 103]. Наступного року 21 квітня Оргбюро ЦК 

КП(б)У ухвалило рішення про створення в республіці антирелігійної організації 

[55, арк. 28]. 
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Виконуючи завдання «підштовхувати наперед справу організації нових 

низових одиниць «Спілки»» на фабриках, заводах, у військових частинах, освітніх 

установах та у селах, зимою 1926–1927 рр. осередки створювалися «згори». При 

чому за принципом: чим більше, тим краще. Попри те, що у своїх планах 

керівники СБ зрікалися будь-якої спроби насадити гуртки зверху, а планували 

лише сприяти виникненню та розвиткові будь-яких починань знизу, та 

наголошували на необхідності пильно стежити за якістю утворених гуртків, 

протягом другої половини 1920-х – 1930-х рр. вони постійно ініціювали 

створення низових осередків. Атеїстична робота полягала у тому, що людей 

збирали для читання антирелігійних часописів (російськомовна газета 

«Безбожник» і український журнал «Безвірник) [173]. 

Спілка почала рости. На початку 1926 р. у лавах СБ України було 

зареєстровано близько 20 тис. осіб, у травні 1928 р. – 50, у тому ж місяці 1929 р. – 

150 [68, арк. 76–78]. В 1929 р. членами СБ СРСР було 200 тис. євреїв. 

Лише в самому Кременчуці в жовтні 1928 р. нараховувався 31 осередок із 

1274 членами. Такі цифри здаються неправдоподібними. Але якщо врахувати, що 

систематична антирелігійна робота не велась, і на з’їздах безвірників регулярно 

звучали нарікання типу: « кадр керівників дуже слабий, осередки майже не мають 

літератури і організаційно ще не закріплені» [205], «ми нічого не робимо», 

«культробітники не влаштовують вечорів антирелігійного характеру», 

«партосередок не керує і не допомагає нашій роботі», «чи можемо ми вести 

антирелігійну роботу без спеціалістів?» [227], можна зробити висновок, що багато 

осередків утворювалися лише формально у зв’язку з розпорядженнями влади і 

реальної роботи не проводили. 

Офіційне проголошення створення СБ України відбулося на 

Всеукраїнській конференції спілки у травні 1928 р. Тоді було обрано Центральну 

раду СБ УСРР, ревізійні комісії товариства, сформульовано основні завдання й 

методи діяльності, й ухвалено статут спілки. Насправді, місце і роль спілки в 

антирелігійній пропаганді в УСРР були визначені партійними органами у 

попередні два роки. У той час основними завданнями було зміцнення низових 
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осередків та їхня адаптація до місцевих особливостей та соціально-економічних 

умов [379, с. 24]. 

На Другому Всесоюзному з’їзді СБ у 1929 р. відбулася централізація 

спілки. Відтоді запроваджувалась єдина для осередків усього СРСР назва «Спілка 

войовничих безвірників» (далі – СВБ), єдиний статут, єдині членські квитки та 

внески, однакова й обов’язкова форма звітності, чітка відповідальність низових 

товариств перед вищими [204]. 

Дослідниця історії СВБ Л. Дудка з’ясувала основні її функції: 

пропагандистська, організаторська, ініціююча (започаткування заходів, що 

стосувалися її організаційних форм, змісту, методів та технологій впливу), 

формуюча (вироблення установок і стереотипів поведінки), навчально-виховна 

(формування антирелігійних світоглядних уявлень) [404, с. 18]. 

У своїй роботі Спілка безвірників використовувала найрізноманітніші 

форми і методи роботи: видання та розповсюдження антирелігійної літератури; 

богоборча робота в навчальних закладах, серед дітей та молоді; культурно-масові 

заходи для подолання впливу релігії на духовне життя людей, на сімейний та 

громадський побут [404, с. 18]. 

Антирелігійна робота входила до функцій комсомолу і піонерії; молодшої, 

середньої та вищої школи; всієї системи політпросвіти (клуби, хати-читальні, 

курси і т. д.); Академії наук, Академії педагогічних наук, профспілок; Спілки 

письменників та інших творчих союзів; Політичного управління армії та флоту; 

преси і книжних видавництв. 

Одним із найактивніших провідників антирелігійної кампанії був 

комсомол. Комсомольці проводили культпоходи, складовою частиною яких була 

безвірницька робота [51, арк. 17]. Вони були ініціаторами закриття культових 

будівель, організовували в них танці, зберігали зерно. Ці дії спровокували масове 

обурення та ненависть до комсомолу передусім у селян [375, с. 69]. Поширенням 

комуністичних ідей серед євреїв займався створений 8 листопада 1920 р. 

культурно-агітаційний відділ Єврейського Комуністичного союзу молоді [53, 

арк. 14, 14 зв.]. 
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*        * 

* 

Отже, протягом 1920-х рр. єдиного органу, який би займався проведенням 

державної політики щодо релігії та релігійних об’єднань, не існувало. Навпаки, 

часто функції декількох органів були однакові. Можна сказати, що протягом 

десятиліття відбувався пошук структури відповідних державних органів та 

налагоджувався механізм впровадження в життя декрету про відокремлення 

держави від церкви і церкви від школи.  

Державні органи у сфері релігії були аналогічними з органами РСФРР, але 

різнилися часом створення, початком діяльності та ліквідації. Вони мали різний 

рівень централізації, який протягом 1920-х невпинно зростав. 

Атеїзацією єврейського населення України займалися партійні осередки, 

органи виконавчої влади, ДПУ та громадські організації. Координація дій та 

ухвалення основних рішень було прерогативою правлячої більшовицької партії. 

Реалізацією займалися органи ДПУ, євсекції КП(б)У, ліквідаційні комісії та 

інспектури культів Наркоматів юстиції та внутрішніх справ, Спілка безвірників, 

комсомол та ін.  
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РОЗДІЛ 3 

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ ВЛАСНОСТІ 

ЮДЕЙСЬКИХ ОБЩИН 

 

3. 1. Вилучення культових цінностей  

 

На початковому етапі революційних перетворень В. Ленін і його 

послідовники стверджували, що коли трудящі знищать майно і засоби для 

існування церкви, тобто її матеріальне підґрунтя, тоді релігія відімре сама по собі. 

Тому відразу після приходу більшовиків до влади в Україні і розпочалася 

секуляризація майна релігійних общин. Не стали винятком і юдейські громади.  

Згідно з декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 

18 січня 1919 р. «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви», 

релігійні споруди і все майно, що там знаходилось, оголошувалося 

націоналізованим. Релігійні общини могли отримати його у своє користування 

лише на правах оренди. Радянські керівники вирішили, що необхідно скласти 

інвентарні описи для контролю за «народною власністю». У першу чергу 

реєстрації підлягали цінності, а потім і все, що знаходилось у синагогах і 

молитовних будинках незалежно від того, використовувалися ці речі для потреб 

релігійного культу чи ні [41, арк. 121]. Перепис здійснювався таким чином: 

службовці ліквідаційних комісій вимагали від представників культових споруд 

скласти і надіслати їм описи [41, арк. 121, 248] (підписані мінімум трьома 

особами, що їх формували, і представником виконавчого комітету або сільради 

[41, арк. 133–138]), а пізніше самі перевіряли ці документи. За основу списків 

брали дореволюційні інвентарні книги і доповнювали їх зміст переліком 

предметів, що знаходилися на той момент у культових спорудах [41, арк. 139]. 

Кількість релігійного майна, переліченого в новому описі, повинна була бути не 

меншою, ніж за старими інвентарними книгами. Якщо речей виявлялось менше, 

то це вважалося приховуванням і винні підлягали передачі під суд губернського 
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революційного трибуналу. Відповідальність за збереження майна, зазначеного в 

описах, покладалася на служителів культу [41, арк. 329]. 

Відповідно до ст. 18 інструкції Наркоматів юстиції, внутрішніх справ і 

освіти від 10 листопада 1920 р. «Про застосування законоположень про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви» інвентаризацію необхідно 

було проводити з точним означенням а) предметів, що мають історико-художнє 

значення; б) золотих і срібних речей, старовинних меблів, картин і тому подібних 

цінностей; в) майна побутового характеру [41, арк. 121]. Зрозуміло, що 

вилученню підлягали предмети перших двох груп. Відповідно до ст.ст. 21, 24, 26, 

27 і 34 інструкції речі першої групи необхідно було передавати до Головного 

музею Наркомату освіти, другої – до державного сховища, третьої – громадам 

віруючих у безоплатне користування [41,арк. 144]. Приховування від опису 

дорогоцінних предметів із золота, срібла, коштовного каміння і слонової кістки 

каралося примусовими роботами на строк від 1 року і конфіскацією всього майна 

релігійної організації [41, арк. 348]. 

Напередодні першої кампанії з вилучення цінностей 21 січня 1922 р. 

Наркомат юстиції УСРР поширив серед підвідділів відділення церкви від держави 

і школи від церкви губернських відділів юстиції свій циркуляр із роз’ясненням 

ст. 18 вищезазначеної інструкції для пришвидшення процесу складання описів. У 

циркулярі йшлося про необхідність точно й докладно описувати цінності: 

«Відзначити, якщо предмет срібний, але позолочений… вагу, пробу зазначати… 

Окремо мідні. Яка вага сосудів… Чи немає прикрас із дорогоцінного каміння, 

якого саме… Чи немає у храмі картин відомих художників. Які і чиї (назва), їхній 

розмір, у якому році написані. Чи немає стародавнього одягу, якого саме, із якої 

тканини». Якщо було складно точно описати річ, то давалася вказівка зазначити 

вагу предмету із золота чи срібла або його довоєнну вартість [71, арк. 19]. 

Усі архіви при закритті культових споруд підлягали безумовному 

збереженню. Циркулярний лист із таким розпорядженням 21 липня 1921 р. 

Наркомат юстиції розіслав всім губернським відділам юстиції, як доповнення до 

ст. 27 інструкції НКЮ від 10 листопада 1920 р. «Про застосування 
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законоположень про відділення церкви від держави та школи від церкви». Про 

виявлення архіву під час закриття культової споруди необхідно було обов’язково 

повідомляти Архівний відділ Всеукраїнського комітету охорони пам’яток 

старовини і мистецтва Наркомату освіти [39, арк. 70]. 

Державна кампанія з вилучення культових цінностей у 1922 р. проходила 

під гаслом збору коштів для допомоги голодуючим Поволжя. Більшовицьке 

керівництво просто вирішило скористатися надзвичайною ситуацією з 

продовольчим забезпеченням населення для переможного завершення «війни з 

релігією». Свідченням цього є таємний лист В. Леніна В. Молотову для членів 

Політбюро ЦК РКП(б) від 19 березня 1922 р., в якому він наголошував, що цей 

момент є «не лише винятково сприятливий, але взагалі єдиний момент, коли ми 

маємо 99 із 100 шансів на повний успіх розбити противника і зберегти за собою 

необхідні для нас позиції на багато десятиліть»
 
[115, с. 191]. Під терміном 

«розбити противника» розумілося не лише позбавлення матеріального 

фундаменту релігії, а й фізичне знищення шляхом розстрілу служителів культу. 

Ще однією метою вилучень було забезпечення влади коштами. У цьому ж 

листі В. Ленін зазначав, що за рахунок церковних цінностей «ми можемо 

забезпечити собі фонд у декілька сотень мільйонів золотих рублів… Без цього 

фонду жодна державна робота взагалі, жодне господарське будівництво, зокрема, 

і жодне відстоювання своєї позиції в Генуї, особливо, зовсім неможливі» [115, 

с. 191]. Дослідник історії православної церкви В. Пащенко у своїх роботах довів, 

що «вилучення церковних цінностей мотивувалося в першу чергу політичними 

потребами. В єдиному бажанні встановити монополію на безмежну владу, а 

відтак право панувати в усіх сферах життя суспільства і кожної людини» [305, 

с. 20].  

Кампанія мала декілька цілей. Однією з них було «дати найбільш рішучий 

і нещадний бій чорносотенному духовенству, придушити його опір з такою 

жорстокістю, щоб воно не забуло цього протягом кількох десятиліть» [115, 

с. 192]. 
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Згідно з ухваленим 23 лютого 1922 р. ЦВК РСФРР декретом «Про 

вилучення церковних цінностей в фонд допомоги голодуючим» та ідентичним 

правовим актом ВУЦВК від 8 березня 1922 «Про передачу церковного майна у 

фонд допомоги голодуючих» [5, арк. 46; 66, арк. 18] необхідно було у місячний 

термін передати до фонду допомоги голодуючим усі предмети із золота, срібла та 

дорогоцінного каміння, вилучення яких не могло суттєво торкнутися інтересів 

культу. Збір цінностей треба було проводити у присутності декількох віруючих 

даної общини, які підписували протокол про вилучення та мали право вносити до 

нього усі свої зауваження та заперечення. Приховування цінних речей каралося як 

розтрата набутку УСРР і за подібні дії передбачалося покарання примусовими 

роботами від одного року із конфіскацією всього майна релігійної або церковної 

організації. 

Для планомірного проведення збору цінностей декретом передбачалося 

створити Губернські комісії по вилученню церковних цінностей (далі: губернські 

комісії). Головою призначався член ВУЦВК, членами комісій були: представник 

губернського виконкому (заступник голови), завідуючий губернським фінансовим 

відділом та представник губернської комісії допомоги голодуючим. Із правом 

дорадчого голосу до комісії входили: представник губернського революційного 

трибуналу та губернського державного політичного управління. Останніх 

рекомендувалось обирати секретарями комісій [72, арк. 26, 42]. Для організації 

роботи губернських комісій 12 березня 1922 р. було утворено Центральну комісію 

по вилученню цінностей (далі – Центральна комісія), як керуючий орган у справі 

збору цінностей для допомоги голодуючим. 

Згідно із інструкцією Центральної комісії від 18 березня 1922 р. «Про 

порядок вилучення церковних цінностей на користь голодуючих» [66, арк. 21–

23 зв.] протягом тижня губернські комісії мали отримати від усіх груп віруючих 

описи, на основі яких визначали найбагатші храми, монастирі та синагоги. Саме з 

них і починали вилучення, навіть якщо не було укладено договір користування 

церковним майном із общиною та не складено опис. Саме через те, що далеко не в 

усіх культових будівлях був такий опис, наявність старої інвентарної книги або 
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опису до 1917 р. була обов’язковою. У разі відсутності цього документу винні 

передавалися до Революційного трибуналу. 

Центральну комісію, створену 12 березня 1922 р. ВУЦВК розформував 

уже 19 квітня 1922 р. постановою «Доповнення до інструкції по вилученню 

церковних цінностей», одночасно створивши при ВУЦВК нову Центральну 

комісію по вилученню церковних цінностей (Цевиком) (далі – Центральна 

комісія) під головуванням М. Скрипника
1
. До функцій цього органу входило 

затвердження і зняття обраних повітовими виконавчими комітетами голів і членів 

місцевих губернських комісій з вилучення церковних цінностей; залучення до 

вилучення цінностей представників радянських, військових і цивільних органів та 

інших організації; передавати до суду Революційного трибуналу всіх, хто 

протидіяв збору цінностей або був причетний до крадіжок вилученого для 

допомоги голодуючим. Центральна комісія мала право вимагати позачергового й 

безумовного арешту строком на один місяць для осіб, котрі ухилялися від 

сприяння роботі з вилучення церковних цінностей, або ухилялися від виконання 

розпоряджень комісії [72, арк. 42]. 

Склад повітових комісій із вилучення церковних цінностей (далі: повітові 

комісії) затверджувався губернськими комісіями та складалися із голови, зазвичай 

заступника голови повітового виконкому, завідуючого фінансовим відділом і 

представника повітової комісії допомоги голодуючим [72, арк. 3, 26, 42]. Голови 

та секретарі губернських та повітових комісій на час кампанії звільнялися від 

своєї постійної роботи [72, арк. 26]. Губернська та повітова комісії не створювали 

окремого апарату, вони користувалися особовим складом відповідного 

виконкому. На правах експертів до губернських та повітових комісій входили 

представники музейних підвідділів губернського та повітового відділів народної 

освіти [61, арк. 21–22; 72, арк. 3]. 

                                                 
1
 Скрипник Микола Олексійович (1872 – 1933) – радянський партійний і державний діяч. У 1917 р. очолював 

українські наркомати праці та промисловості, у 1918 р. іноземних справ, 1919 р. держконтролю, у 1920 р. 

робітничо-селянської інспекції, у 1922 р. внутрішніх справ, протягом 1922 – 1927 рр. юстиції, із 1927 по 1933 

просвіти. Працював у НК протягом 1918 – 1919. У 1918 був Головою РНК, із 1922 по 1927 Генеральним 

прокурором, у 1933 Головою Держплану України. 
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Волосні комісії з вилучення церковних цінностей (далі – волосні комісії) 

складалися із голови, якого призначала повітова комісія та членів: голови 

волосного виконкому та голови волосного комітету незаможних селян. Склад 

затверджувала повітова комісія [72, арк. 26, 42]. 

Формування комісій із вилучення цінностей відбувалося паралельно зі 

збором цінностей. Наприклад, у Харкові в семи синагогах вилучення було 

проведено із 31 березня по 3 квітня, а чергова постанова ВУЦВК про 

реорганізацію Центральної комісії та створення підзвітних їй місцевих комісій 

була розіслана по губерніях та повітах 2 травня 1922 р. [72, арк. 42]. Часто у 

різних розпорядженнях говорилося, що комісії повинні приступати до роботи 

відразу після створення, не очікуючи затвердження їхнього складу [72, арк. 42]. 

Телеграми російської комісії з вилучення церковних цінностей, які 

вводили інших членів до комісій підлягали виконанню лише за санкцією 

української Центральної комісії [72, арк. 26]. 

Усі комісії мали регулярно звітувати перед вищими комісіями. Центральна 

комісія постійно видавала розпорядження про необхідність звіту раз на п’ять чи 

десять днів [72, арк. 16], або раз на тиждень [72, арк. 25]. 

Зібрати цінності радянська влада планувала у дуже короткий термін. 

Спочатку планувалося зробити це лише за один місяць. Пізніше строки 

збільшили, але не на багато. У Харківській губернії завершити роботу Центральна 

комісія планувала до 5 травня у місті, до 15 – у повітах, до 25 – у волостях [72, 

арк. 26]. Пояснювали такий поспіх необхідністю саме у цей час допомогти 

голодуючим та купити насіння для посівної кампанії. 

Виправдовуючи таким чином свої дії з вилучення культового майна, 

радянські керманичі робили все, щоб налаштувати населення проти служителів 

релігії, які могли завадити конфіскаціям. В агітаційних промовах і публікаціях 

духовенство зображувалося противниками допомоги голодуючим, бездушними 

служителями культу, які заради своїх меркантильних інтересів не гребували 

навіть людським життям. У другому номері «Безвірника» за 1928 р. розповідалося 

про події 1922 р. Там говорилося, що декрет про вилучення церковних цінностей 
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на користь голодуючих був ухвалений радянським урядом за ініціативою селян 

Надволжжя. Крім цього вони відрядили своїх представників до патріарха Тихона 

із проханням допомогти голодуючим реалізацією церковних цінностей. Далі 

автор статті звинувачував патріарха і «контрреволюційне духовенство» у тому, 

що «не дивлячись на церковні авторитети й канонічні правила, що говорять про 

цілковиту можливість жертвувати... на добродійні цілі; не дивлячись на те, що 

церковні цінності в СРСР за декретом про відокремлення церкви від держави 

являють собою власність держави» вони зробили все, щоб заважати вилученню і 

«церковники готові поступитися дев’ятьма десятими догматів, аніж одною 

частиною своїх прибутків» [159]. Насправді ж патріарх Тихон, Київський 

митрополит Михаїл та інші церковні діячі намагалися допомогти знедоленим. 

Вони неодноразово звертались до віруючих із закликами прийти на допомогу 

голодуючим [298, с. 130]. 

Про хід конфіскацій регулярно повідомляли московські більшовицькі 

газети «Известие» і «Правда». У них часто писалося, що місцеве духовенство 

чинить опір вилученню цінностей. У одному з репортажів зазначалося, що 

священики м. Кременчука заявили комісії з вилучення цінностей, що вони нічого 

не мають проти допомоги голодуючим. Теж саме заявив рабин, говорячи, що 

віруючі євреї готові віддати все майно синагог на добру справу – спасіння 

голодуючих. Але більшовикам такі заяви не були потрібні. Замість того, щоб 

взяти те, що їм пропонували, вони переконали робітників декількох підприємств 

Кременчука ухвалити рішення про вилучення церковних цінностей. Після чого 

почалося примусове вилучення речей із церков і синагог [316, с. 46]. Голова 

Ізюмської повітової комісії повідомляв 30 травня 1922 р. Харківську губернську 

комісію, що під час вилучення «більшість духовенства сама йшла назустріч» [73, 

арк. 23]. 

Для того, щоб населення підтримало дії влади напередодні та під час 

масових вилучень церковних цінностей, перед місцевими партійними 

організаціями ставилася задача активного проведення агітації та пропаганди. 

Серед юдеїв цим займалися євсекції. Взимку та навесні 1922 р. кампанія по збору 
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цінностей вважалася їх «головним і невідкладним напрямком роботи». 

Основними тезами пропаганди стала ідея про виконання кожною людиною 

загальногромадянського обов’язку стосовно голодуючих, та те, що здача 

церковних цінностей не вступала в протиріччя із релігійними настановами, а 

навпаки була необхідною при таких великих масштабах голоду за духом 

релігійного культу [59, арк. 90]. 

Комісії з вилучення мали звітувати кожні п’ять днів стосовно проведення 

агітаційно-пропагандистської роботи за наступними пунктами: чи велась 

агітаційна кампанія профспілками, жіночим та іншими відділами; число 

розміщених у газетах статей про вилучення та про голод; на скількох фабриках, 

заводах і в червоноармійських частинах, міських общинних та на сільських зборах 

були винесені резолюції з вимогами вилучення церковних цінностей; кількість 

учасників зібрань; де збори не відбулися; чи були виступи за або проти 

вилучення, та яке вони справили враження на присутніх [72, 25]. 

У п’ятиденному звіті Харківської губернської комісії від 12 квітня 1922 р. 

говорилося, що на заводах, фабриках, у червоноармійських частинах Харкова та 

повітів були проведені загальні збори, де були ухвалені резолюції про вилучення 

церковний цінностей. Кількість присутніх визначити було неможливо. Ставлення 

місцевих жителів до конфіскацій було лояльним, виступів проти вилучення не 

було. У газеті «Пролетар» спеціально виділили місце для хроніки вилучення 

церковних цінностей, де щоденно друкувався свіжий матеріал [73, арк. 30, 93]. 

Важливим нюансом під час наполегливої роботи партійних, радянських і 

професійних організацій була необхідність поводити себе тактовно, бо 

проведення агітаційної кампанії торкалося релігійних поглядів віруючих. 

Запорізький губернський комітет КП(б)У в своєму циркулярі до місцевих 

організацій наголошував, що пропагандисти повинні ретельно готуватися до 

кожного заходу, до кожної промови, бо мляві, необдумані, необережні кроки 

могли спровокувати конфлікти [59, арк. 90]. 
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Негативне ставлення віруючих до конфіскацій, на думку радянського 

керівництва, свідчило лише про те, що недостатньо широко та наполегливо 

проводилась агітація [59, арк. 90]. 

Під час організації пропагандистських кампаній радянські керівники 

наголошували, що під жодним виглядом агітація за вилучення цінностей не 

повинна пов’язуватися із антирелігійною та антицерковною пропагандою. Треба 

було говорити лише про допомогу людям, які залишилися без шматка хліба. 

Служителів культу: «попів, ксьондзів, рабинів, пасторів», треба було розглядати 

«не як жерців певної релігії, а як групу громадян, яким держава довірила зберігати 

та тимчасово користуватися цінностями, котрі для боротьби з голодом повинні 

бути повернені» [59, арк. 90]. 

Однією із цілей агітаційної кампанії було проведення розколу духовенства 

на дві групи: верхів – «жадібних хижаків», «безсердечних злочинців», байдужих 

до жахіть голоду, які виступали проти вилучення цінностей; і низів, які визнавали 

необхідність збору та передачі цінностей державі для спасіння мільйонів 

голодуючих і відкрито говорили про важливість вилучення [59, арк. 90]. 

Після активної пропаганди допомоги голодуючим частими були випадки, 

коли населення вимагало відразу на місці обміняти вилучені церковні цінності на 

хліб, щоб швидше допомогти нужденним. У таких випадках пропагандисти та 

члени комісій із вилучення повинні були інформувати населення про сувору 

централізацію збору майна до фонду Центральної Комісії допомоги голодуючим і 

про можливість реалізації та обміну лише за кордоном [59, арк. 90]. 

Перед комісіями з вилучення стояло завдання зібрати всі наявні цінності, 

особливо із золота, срібла та коштовного каміння, що знаходилися в культових 

будівлях усіх віросповідань. Радянські керманичі збиралися конфіскувати все, що 

мало хоч якусь цінність. Вони були троти того, щоб залишати під будь-яким 

приводом із боку віруючих і священнослужителів цінні речі, навіть необхідні для 

богослужіння, та замінювати церковні цінності будь-яким іншим рівноцінним 

металом. У випадках, коли віруючі або служителі культу наполягали залишити 

певний предмет, допускалося тимчасово зробити це, взявши його на облік, при 
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цьому важливо було з’ясувати хто виступив ініціатором заколоту та сповістити 

про нього відповідним органам [59, арк. 90]. 

Стосовно того, які цінності можна було не вилучати під час конфіскацій 

існували певні правила. По-перше, залишати цінності можна було лише за умови 

надання рівноцінного еквіваленту іншими коштовностями. Паперовими грошима 

компенсувати не дозволялося. По-друге, музейні цінності не можна було 

залишати в жодному випадку [72, арк. 23]. Хоча спершу при вилученнях 

дозволяли тимчасово залишати по одному примірнику необхідних при 

богослужінні предметів зі срібла, іноді навіть два примірника на культову 

будівлю [72, арк. 32]. По-третє, зовсім не дозволяли залишати золоті речі. Хоча 

«особливо шановані» предмети із срібла, а у «виключних випадках» та навіть із 

золота, комісії мали право залишати в общині за умови її клопотання, дозволу 

Центральної комісії і заміни рівноцінною кількістю срібла або золота [72, арк. 24, 

32]. Найближчим часом віруючі повинні були знайти чим їх замінити [72, арк. 16]. 

Однак, потім проводилося повторне вилучення. 

Складності виникали у членів «трійок» із визначенням церковних 

цінностей, необхідних для богослужіння і таких, які не мали суттєвого значення 

для культу. Центральна комісія постійно роз’яснювала місцевим комісіям як їх 

розрізняти [72, арк. 32], але питання все ж виникали. У синагогах та юдейських 

молитовнях для потреб культу залишали найчастіше срібні семисвічники [74, 

арк. 1, 4]. 

Держава намагалася зберегти у своїй власності предмети археологічного, 

історичного та мистецького значення. У випадках, коли серед цінностей, які 

підлягали вилученню були речі, що знаходилися на обліку губернських музеїв, 

або були виявлені предмети музейного значення, конфіскація мала відбуватися у 

присутності представника музею. Такі речі передавалися до музею до 

спеціального розпорядження Центральної комісії. Російська Центральна комісія 

21 березня та 28 квітня 1922 р. розіслала на місця телеграми із роз’ясненнями, що 

предмети науково-історичного та мистецького значення підлягали всесвітній 

охороні, і тому мали вилучатися у присутності експертів із губернських музеїв із 
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надзвичайною обережністю, пакуватися людьми «знаючими справу» і 

передаватися до місцевих музеїв [72, арк. 29]. 

Із метою впровадження декретних норм у життя Єврейський відділ 

Наркомату внутрішніх справ УСРР 8 березня 1922 р. видав циркуляр № 25, в 

якому перед єврейськими підвідділами губернських відділів у справах 

національностей ставилася задача передачі до фонду допомоги голодуючим 

синагогальних корон, золотих і срібних бокалів, підсвічників та інших речей. Але 

це завдання ускладнювалося тим, що в більшості синагог ще не було складено 

описів майна і договорів оренди. Єврейській відділ розпорядився спочатку 

дізнатись, чи є документи, у випадку відсутності скласти їх; всіляко допомагати 

новоствореним губернським комісіям у справі вилучення синагогальних 

цінностей; широко популяризувати серед єврейського населення цю роботу 

(влаштовувати збори, доповіді тощо); сприяти висвітленню у місцевих єврейських 

виданнях докладного переліку цінностей, вилучених із синагог і молитовних 

будинків, та присилати ці списки до єврейського відділу Наркомату 

національностей для друку в центральній єврейській пресі [5, арк. 46]. 

Згідно із Декретом «Про передачу церковного майна у фонд допомоги 

голодуючим» Центральна комісія зобов’язувалася друкувати в періодичній пресі 

інформацію про всі вилучені цінності та їх використання, при чому в місцевій 

пресі публікації повинні були містити докладний перелік цінностей із назвами 

храмів, молитовних будинків, синагог та мечетей із яких їх вилучили [66, арк. 18]. 

Так, газета «Правда» від 8 травня 1922 р. повідомляла, що в Полтавській 

губернський фінансовий відділ було передано близько 54 пудів срібла та цінності 

з інших коштовних металів. У наступних номерах газета писала, що протягом 

трьох днів місцева влада із кременчуцьких церков і синагог вилучила близько 25 

пудів цінностей [316, с. 46–47]. 

У синагогах реквізували найбільш коштовні, які мали велике художнє і 

етнографічне значення, ритуальні предмети: позолочені та срібні менори, корони 

тор, ханукії тощо. Наприклад, у Харкові внаслідок спеціального рейду за два 

тижні в 1922 р. були вилучені золоті та срібні історико-культурні цінності з усіх 
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синагог [369]. У першу чергу комісія із 3 осіб (Анохіна, Вострова та Генюка) 31 

березня 1922 р. завітала до Хоральної синагоги по вул. Пушкінській, буд. 12. Там 

вилучили срібних речей 24 фунти 77 золотників: п’ятисвічник, 4 дощечки та 4 

корони для Тори, 7 підсвічників, бокал, а ще мідні корони із оздобленням із 

срібла. Було залишено, як необхідні для виконання релігійних обрядів, срібний 

семисвічник, бокальчик та лампада для свята Маковея [74, арк. 1]. У 1923 р. і сама 

синагога була відібрана у віруючих. Вилучені цінності, як зазначає Шимон 

Аріман, дослідник із Ізраїлю, безслідно зникли [343, с. 75–76]. 

Та ж сама комісія провела вилучення цінностей у інших шести синагогах 

2 квітня 1922 р. Під час збору речей завжди були присутні 3 представників 

синагоги або молитовного будинку. У Талмуд-Торі № 4 по вул. Подільській були 

конфісковані срібні речі вагою 19 фунтів 81 золотників: одна велика і друга 

менша корони для Тори, підсвічник «Маковей», 3 дощечки для Тори та бокал. 

Тимчасово для виконання культових обрядів комісія залишила семисвічник [74, 

арк. 4, 4 зв.]. У синагозі по вул. Міщанській (Міжанській), 13, вилучили корону 

для Тори та 6 срібних підсвічників. Цінності важили 11 фунтів 94 золотника [74, 

арк. 8, 9, 9 зв.]. У сефардській синагозі по вул. Чеботарській, 17 забрали велику 

корону для Тори, підсвічник, бокал, дощечку із ланцюжком та указку із 

ланцюжком для Тори. Цінності важили 8 фунтів 26 золотника [74, арк. 11, 11 зв.]. 

Ашкеназька синагога у Мордвинському провулку, 15, дала для спасіння 

голодуючих 4 фунта 37 золотників срібла (велика і мала корона для Тори, 2 

указки для Тори) [74, арк. 10, 10 зв.]. У Другій ашкеназькій синагозі та єврейській 

молитовні на Купецькому спуску, 2, жодних цінностей комісія не виявила, про що 

склала відповідні протоколи [74, арк. 6, 6 зв., 7, 7 зв.]. Не забули комісії з 

вилучення про тимчасово залишені речі. Після основного етапу збору цінностей, 

було проведено їхнє вилучення [73, арк. 19, 19 зв., 78]. 

За період з 5 по 13 травня 1921 р. до Миколаївського губернського 

фінансового відділу надійшло культових цінностей із синагог сріблом 48 пудів 3 

фунта 16 злотників. А до 25 травня 1922 р. із культових будівель усіх конфесій 

міста Миколаєва було вилучено 182 пуда 2 фунта 88,5 злотника сріблом [351]. 
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Щоб тримати ситуацію під контролем, Центральна Комісія зобов’язала 

губернські у звітах висвітлювати питання про настрої населення під час збору 

цінностей [72, арк. 6; 73, арк. 6]. Голова Ізюмської повітової комісії інформував 

Харківську губернську комісію, що ставлення селян до вилучення було 

доброзичливе, а міське населення сприймало конфіскації з пасивним протестом 

[73, арк. 23]. 

У самому Харкові випадків арешту юдеїв за супротив вилученню, 

приховування цінностей або втрату описів дореволюційного періоду не було 

відмічено. У той же час до Революційного трибуналу були передані 5 черниць 

православного Стреличанського монастиря за приховування церковних цінностей 

[73, арк. 28]. Можна прийти до висновку що в столиці Радянської України 

вилучення цінностей із синагог та юдейських молитовень пройшло спокійно та 

без ексцесів для органів радянської влади. 

Водночас, далеко не завжди конфіскації проводились із повагою до 

почуттів віруючих. Члени правління Ялтушковського молитовного будинку «Бес-

Гемедриш» Могилів-Подільського округу повідомляли Наркомат внутрішніх 

справ, що «вилучення свитків Тори та іншого майна... супроводжувалося 

навмисним знищенням майна і різноманітними знущаннями, котрі ображали 

релігійні почуття» [20, арк. 8–9]. 

У процесі конфіскації церковних цінностей радянське керівництво 

важливу роль відводило налагодженню механізму транспортування зібраних 

предметів. Для того, щоб доправити зібране до Головного сховища цінностей у 

Москві, нічого не загубивши і не допустивши крадіжок, вищі органи влади видали 

декілька постанов та інструкцій [72, арк. 11]. Так, згідно з ухваленою ВУЦВК 

30 березня 1922 р. інструкцією «Транспортування церковних цінностей із місць 

знаходження до Головного сховища
1
» усі вилучені місцевими комісіями церковні 

цінності необхідно було відразу після збору здати до губернського або повітового 

фінансового відділу, а там вже упакувати «в міцну дерев’яну або металеву тару, 
                                                 
1
 Гохран – Державне сховище цінностей Наркомату фінансів. Створений у 1920 р. декретом Ради народних 

комісарів РСФРР для централізації, збереження й обліку усіх цінностей, що належать РСФРР. Інформація про 

кількість цінностей у Гохрані була засекречена, навіть від керівництва Державного банку СРСР. Лише Ленін, а 

пізніше Сталін особисто розпоряджалися золотими запасами сховища. 
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двічі навхрест обв’язати мотузкою або проволокою, кінці котрої опечатати». У 

виключних випадках, якщо цінності були громіздкими, допускалася упаковка в 

прошиті мішки або рогожі, які також треба було опечатати. Транспортування 

доручалося спеціально призначеному уповноваженому, що ніс повну 

відповідальність за збереження та цілісність вантажу. При передачі йому 

цінностей укладався акт із зазначенням кількості пакунків. Подібний документ 

підписувався і при передачі цінностей до Головного сховища РСФРР. Транспорт 

мав супроводжуватись озброєною військовою охороною, що надавалася 

начальником гарнізону на звернення місцевої комісії. На місцях перевезення 

цінностей відбувалося за рахунок фінансових відділів [72, арк. 14]. 

Хоча процес вилучення цінностей та відправки їх до сховища був добре 

налагоджений, не обійшлося без непорозумінь. Під час масових вилучень навесні 

1922 р. Чугуївська каса (Харківська губернія) без відому Харківського 

фінансового відділу та повітової комісії з вилучення цінностей прийняла на 

збереження, а потім передала їх до губернської комісії, не повідомивши повітові 

органи влади. На думку повітової комісії та виконавчого комітету, подібні дії 

робили неможливим контроль процесу вилучення та відправки церковних 

цінностей у Чугуївському районі, бо могло статися так, що «одна і таж церква 

частину здає нам і частину в Чугуївську Касу… – при цьому –… протоколи про 

вилучення й описи… зосереджені у нас, і Чугуївська каса не може здійснювати 

контроль…» [73, арк. 105]. 

Центральна Комісія суворо контролювала процес вилучення. У звітах 

необхідно було вказувати зі скількох церков, синагог, костьолів та інших 

культових будівель проведено вилучення; які різновиди цінностей вилучено і яка 

вага кожного виду; скільки було випадків опору конфіскації; яку кількість людей 

віддано під суд Революційного трибуналу, вказуючи класовий склад підсудних; 

що за рішення було винесено по кожній справі [72, арк. 33]. 

Телеграмою від 20 квітня 1922 р. Центральна комісія зобов’язала 

губернські відсилати їй зразки всієї опублікованої на місцях інформації, вирізки з 

газет: заклики, звернення, резолюції, постанови зборів [72, арк. 6]. 
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На початку літа 1922 р. масові конфіскації майна релігійних общин 

завершилися [73, арк. 45]. 

На думку дослідника долі церковної старовини в Україні О. Нестулі, до 

вилучення цінних речей із релігійних споруд «необхідно було підходити із 

подвійною відповідальністю: як перед тими, хто потребував негайної допомоги у 

боротьбі з голодом, так і перед вітчизняною та світовою культурою». Вчений 

наголошує, що священним обов’язком відповідальної перед своїм народом 

держави є збереження його культурно-історичної спадщини [298, с. 131]. Але 

керівники радянської держави під прикриттям гасел про необхідність боротьби з 

голодом планували продати вилучені цінності за кордоном [298, с. 131–132]. 

Віруючі намагались уберегти найбільш цінне релігійне майно. Не 

зважаючи на загрозу піти під Революційний трибунал, ховали його у себе вдома, 

навіть закопували. Журнал «Безвірник» повідомляв у 1930 р., що років 10 тому в 

с. Іванкові на Київщині закопали велику срібну корону для Тори з єврейської 

синагоги і лише тепер її знайшли [171]. 

Єврейське населення України втратило багато предметів мистецького 

значення через те, що на початковому етапі конфіскацій до процесу вилучення 

дорогоцінностей у багатьох випадках не були долучені представники музеїв, 

пам’яткоохоронних і наукових установ. Основну роль у цей період відігравали 

представники фінансових органів республіки, співробітники органів Наркомату 

внутрішніх справ та місцевої влади [298, с. 135]. З весни 1922 р. ситуація 

змінилась і до комісій по вилученню релігійних цінностей все частіше почали 

входити фахівці, які передавали речі художньо-історичного значення до музеїв 

[298, с. 143]. 

Лише незначна частина коштів, отриманих від продажу конфіскованих 

релігійних цінностей, була витрачена на допомогу голодуючим. Основна сума 

пішла на утримання радянського партійного і державного апарата, армії і 

каральних органів [389]. 

Не зважаючи на значну кількість вилучених речей, представники влади 

були розчаровані результатами конфіскованого в синагогах. Особливо через те, 
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що в них майже не було виробів із золота. Наслідком цього стала стаття 

О. Ярославського «Що можна взяти в синагогах» у газеті «Известия», де автор 

запропонував обкласти прогресивним податком місця в синагогах і аліят-тора
1
 

[416, стоп. 196–197]. 

Не зважаючи на вилучення багатьох важливих для богослужіння речей, на 

думку дослідника історії єврейства В. Енгеля, 1920-ті роки не можна назвати 

занадто репресивними відносно юдейського культу. В цей час дії влади були 

спрямовані, в основному, на православні релігійні общини. В. Енгель вважає, що 

«багато в чому це пояснювалося тим, що в синагогах зберігалось не так багато 

цінностей, якы можна було реквізувати під виглядом боротьби з голодом» [421]. 

Наявність незначної кількості цінних у матеріальному значенні речей 

підтверджують, наприклад, описи майна 4 молитовних будинків міста Чорнобиль. 

У «Портяжному» із дорогоцінних предметів була срібна корона для свитків Тори, 

яка оцінювалась у 20 тис. крб. Така ж вартість була у 50 старих дерев’яних лавок 

для віруючих [41, арк. 257]. У молитовному будинку «Восикін» позолоченим був 

ківот
2
. Оціненим він була також у 20 тис. [41, арк. 258] У молитовних будинках 

«Сапожницькому» і «Мисаскім» виробів із дорогоцінних металів та каміння 

взагалі не було [41, арк. 259–260]. Одними із найдорожчих у інвентарних описах 

визначалися «молитовні книги на староєврейській мові», що були оцінені в 

перших 3 молитовнях по 50 тис. (разом із шафами, де вони лежали), а у четвертій 

– у 200 тис. карбованців [41, арк. 257, 258, 260]. Але на початку 1920-х вони не 

вилучались. 

Реквізиції  майна  релігійних  общин  проходили  і  на  рубежі  1920-х –

1930-х рр. Їхньою основною причиною було те, що наприкінці 20-х років 

сталінське керівництво оголосило курс на індустріалізацію. А для форсованого 

будівництва заводів і виробництва техніки необхідні були кошти. Тож одним із 

джерел фінансування стало збирання золотих і срібних прикрас та предметів 

                                                 
1
 Аліят-тора – сходження до Тори 

2
 Ківот – шафа для зберігання Тори. 
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релігійного побуту. До того ж подібні дії підривали позиції релігії, що було ще 

однією метою радянської влади. 

Цього разу партійне керівництво обґрунтовувало вилучення намаганням 

зберегти пам’ятники єврейської історії та культури [389]. Для визначення 

наукової або мистецької цінності кожної речі до складу комісій по вилученню мав 

входити представник музею. Але дуже часто цієї умови не дотримувалися. 

Прилуцький окружний адміністративний відділ 16 липня 1929 р. повідомляв 

Крайову комісію охорони пам’яток культури і природи, що огляд майна, 

призначеного для відправлення релігійних обрядів, з метою виявлення предметів, 

що мають наукове історичне та мистецьке значення зовсім не проводиться. 

Представник окружного музею, якому було доручено оцінювання, не брав участі 

в роботі комісії, посилаючись на відсутність коштів необхідних для роз’їздів [30, 

арк. 18]. 

У 1928 р. уряд УРСР ухвалив постанову про те, що все майно релігійних 

організацій переходить у відання Наркомату внутрішніх справ. Під вплив цього 

документу попали і єврейські священні книги та архіви, значна кількість яких 

була просто здана в макулатуру [416, стоп. 1236]. На місцях часто виникало 

питання, як бути із пінкусами
1
 та молитовними книгами, які після вилучення із 

синагог знаходилися на складах окружних адміністративних відділів. Із такими 

запитами у 1929 р. до Наркомату внутрішніх справ звернулися представники 

Чернігівського і Конотопського округу [30, арк. 22, 25]. У роз’ясненні говорилося, 

що згідно із ст. 34 п. «д» постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 25 січня 1928 р. «Про 

центральне Архівне Управління УСРР», необхідно було передавати книги до 

округвого архіву. Коли цей орган вважав за непотрібне зберігати книги, він міг 

розпоряджатися ними на свій розсуд. У випадку повної відмови прийняти речі на 

збереження, необхідно було одержати від архіву відповідь у письмовій формі. 

Такі книги підлягали утилізації [30, арк. 21]. Іноді, на прохання релігійних громад, 

книги залишали віруючим за умови, що вони не мали історичної цінності. 

                                                 
1
 Пінкуси – книги єврейських громад, куди вносились протоколи засідань громадських правлінь і події, що 

відносились до історії громад. 
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Наприклад, такий дозвіл було дано Наркоматом внутрішніх справ у жовтні 1929 р. 

релігійній громаді м. Чернігова [30, арк. 23]. 

Щоб зрозуміти наскільки сильно обібрала радянська влада релігійні 

общини, варто розглянути випадок в Одесі. Для вирішення своїх матеріальних 

проблем Одеська окружна рада Спілки «Безвірників» у грудні 1928 р. звернулася 

до Наркомату внутрішніх справ із проханням дозволити вилучити церковний 

архів (папери), реалізація якого дала б кошти для видання брошур, 

антирелігійного календаря та інших видань пов’язаних із антирелігійною 

пропагандою [30, арк. 4]. Відповідаючи на запит Наркомату внутрішніх справ 

Одеський окружний адміністративний відділ констатував: «Архівів… себто: 

паперів, документів по церквах у сучасний момент мається дуже незначна 

кількість.., всі архівні матеріяли дореволюційних часів, які мали деяку цінність, 

було своєчасно вилучено» [30, арк. 3]. Забрали усе, що можна було забрати. 

Єврейське населення було активно включено у цей процес. Колгоспники 

сільськогосподарської артілі ім. Сталіна в с. Іванкове на Київщині для того, щоб 

отримати трактор, зібрали золоті обручки і сережки, срібні попільнички, ложки, 

чарки, кілька годинників і навіть прислані родичами із Америки долари, та здали 

до Київського відділу державного банку [171]. Усі цінні речі із закритої синагоги 

також було забрано для фонду придбання трактора [188]. 

Для отримання коштів на індустріалізацію і одночасної боротьби з 

релігійними традиціями проводилися суботники. У 1930 р. до центральної комісії, 

що керувала організацією антирелігійних заходів під час осінніх юдейських свят, 

з округів надійшло 83 тисячі карбованців, отриманих за рахунок роботи у святкові 

дні. Як повідомляла газета «Войовничій безвірник», на ці гроші замовили 

тракторну колону для нового єврейського району на Криворіжжі [235]. 

Під час другого етапу конфіскацій забирали і малоцінні речі. Вилученню 

підлягало все, що мало відношення до культу і могло знадобитись у радянському 

господарстві. У Бершаді Тульчинської округи нерелігійні кустарі зібрали понад 
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500 талесів
1
 і віддали їх до майстерні комітету взаємодопомоги для пошиття одягу 

[185]. 

Напередодні великих релігійних свят антирелігійна кампанія включала і 

вилучення або здавання предметів культу. У пресі часто подавалося це як 

добровільні здачі. «Безвірник» у 1931 р. писав, що Пирятинська артіль на 

Полтавщині постановила до першого дня Пасхи здати до фонду індустріалізації 

всі речі релігійного культу. У містечку Красилові на Волині 400 кустарів 

відмовилися від святкування Пасхи і всі речі релігійного культу здали до 

«Утильсировини» [219, с.11]. 

Не зважаючи на те, що, згідно із юридичними нормами, на утилізацію 

книги повинні були відправлятися лише після висновку експертів, часто це 

робилося без відома окружних архівних управлінь.  

Центральне архівне управління УСРР намагалося зберегти церковні 

видання, що мали наукову вагу. Так, у 1929 р. воно звернулось із проханням до 

Наркомату внутрішніх справ видати відповідне розпорядження всім окружним 

адмінвідділам [30, арк. 26]. Та все ж унаслідок проведення антирелігійних 

кампаній євреї України були позбавленні значної кількості матеріальних, 

культурно-історичних надбань. 

Віруючі євреї зверталися до вищих органів влади із клопотаннями 

повернути найбільш шановані речі, але їхні зусилля залишалися марними. У 

відповідь на звернення віруючих у серпні 1929 р. завідуючий бібліотечної секції 

Першотравневого музею на Одещині та завідуючий «Укрнауки» виступили проти 

повернення Тор в релігійне користування, вважаючи їх «музейним майном» [30, 

арк. 14]. 

Незначну частину конфіскованого в єврейських молитовнях срібла вдалося 

зберегти. Декілька сотень предметів культу із Державного сховища не були 

переплавлені, їх передали на зберігання до музеїв Києва. Наразі вони входять до 

колекції «Юдаїка» в Музеї історичних коштовностей України, філіалу 

Національного музею історії України [376]. 

                                                 
1
 Талеси – релігійні накидки. 
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*        * 

* 

Отже, конфіскація дорогоцінних предметів із синагог і молитовних 

будинків була одним із заходів радянського тоталітарного режиму, спрямованим 

на знищення релігії і утвердження влади більшовиків. Спочатку складались описи 

всього майна культових споруд. Потім відповідно цих списків вилучались цінні 

речі. У єврейських культових будівлях це були переважно срібні предмети. 

Перший етап реквізицій у 1922 р. проходив під приводом допомоги голодуючим 

Поволжя. Другий, на рубежі 1920–1930 рр., – збереження пам’яток історії та 

культури. Насправді ж левова частина коштів була спрямована на утримання 

радянських органів влади, армії та на потреби індустріалізації. У переважній 

більшості випадків конфісковані предмети мали мистецьку цінність. Дуже часто 

під час визначення їхньої подальшої долі це не було враховано. Навіть продавали 

їх іноземним власникам «на вагу» – за ціною сировини. 

Більшовики неодноразово заявляли про своє прагнення зруйнувати старий 

світ, а потім побудувати новий. Руйнація багатьох надбань попередніх століть їм, 

безперечно, вдалася. Так, у наслідок вилучення релігійних цінностей 

більшовиками в 1920-х роках населення України втратило значну кількість 

пов’язаних із релігійним життям речей, , що мали історико-художнє та культове 

значення.  
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3. 2 Закриття культових будівель євреїв 

 

Закриваючи культові будівлі та конфісковуючи приміщення радянська 

влада мала потрійну вигоду. По-перше, позбавлення віруючих культових споруд – 

це значний крок у боротьбі проти релігії. По-друге, у єврейській общині синагога 

була осередком усього національного життя, і її закриття неминуче призводило до 

асиміляції. По-третє, завдяки цим діям більшовики отримали приміщення для 

радянських організацій та установ, не витрачаючи грошей, часу і сил для їх 

побудови. 

Першим кроком радянської влади у справі секуляризації було оголошення 

народним надбанням і передача у відання Наркомату соціального забезпечення 

всього майна існуючих в Україні церковних і релігійних общин згідно з декретом 

Тимчасового робітничо-селянського уряду УСРР «Про відокремлення церкви від 

держави і школи від церкви», виданим 18 січня 1919 р. Будівлі і предмети, 

призначені виключно для богослужбових цілей, передавалися місцевими або 

центральними органами державної влади у безоплатне користування релігійних 

громад. Культові споруди, що будувалися переважно за кошти общин, тепер 

оголошувалися державними. Релігійні громади, щоб залишити за собою 

приміщення, повинні були підписати договір про безстрокове та безоплатне 

користування ними. При цьому ставився ряд умов. Кількість віруючих в общині 

повинна була становити не менше п’ятдесяти осіб, вони брали на себе 

зобов’язання з ремонту і збереження цілісності будівлі, сплачували різноманітні 

податки і збори та ін. Принизливим був сам факт взяття в оренду того, що 

традиційно належало громаді, та було побудовано її силами і за її кошти. 

Регулярний контроль та перереєстрації договорів також викликали незадоволення 

віруючих. 

Вилучення синагог і юдейських молитовних будинків проводилося в 

контексті загальної антирелігійної політики радянської влади міжвоєнного 

періоду. Паралельно відбувалася секуляризація майна православних, 
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католицьких, мусульманських, греко-католицьких, протестантських та інших 

общин. 

Протягом 1920-х років можна виділити три етапи у політиці секуляризації. 

Перший (1920–1923 рр.) характеризується несформованістю законодавства та 

активним, масовим закриттям культових споруд із наступним оскарженням 

рішень органів влади. 

Підставою для секуляризації культових споруд найчастіше було 

проведення на початку 1920-х років перереєстрації релігійних общин. Кожна 

громада віруючих, що налічувала більше п’ятдесяти членів, повинна була укласти 

договір оренди із місцевою владою на свою, власноруч збудовану, синагогу або 

молитовню. Одній релігійній общині в тимчасове користування надавалася лише 

одна культова будівля. Укладання договору на користування культовою будівлею 

між державою та релігійною общиною показувало віруючим, що споруда 

належить державі, а вони лише тимчасово користуються її майном. Сам факт 

перереєстрації засвідчував визнання релігійною громадою втрати своїх прав на 

культові споруди. Не випадково кампанія зустріла супротив з боку віруючих. У 

1922–1923 рр. юдейські громади Голованевського району Первомайського округу 

не підкорились вимогам губернського відділу управління і не оформили договори 

для користування своїми молитовними будинками і синагогами. Лише після того, 

як місцева влада відібрала у них культові споруди, віруючі були змушені 

оформити всю необхідну документацію [8, арк. 86, 88]. 

До сумних результатів призвела відмова укласти договір оренди общини 

м. Бірзуля Балтського округу. Саме через незгоду віруючих на початку 1920-х рр. 

оформити отримання у безкоштовне і безстрокове користування своєю синагогою 

місцева влада її зачинила. 29 березня 1923 р. Бірзульський Райвиконком на основі 

відношення секретаріату професійних союзів робітників ухвалив передати «не 

зайняту» будівлю для влаштування робітничого клубу [8, арк. 141]. Прохання 

підтримати цю ініціативу було направлено до виконкому Балтського округу, який 

звернувся із клопотанням до Наркомату внутрішніх справ [8, арк. 131–134]. 

Віруючі євреї, у свою чергу, звернулись із скаргами до Президії ВУЦВК [8, 
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арк. 161–171], Наркомату юстиції [8, арк. 150–154] та інших органів влади [8, 

арк. 131]. Вони просили повернути синагогу, наголошуючи, що раніше в містечку 

були три молитовні будинки, які знаходились у приватних квартирах і могли 

вмістити максимум п’ятсот осіб. Це не задовольняло потреб віруючих ще у 

дореволюційні часи, тому на початку 1914 р. за рахунок щотижневих відрахувань, 

вони почали будувати кам’яну синагогу. Далі розповідалося, що під час війни 

община прикладала героїчні зусилля для завершення будівництва. Стелю вдалося 

зробити лише із старих дощок. Потім наголошувалося, що внаслідок закриття 

синагоги віруючі євреї «морально розгромлені», ця подія торкнулася 

найсвятішого в їхній душі. Наприкінці додавали, що сувої Тори і все синагогальне 

майно було конфісковано і не повернуто общині не зважаючи на неодноразові 

вимоги. Під скаргою стояло близько 560 підписів [8, арк. 131]. 

Балтський окружний відділ управління провів розслідування у цій справі. 

Бірзульський райвиконком повідомив, що віруючих євреїв у містечку всього 

п’ятсот осіб, і вони вільно можуть розміститись у трьох синагогах, що залишались 

у їхньому розпорядженні. До того ж окружний виконком дозволив віруючим на 

час осінніх свят молитись у приватних будинках. Райвиконком зазначав, що всі 

синагоги Бірзуля пустують, а закрита синагога обслуговувала лише багатіїв, 

ремісникам і кустарям доступу до неї не було. У містечку ж не було жодного 

клубу і театру, що гальмувало розвиток культури. 

На основі цих відомостей та інформації про те, що будівлю синагоги вже 

переобладнали для роботи клубу (витративши чималі кошти) було складено 

висновок у справі. У ньому зазначалося, що в приміщені синагоги необхідно 

залишити клуб, а культове майно передати будь-якій іншій функціонуючій 

синагозі [8, арк. 128]. ВУЦВК 13 жовтня 1923 р. на засіданні Малої Президії 

ухвалив рішення відхилити прохання віруючих [8, арк. 127]. 

Цей випадок ілюструє і той факт, що під час закриття культових споруд 

майно часто передавали іншим, функціонуючим синагогам і молитовням. Так 

було і при закритті єврейської молитовні у Харкові по вул. Чернишевського, 54. 
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Десять сувоїв Тори 19 червня 1924 р. передали до молитовного будинку «Зовхей-

Цедек» [78, арк. 22]. 

Прихожани закритих молитовних будинків, включалися до складу сусідніх 

общин. Тіснилися в одній синагозі, яку чекала така ж доля. Влада не звертала 

уваги на прохання віруючих, яким релігійний закон забороняв користуватися 

транспортом у суботу, позбавляючи їх можливості здійснювати обряди. В 

особливо складному становищі опинялися люди похилого віку, із дитинства 

приучені до суворого виконання юдейських обрядів [307, с. 207]. 

На початку 1920-х років до Наркомату юстиції надходили скарги щодо 

масового закриття саме юдейських молитовень. Коментуючи їх, він наголошував, 

що закриття тільки юдейських молитовень є безперечним порушенням декрету 

про відділення держави від церкви, не залежно від того, для якої мети 

передавалася будівля. Далі зазначав, що вилучати культові споруди місцевим 

виконкомам дозволялося лише у виключних випадках і для задоволення гострих 

суспільних потреб на основі ст. 37 інструкції Наркомату юстиції, внутрішніх 

справ та освіти від 10 жовтня 1920 р., і лише за умови, якщо вони не мали 

історичного значення [75, арк. 28, 28 зв.]. 

Проте у 1923 р. у зв’язку з тим, що законодавчі норми щодо закриття 

молитовних будинків і механізм їхнього впровадження перебували на стадії 

розробки, багато питань залишалися не врегульованими. Споруди передавали для 

нерелігійних цілей згідно ухвалень як вищих органів влади, так і місцевих.  

У зв’язку зі скаргами віруючих на районні виконкоми, які за власною 

ініціативою та без санкцій виконкомів вищого рангу, закрили молитовні будинки, 

Наркомат внутрішніх справ дав публічне роз’яснення у харківській газеті 

«Комуніст» від 21 липня 1923 р. У ньому наголошувалося, що вилучення може 

проводитися лише за попередньою згодою губернської ліквідаційної комісії та 

дозволом Наркомату внутрішніх справ [284, с. 104]. 

У випадках, коли рішення приймала місцева влада і будівлю не встигали 

переобладнати для інших цілей та зробити ремонт, віруючі могли добитися 

повернення молитовні, особливо в період пом’якшення антирелігійного тиску в 
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1923 р. – на початку 1928 р. Так, Харківська губернська ліквідаційна комісія по 

відділенню церкви від держави 13 липня 1923 р. на основі заяви студентів 

робітничого факультету Харківського інституту народного господарства ухвалила 

закрити і передати під квартири молитовний будинок «Зовхей-Цедек» по 

вул. Куликівській, 9, через те, що приміщення спочатку було збудоване не для 

релігійних цілей [78, арк. 61]. Після того, як 19 липня за дорученням начальника 

губернської міської міліції третього району, і на підґрунті розпорядження 

ліквідаційної комісії [78, арк. 46] молитовню опечатали [78, арк. 44, 47], 

уповноважений представник правління та віруючих «Зовхей-Цедека» Яків Ефрос 

написав заяву до ВУЦВК. Він зазначав, що будинок община придбала ще в 1918 

р. і переобладнала його на молитовню, а в серпні 1922 р. було укладено договір із 

губернським виконкомом на безстрокове користування [78, арк. 9, 9 зв., 58, 

58 зв.]. У зв’язку з наближенням осінніх свят, уповноважений вимагав терміново 

відкрити молитовний будинок. Губернська ліквідаційна комісія пояснювала своє 

рішення тим, що община не надала жодного документу про призначення 

приміщення для культових цілей [78, арк. 53]. Наркомат внутрішніх справ не мав 

заперечень щодо закриття синагоги «Зовхе-Цедек» [78, арк. 35]. Але 19 жовтня 

1923 р. Президія ВУЦВК ухвалила рішення про повернення молитовні віруючим 

[78, арк. 36]. 

Рішення про закриття часто ініціювали місцеві євсекції, видаючи свої 

прагнення за бажання трудящих позбутися релігійних закладів і відкрити 

культурно-освітні. Прийшовши до влади на місцях молоді комуністи хотіли 

вислужитися і тому проявляли активність. Ідея поширення культурно-освітньої 

роботи серед робітників не була цікава ні самим робітникам ні новоспеченим 

представникам влади. Про це переконливо свідчить випадок із закритими 

синагогами в Полтаві. В 1923 р. у місті відібрали у віруючих дві синагоги для 

розміщення в них культурно-освітніх закладів. Коштів на відкриття не було, тому 

приміщення стояли зачиненими. Релігійна община добилася розпорядження 

Союзного ВЦИКа про тимчасову передачу їй синагог і подала клопотання про 

відміну постанови про закриття [82, арк. 53]. 
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У першу чергу конфісковували хоральні, великі і нові споруди синагог і 

молитовних будинків у гарному стані. Мотивували це тим, що об’єкти мали 

буржуазний характер (місця в хоральних синагогах були платними). У 

м. Торговищі Уманського округу наприкінці 1922 р. в єврейської громади забрали 

нову будівлю синагоги, організувавши в її приміщенні театр. Віруючим залишили 

старий, майже зруйнований молитовний будинок [21, арк. 171, 178]. У столиці 

УСРР м. Харкові першою була відібрана у 1923 р. для розміщення клубу 

єврейського пролетаріату хоральна синагога [369]. Подібні ситуації траплялися до 

кінця 1920-х рр. 

Для уникнення відкритих протистоянь і конфліктів деякі синагоги 

закривали вночі. Харківська хоральна синагога була опечатана 31 березня 1923 р. 

опівночі. На збори прихожанам було виділено сорок вісім годин, не зважаючи на 

визначений законом двотижневий термін для звільнення старого приміщення і 

пошуку нового. Вночі закрили і Бродську синагогу в 1925 р. в Одесі [367]. 

Важливим питанням при секуляризації будівель протягом 1920-х років 

було співвідношення кількості віруючих і тих, кому необхідне приміщення для 

культурно-освітніх цілей. ВУЦВК ухвалював рішення про закриття культових 

споруд, якщо їх відвідувала незначна кількість населення, а робітників, які 

потребували відкриття культурно-освітніх закладів, було значно більше. Часто 

кількість віруючих свідомо занижувалась і створювались різні перепони для 

уточнення списків людей, які регулярно відвідували синагоги. 

Зараз складно з’ясувати, чи є кількість підписів під заявами обох сторін 

відображенням дійсного числа прихильників і противників закриття культових 

споруд. Про можливість нечесного їх отримання говорять наступні факти. 

Представники радянської влади вказували на те, що часто за всіх членів родини 

підписувалась одна особа. У справі про закриття синагоги у м. Бірзули Балтської 

округи Одеської губернії у 1923 р. райвиконком зазначав, що підписи на скарзі 

віруючих фіктивні, «видно, що віруючий підписався за себе і свою сім’ю, а то і за 

всіх родичів» [8, арк. 137–138]. Дійсно, не будучи фахівцем у цій справі, при 

перегляді оригіналів скарг можна із великою долею впевненості це підтвердити. 
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Але підписи робітників і кустарів за закриття синагоги також могли бути 

фіктивними [8, 131–135]. У той же час віруючі звинувачували своїх опонентів у 

тому, що вони під час збирання підписів не повідомляли правдиву інформацію 

про зміст документу. Наприклад, члени правління Ялтушковського молитовного 

будинку «Бейс-Гамедраш» Могилів-Подільського округу в листі до Наркомату 

внутрішніх справ розповідали, що на початку 1925 р. невеликі групи по 4–5 осіб 

збирали в будинках і на вулицях міста підписи під паперами різного змісту і під 

видуманими приводами (заява про відпуск дров лісництвом) [20, арк. 8]. 

Із впевненістю можна сказати, що представники влади мали кращі 

можливості отримати більшу, ніж у віруючих, кількість підписів. Вони 

обмежували можливості уповноваженим релігійних общин робити те ж саме. 

Підписи за закриття синагог і молитовних будинків дозволяли збирати відвідуючи 

підприємства або просто серед населення міста чи села. Автор допису в газеті 

«Войовничий безвірник» навіть нарікав на складність отримання голосів за 

закриття молитовного будинку: «справа зі збирання підписів не легка: треба 

комусь обійти всі хати, не завжди можна застати дорослих удома» Таким чином у 

с. Бапшино Кам’янецького округу за відібрання синагоги для влаштування 

сільбуду висловилось із 380 євреїв 360, у м. Яготино Прилуцької округи – із 369 – 

365 [238]. 

Віруючим ходити по будинках чи підприємствах з метою отримання 

голосів за збереження синагог і молитовень для виконання релігійних обрядів 

категорично не дозволялося. Підписи можна було збирати тільки в самих 

культових будівлях. Навіть поблизу молитовні скликати загальні збори часто 

забороняли. Віруючі єврейської громади м. Конотопа скаржилися Малій раді 

національних меншин при ВУЦВК, що окружний адміністративний відділ не 

дозволяє їм організувати загальні збори членів общини і віруючих громадян для 

збору підписів, мотивуючи це тим, що достатньо наявності списку общини. При 

цьому члени громади наголошували, що до списку внесені лише імена тих 994 

осіб, які ходили на молитви кожного дня, а по суботах і в святкові дні бажаючих 

відвідати синагоги набагато більше [33, арк. 62]. У м. Ялтушкові, коли віруючі 
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дізналися, що синагогу закривають, общинна рада вирішила скликати збори 

громади. Для виконання формальності подали заяву завідуючому районним 

адміністративним відділом. Відповідь була негативною і без обґрунтування [20, 

арк. 16]. 

Після проведення декількох вилучень культових будівель місцеві органи 

влади гарно зрозуміли що саме потрібно зробити, щоб мати позитивне рішення 

ВУЦВК про закриття. Впродовж 1920-х рр. простежується тенденція збільшення 

кількості голосів, поданих за закриття молитовних будинків. Якщо в першій 

половині даного періоду для передачі культових будівель на потреби пролетаріату 

збирали по 100–300 голосів, то для кінця 1920-х рр. є характерними справи із 

кількома тисячами підписів, або за конфіскацію підписувалася переважна 

більшість тих, хто мав виборчі права. 

Варто зазначити, що віддаючи підпис за збереження культової споруди для 

виконання релігійних обрядів люди йшли проти політики влади. Не кожен міг 

вступити в конфлікт із пануючим режимом. Найбільш активні віруючі 

переслідувалися. Про них могли написати глумливу статтю в газеті [158], 

звільнити з роботи або навіть заарештувати. Коли представники антирелігійних 

організацій або місцевої влади наполягали підписатися за закриття, люди робили 

це через страх утратити роботу і попасти під нагляд органів Наркомату 

внутрішніх справ [389]. На хід справи могли б вплинути підписи служителів 

релігії, але вони були позбавлені виборчих прав. 

При закритті культових споруд на початку і в середині 1920-х років однією 

із вимог була наявність достатньої кількості молитовень для задоволення 

релігійних потреб віруючих. У цій справі підрахунки вела також місцева влада. 

Вона визначала, яку кількість осіб можуть вмістити синагоги і скільки віруючих 

проживає в даній місцевості. Від загальної кількості єврейського населення міста 

або містечка віднімалося число дітей, робітників та кустарів, які підписалися під 

заявами про закриття, і часто жінок, не зважаючи на те, що до синагоги вони 

ходили. Підрахунки зазвичай базувалися на даних договору користування 

молитовним будинком. Він часто не відображав реальної ситуації тому, що у 
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більшості випадків при реєстрації до складу громади записували лише чоловіків. 

Пов’язано це із єврейською традицією. Таким чином, хоча жінки були не менш 

релігійні ніж чоловіки, у підрахунках їхня кількість часто не враховувалась. 

Віруюче населення у заявах і скаргах подавало свої дані про місткість 

молитовень і кількість віруючих у місті чи містечку. Їхня інформація зазвичай 

значно відрізнялася від даних влади. Представники релігійної общини 

м. Ялтушкова Могилівської округи Подільської губернії у листі до голови 

ВУЦВК Г. Петровського говорили про 800 осіб віруючого населення [20, арк. 27], 

а Наркомат внутрішніх справ, на основі даних районного та окружного 

адміністративних відділів – про 66 [20, арк. 35, 34, 132]. 

Як відомо, молитовні будинки юдейського культу не є храмами. І 

проводити служби традиція дозволяє у звичайних, не зовсім прилаштованих 

приміщеннях. Люди часто так і робили, коли у свята синагоги були переповнені, 

або молитовня знаходилася далеко, і старі та немічні не могли туди добратися. 

Бідні також іноді збиралися на квартирах, щоб не платити за вхід до синагоги. 

Радянська влада такі приміщення націоналізувала і не здавала їх віруючим. 

Боротьба за закриття таких об’єктів йшла на рівні із ліквідацією домових церков. 

25 червня 1923 р. Наркомат внутрішніх справ видав циркуляр № 253, де 

констатував, що в деяких місцях існують так звані «хатні синагоги», ніде не 

зареєстровані, власники яких за певну винагороду дозволяють віруючим 

періодично збиратися для молитов. «Хатні синагоги» необхідно було виявляти і 

винуватців притягувати до кримінальної відповідальності [76, арк. 24]. Не 

зважаючи на цей циркуляр у м. Овруч місцева влада 7 квітня 1924 р. підписала 

договір із єврейською релігійною громадою «Шнеєрсона» про користування 

однією кімнатою у націоналізованому будинку Пісчанського. Що це було 

«помилкове» рішення зрозуміли лише через три роки, коли знадобилося 

приміщення для військової частини [27, арк. 200]. Овруцький адміністративний 

відділ підтримав клопотання райвиконкому і передав справу Коростенському 

адміністративному відділу, який погодився із пропозицією і наказав «оформити 

цю справу у радянському порядкові» [27, арк. 201].  
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Ще одним обмеженням стала вимога влади отримувати дозвіл на 

проведення молитовних зборів під час осінніх свят або Пасхи вдома у когось із 

віруючих. Для кожного окремого випадку необхідно було писати заяву, після чого 

перевірялися санітарні умови помешкання і видавався дозвіл на проведення 

молитовного зібрання, або воно заборонялося. Місцева влада протягом 1920-х 

років часто дозволяла збори. Така практика існувала лише до кінця 1920-х років. 

Наприклад, у 1924 р. для святкування єврейської Пасхи із 19 по 29 квітня в 

будинку № 5 по вул. Жовтневої революції в м. Харкові із заявою до губернської 

ліквідаційної комісії звернулося 11 віруючих [77, арк. 14]. Тоді ж були направлені 

заяви із проханням дозволити провести молитовні збори за такими адресами як: 

вул. Велика Панасівська, 23, Грекова, 19, Каразінська, 1, Римарська, 25, 

Артема, 16 та багато інших [77, арк. 89, 230, 233, 237, 240, 244–245,247–249]. 

Більшості прохачів дозвіл видали [77, арк. 88, 258, 232, 236,239,242–243, 246].  

Наступний етап (1924–1928 рр.) закриття культових споруд 

характеризувався тим, що конфіскації проходили за певним алгоритмом. Згідно з 

обіжником Наркомату внутрішніх справ УСРР від 27 серпня 1924 р. № 44 

молитовні будинки повинні були зачинятися лише за відповідною постановою 

ВУЦВК через подання Наркомату внутрішніх справ [27, арк. 127]. Інструкція 

цього органу від 17 лютого 1925 р. у ст. 8 визначала випадки, за яких варто було 

порушувати клопотання про закриття культових споруд. По-перше, коли група 

віруючих, що користувалася молитовним будинком, чисельно зменшилась 

унаслідок виходу членів або їхнього виїзду і не знайшлося віруючих, які б 

доповнили групу до необхідного мінімуму. По-друге, у випадку наявності у 

певній місцевості гострої потреби у приміщеннях для санітарно-медичних, 

культурно-просвітницьких і громадських закладів, при цьому існувала 

можливість і кошти для переобладнання молитовні. Потрібно було також 

клопотання більшості трудящих даного культу, викладене в резолюціях і 

постановах загальних зборів. Закривати церкви і синагоги можна було лише тоді, 

коли віруючі, які їх відвідували, могли задовольняти свої релігійні потреби в 

інших будівлях того ж культу. По-третє, коли релігійна община не зробила 
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ремонт у встановлений адміністративним відділом період і спеціальна комісія 

встановила наявність небезпеки для населення через незадовільний технічний 

стан споруди [27, арк. 214]. 

Закриття молитовень улаштовували відповідно до цих вимог. Культові 

споруди зазвичай відбирали згідно з наступним сценарієм. Організовувалися 

збори єврейських робітників або кустарів, на які приїздив хтось із представників 

органів влади. Він зачитував промову про реакційну суть релігії, її деструктивну 

роль у формуванні нового соціалістичного суспільства, говорив, що вона 

відмирає. Потім зазначав, наскільки важливим і потрібним є функціонування 

культурно-освітніх закладів. У кінці доповіді оратор пропонував закрити певну 

синагогу і передати її приміщення під єврейську хату-читальню, школу або клуб. 

Збори ухвалювали направити подібне клопотання до міської чи районної влади. 

Лист із цією вимогою підписували присутні робітники і кустарі. 

Місцева влада, отримавши клопотання про закриття синагоги чи 

молитовного будинку, підтримувала його і надсилала до адміністративного 

відділу окружного виконкому. Далі справа передавалася до Наркомату внутрішніх 

справ. Цей орган збирав усі необхідні документи для закриття відповідно до 

вимог вищезгаданої інструкції Наркомату внутрішніх справ від 17 лютого 1925 р. 

Наприклад, вимагав від місцевих органів влади інформацію про кількість 

віруючих євреїв та число молитовень міста, містечка або селища, де відбирали 

синагогу. Це могли бути акти огляду усіх молитовних будинків, для з’ясування 

можливості відправлення культу віруючими та ін. Наркомат внутрішніх справ 

також розглядав заяви, прохання і скарги віруючих. При необхідності робив 

перевірки. Далі цей орган оформлював висновок у справі та вносив подання до 

ВУЦВК, який ухвалював остаточне рішення. Майже завжди воно передбачало 

закриття синагоги чи молитовні. 

За подібним сценарієм відбувалося закриття молитовних будинків у Києві, 

Харкові, Одесі, Житомирі, Полтаві, Бердичеві та багатьох інших містах, містечках 

і селах Радянської України [20; 22; 23; 26; 27; 31; 33]. 
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Влада м. Баранівка Волинської округи вирішила прибрати до своїх рук 

будівлю однієї із 4 наявних у містечку синагог. У жовтні 1926 р. була проведена 

спочатку нарада активу Баранівської спілки кустарів [27; арк. 40], а потім декілька 

загальних зборів робітників і кустарів [27, арк. 41]. Вони підписалися під 

зверненням до Райвиконкому вийти із клопотанням перед вищими органами 

влади про передачу синагоги по вул. Жаборицькій для влаштування клубу 

кустарів та розміщення містечкової ради [27, арк. 39]. Баранівський райвиконком 

постановив передати синагогу для культурно-освітніх потреб і направив 

клопотання до окружної влади [27, арк. 49 а]. Її представники дали директиву 

антирелігійній комісії щодо ведення цієї справи таким чином, аби синагога була 

передана під клуб кустарів [27, арк. 48]. Адміністративний відділ Волинського 

окружного виконкому зазначив, що в містечку була тільки одна єврейська 

релігійна громада із двохсот двадцяти трьох осіб, яка користувалася 4 

молитовними будинками, що не використовувалися в повній мірі, а згідно із 

законодавством одна релігійна громада може користуватися лише однією 

культовою будівлею, інші ж, після оголошення про здачу в орендне користування, 

можуть бути використані для культурно-освітніх та інших потреб [27, арк. 25, 27]. 

Президія Волинського окружного виконкому погодилась із постановою 

Баранівського райвиконкому і звернулася до ВУЦУК із проханням затвердити її 

[27, арк. 24]. Здавалося б, усі законні підстави для закриття синагоги були. Проте, 

Наркомат внутрішніх справ визнав отримані відомості недостатніми та запросив 

докладний опис будинків усіх 4 синагог: місткість, технічно-санітарний стан, 

спеціальні молитовні будинки чи звичайні житлові, в яких одна кімната 

пристосована для молитовних зібрань [27, арк. 20]. Лише після отримання 

перелічених даних Наркомат внутрішніх справ склав остаточний висновок про 

можливість закриття синагоги [27, арк. 15]. 

Такі обслідування проводили часто, але не завжди. Особа, що їх 

здійснювала, контактувала переважно з представниками місцевої влади, і 

висновок був не на користь прихожан. Віруючі м. Торговищі Уманського округу 

надсилали до Наркоматів юстиції і внутрішніх справ скарги, у яких говорилося, 
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що «представник центра з приводу синагоги провів бесіди з декількома особами, 

далекими від віри, а не з уповноваженими, які подали скаргу», їх він просто 

вигнав [21, арк. 178]. 

Варто зазначити, що в одній місцевості не закривали значну кількість 

синагог одночасно. Передавали на культурно-освітні та інші потреби, як правило, 

по одному молитовному будинку певного культу, щоб не викликати супротив 

населення. У грудні 1926 р. Бердичівський окружний адміністративний відділ 

звернувся до Наркомату внутрішніх справ із клопотанням про закриття 25 

єврейських молитовних будинків. Зазначалося, що із 60 синагог м. Бердичева 

після пропозиції організувати на кожен культовий будинок громаду, утворили 

лише 41, а на решту 25 молитовень заяв не було подано. Тому, на думку 

окружного виконкому, доцільно було б використати 23 будинки для культурно-

освітніх потреб і 2 передати під житлові помешкання [32, арк. 42]. Наркомат 

внутрішніх справ запросив відомості про ці культові будівлі [32, арк. 40]. У 

своєму висновку він зазначав, що вважає можливим дати дозвіл на закриття лише 

2 молитовень, що містилися в будівлях житлового фонду [32, арк. 38]. Інші 

закривати можна було лише взявши у громад підписки про відмову. При цьому 

необхідно було повісити об’яви про здачу синагог у безстрокове і безоплатне 

користування [32, арк. 36]. Станом на 10 січня 1928 р. знайшлися бажаючі 

орендувати 10 синагог [32, арк. 34]. 

ВУЦВК ухвалював рішення про закриття молитовного будинку лише тоді, 

коли було точно визначено, з якою метою буде використано приміщення [20, 

арк. 57]. У 1926–1927 роках велася справа про закриття 2 старих синагог: «Клойз» 

у с. Шпичинці Плисківського району і «Шал» у с. Плискові Бердичівської округи. 

За даними органів влади молитовні будинки не були віддані в користування 

віруючих за відсутністю необхідної кількості прихожан. Крім цього, у 

Шпичинцях була ще 1 синагога, а у Плискові – 2 [28, арк. 10]. Щодо майбутніх 

цілей використання, то нічого конкретного не говорилося, лише зазначалося, що 

«по галузях державної потреби використані будуть» [28, арк. 6]. Наркомат 

внутрішніх справ побоювався виникнення яких-небудь ексцесів і вирішив, що 
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закриття не своєчасне [28, арк. 8]. Внаслідок подальшого листування додаткової 

інформації не було зібрано, і 26 березня 1927 р. Наркомат внутрішніх справ 

запропонував Бердичівському окружному адміністративному відділу відмовитися 

від закриття через те, що відсутня відмова уповноважених общини «від 

користування цими будівлями, а також нема... реальних передбачень щодо 

використання» [28, арк. 5]. 

Часто віруючі в період пом’якшення антирелігійної політики намагалися 

повернути культові будівлі, відібрані у них на початку 1920-х років. Іноді їм це 

вдавалося, але в більшості випадків – ні. Справи не вирішувалися на користь 

прихожан, якщо будівля була переобладнана згідно із своїм новим призначенням. 

Майже не реально було повернути будівлю, якщо рішення про закриття було 

ухвалено ВУЦВК [20]. Але, на відміну від перших років перебування при владі 

більшовиків, заяви розглядалися та проводилася їх перевірка. Так, у 1922 р. 

місцева влада відібрала у євреїв м. Торговищі нову будівлю синагоги і 

перетворила її на театр. Віруючі двічі подавали скарги до Уманського окружного 

виконкому, але клопотання залишилися без відповіді. 3 серпня 1925 р. громадяни 

знову подали скаргу, на цей раз до голови ВУЦВК. Вони писали, що їм ніде 

молитися: одну синагогу забрала радянська влада, друга була старою і 

непридатною для експлуатації, третьої не вистачало для всього віруючого 

єврейства містечка [21, арк. 171], яке складалось із 400 осіб [21, арк. 184]. До 

справи була залучена навіть прокуратура республіки [21, арк. 193]. 

Адміністративний відділ Уманського окружного виконкому на вимогу вищих 

органів влади провів огляд молитовень. Було складено акт комісії, яка оглядала 

синагоги 5 грудня 1925 р., та плани і докладні описи всіх 3 будівель [21, арк. 169]. 

У пояснювальній записці завідуючого відділенням культів говорилося, що однієї 

діючої синагоги для задоволення релігійних потреб віруючих достатньо, а тісно в 

будівлі може бути лише у «судні дні» восени і весною на Паску. В інші ж свята та 

по суботах буває не більше 50 осіб. Комісія відвідала синагогу в суботу та 

переконалась у цьому. Особливо у пояснювальній записці наголошувалося, що в 

будинку зроблений капітальний ремонт: збудована сцена; зруйнована стіна, що 
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розділяла чоловічу половину від жіночої; викинуті всі пристосування для 

моління, як наприклад, середній вівтар і 2 бокових поблизу стінки. Завідуючий 

відділу культів прийшов до висновку, що грошей на переобладнання будівлі під 

синагогу могло бути достатньо, щоб відремонтувати третю, стару молитовню, що 

знаходилась у Торговищах [21, арк. 170]. Зважаючи на всі ці обставини Наркомат 

внутрішніх справ у висновку по справі вирішив, що віруючим необхідно 

відмовити [21, арк. 162]. 16 липня 1926 р. Мала Президія ВУЦВК ухвалила 

прохання євреїв залишити без задоволення [21, арк. 196]. 

Синагоги і єврейські молитовні будинки у 1920-х роках найчастіше 

передавались під культурно-освітні установи для населення цієї ж національності. 

Таким чином радянська влада вирішувала питання нестачі приміщень для масової 

ідеологічної обробки населення. У будівлях, де раніше відбувалося прилучення 

євреїв до традиційних релігійних цінностей, тепер виховували нових радянських 

людей на основі комуністичних ідеалів. Вони ставали клубами, хатами-

читальнями, школами, бібліотеками тощо [20, арк. 35].Однією із вимог під час 

закриття молитовень була наявність коштів на внутрішнє переобладнання будівлі. 

Місцева влада зазвичай звітувала, що гроші мала, або знала де дістати [20, 

арк. 35]. У більшості випадків так і було. У молитовних будинках робився 

мінімальний ремонт, знищувались атрибути культу і споруду прилаштовували для 

культурно-освітніх цілей. Але частими були випадки, коли кошти на ремонт не 

виділялися. Маріупольський окружний виконком 28 вересня 1925 р. звертався до 

Центральної комісії національних меншин при ВУЦВК із проханням порушити 

клопотання перед центральними органами влади про виділення коштів на ремонт 

колишніх синагог в колоніях Пролетарській, Зеленополь та Солодководній тому, 

що місцевий бюджет грошей на це не мав. Представники виконкому зазначали, 

що ще 2 роки тому населення добровільно віддало молитовні під сільбуди та 

хати-читальні, а зараз ці будівлі руйнуються і необхідний терміновий ремонт. У 

даному питанні вони наголошували на важливості політичного аспекту [48, 

арк. 9]. Подібні ситуації провокували невдоволення віруючих. Забирали синагогу, 

пояснюючи це нагальною необхідністю в будинку для певної установи, а споруда 
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стояла закритою. Виходило, що і владі вона не потрібна, й у віруючих її відібрали. 

Атеїстам, котрі ініціювали передачу синагог, також було неприємно, що їхня 

робота не мала очікуваних результатів. 

Дослідник архітектури синагог України Є. Котляр відзначає, що в 

націоналізованих культових будівлях змінювали і зовнішнє оздоблення. Фасади 

прикрашали п’ятикутними зірками, замість традиційних скрижалей і марген-

давидів
1
. Іноді влада йшла на значні витрати для ідеологічної заміни віконних 

рам, в основу яких клали нову державну символіку [367]. 

Єврейські культурно-освітні установи проіснували усього декілька років. 

Під час згортання політики коренізації вони стали загальнонаціональними або 

просто закрилися. 

Радянська держава, націоналізувавши майно релігійних общин, 

турбувалася за свою власність. Щоправда, нерідко ця «турбота» оберталася для 

віруючих втратою власноруч побудованого приміщення. Під час надання в 

користування культових споруд від громади бралося зобов’язання проводити 

ремонт у встановлені строки і за власні кошти. Особливо докладно 

обговорювалися питання ремонтних робіт, коли синагога знаходилась у 

напівзруйнованому стані. Якщо у громади не вистачало грошей на ремонт, тоді 

договір на користування не підписувався. Радянській владі було вигідно надавати 

у користування релігійним громадам культові будівлі, які потребували ремонту, і, 

навіть, у напівзруйнованому стані. Общину зобов’язували зробити ремонт за 

власні кошти, а потім могли конфіскували будівлю, бо згідно з законодавством 

влада могла розірвати договір у будь-який час. 

Синагога у с. Гребінки на Київщині була частково зруйнована у 1919 р. 

денікінцями. 8 січня 1926 р. адміністративний відділ Білоцерківського виконкому 

зазначав, що, зважаючи на те, що у Гребінках проживає близько 100 осіб 

єврейської національності, згаданий будинок можливо відремонтувати. Тому 

згідно обіжника Наркомату внутрішніх справ від 2 вересня 1925 р. № 44/1 та 

ст. 23 і 24 інструкції Наркомату юстиції від 10 листопада 1925 р. необхідно було 

                                                 
1
 Марген-давид – шестикутна зірка. 
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сповістити місцеве віруюче населення про здачу синагоги в оренду для культових 

потреб [22, арк. 15]. Об’ява із зазначенням необхідної суми на ремонт (5 тис. крб.) 

була вивішена 20 березня 1926 р. [22, арк. 8]. Вартість робіт була встановлена 

особливою комісією, що провела огляд синагоги. Складений нею акт засвідчує, 

що від культового будинку залишилися руїни [22, арк. 7]. 16 червня 1926 р. від 

уповноваженого єврейської релігійної общини була взята підписка про відмову 

від укладення договору через те, що таких коштів на ремонт община не мала [22, 

арк. 3, 10]. Наркомат внутрішніх справ у своєму висновку вирішив, що для 

оформлення закриття синагоги і передачу будинку для місцевої семирічної школи 

не має перешкод [22, арк. 3]. 

Рішенням ВУЦВК 12 липня 1927 р. було закрито старий молитовний 

будинок у м. Горлівка Петрівського району Артемівської округи [22, арк. 253]. 

Релігійна община користувалася будівлею, але оформлених документів не було 

[22, арк. 257, 260–261]. Місцева влада провела огляд приміщення і прийшла до 

висновку, що існує велика вірогідність обвалу, оскільки балки, які підтримують 

будинок, осіли. Єврейській громаді запропонували взяти в користування культову 

будівлю, але із обов’язковим проведенням ремонту вартістю 5942,41 крб. [22, 

арк. 254] Віруючі таких грошей не мали, тому молитовню у них відібрали. 

У випадках, коли будівлі зазнали значних руйнацій, їх залишки 

використовували як матеріал для будівництва потрібних новій владі споруд. 

Синагоги були збудовані за рахунок релігійних громад. Логічно, що гроші від 

проданих залишків на будівельні матеріали повинні були б передаватися громаді, 

або для ремонту інших єврейських культових споруд. Але для радянської влади 

це було неприйнятним. Механізм передачі майна у розпорядження місцевих 

органів влади був таким же, як і при відібранні діючої культової споруди. 

Будинок колишньої синагоги у с. Ловини, Добрянського району Чернігівського 

округу був майже зруйнований у 1921 р. За клопотанням Добрянського районного 

виконкому і Чернігівського окружного адміністративного відділу та на основі 

акту огляду від 8 жовтня 1925 р., Наркомат внутрішніх справ прийняв рішення 

продати з торгів зруйнований будинок. Громада віруючих, за даними місцевої 
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влади, залишила приміщення ще в 1921 р. і не використовувала його для 

молитовних потреб, бо зруйнований він був на 85 %. Продати майно молитовні 

вирішили через те, що місцеве населення розкрадало будівельні матеріали [22, 

арк. 47, 53]. 

ВУЦВК 12 липня 1927 р. закрив стару синагогу в с. Вербівка 

Курловецького району Могилівської округи [22, арк. 284]. У своєму висновку 

Наркомат внутрішніх справ зазначав, що погоджується із клопотанням єврейської 

релігійної громади про передачу їй зруйнованої синагоги для використання 

будівельних матеріалів на ремонт іншої синагоги та для добудови лазні [22, 

арк. 341]. Але 20 квітня 1927 р. відділенням культів Могилівського 

адміністративного відділу було запропоновано передати кошти на культурні 

потреби населення [22, арк. 345]. 29 квітня Наркомат внутрішніх справ відповів, 

що гроші необхідно використати для потреб культосвітніх установ с. Вербівка 

(школи, хати-читальні та ін.), а не для ремонту синагоги [22, арк. 344]. 

Щоб убезпечити себе від скарг віруючих щодо закриття синагог, місцева 

влада у 1920-х роках намагалася взяти підписки в уповноважених общин про 

відмову від культових будівель і її причини. Якщо керівників не було, документ 

підписувало декілька членів общини або уповноважені інших синагог міста чи 

селища. Рішенням засідання Малої Президії ВУЦВК від 8 листопада 1927 р. 

закрили молитовню «Чорнобильський Клойз» у с. Павловичі Попелянського 

району Білоцерківського округу. Під час проведення закриття місцеві органи 

влади надрукували і дали на підпис заготовки відмов від користування 

молитовним будинком чотирьом колишнім членам Павловської єврейської 

релігійної общини і уповноваженим громад «Великої Синагоги», «Без 

Гамендраша» та «Сквирського Клауса». Причину відмови в усіх документах 

надрукували одну – «старий будинок» [22, арк. 100–103]. 

Законодавчі обмеження досягали своєї мети, і віруючі були змушені 

самостійно відмовлятися від культових споруд через меншу, ніж була 

встановлена, мінімальну кількість членів релігійної громади, неможливість 

проводити ремонтні роботи, платити за реєстрацію і переоформлення документів. 
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Загальні збори уповноважених представників Словєченської общини 

Коростеньської округи Волинської губернії 9 квітня 1924 р. вирішили взяти в 

оренду лише синагогу по Низовому провулку, а від синагоги по вул. Карла 

Маркса відмовитися через те, що община не мала достатньої кількості заможних 

членів, які могли б компенсувати затрати з оренди. Громада просила районний 

виконком передати інвентар в діючу синагогу [16, арк. 14]. У той же день голова 

єврейської релігійної общини Нохім Меламед зняв із себе повноваження 

відповідального за перереєстрацію общини тому, що вона влилась у іншу громаду 

[16, арк. 24]. Звичайно, що Коростенська окружна ліквідаційна комісія, а після неї 

і виконком, задовольнили ці клопотання і визнали доцільним передати 

приміщення для канцелярії народного суду Словєчанського району [16, арк. 16–

177]. 21 жовтня 1924 р. ВУЦВК ухвалив відповідне рішення [240]. 

Культові споруди забирали через так звані «непереборні обставини» – коли 

будівля потрапляла під знесення внаслідок реконструкції місцевості, розширення 

шляхів [362], будівництва вокзалу [361] тощо.  

Справи про закриття порушувались і тоді, коли приміщення було потрібне 

для господарських цілей. У таких випадках намагалися відібрати за механізмом, 

вказаним у законодавстві. Деревообробній фабриці «Червоний Профінтерн» у 

м. Житомирі не вистачало робочої площі і потрібно було розширюватись, але для 

цього не було грошей. Неподалік знаходилася хоральна синагога. Її задня і права 

стіна межували із корпусами фабрики. У 1926 р. будівлю вирішили відібрати. 

Причинами до закриття було обрано, по-перше, незадовільний технічний стан 

синагоги та недбале ставлення орендарів до будівлі, по-друге, пожежну небезпеку 

[22, арк. 124]. Через нестачу приміщень керівництво фабрики використовувало як 

склад деревини підвал синагоги і територію між стінами культової будівлі і 

фабрики [22, арк. 125]. Звичайно, у тому, що синагога стала вогненебезпечним 

об’єктом, винним було керівництво фабрики. Логічно було б саме йому 

ліквідувати ці недоліки. Але місцева влада склала акт про пожежну небезпеку і 

зажадала від уповноваженого релігійної общини здати ключі від приміщення у 

триденний строк [22, арк. 126]. Закриття провели за звичним алгоритмом. 
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21 квітня 1926 р. відбулися загальні збори робітників і службовців деревообробної 

фабрики. Одним із основних питань було її розширення. У зв’язку з відсутністю 

земельної площі та грошей вирішили доручити завкому фабрики просити 

виконком, міську раду та інші органи негайно передати хоральну синагогу і 

землю при ній у розпорядження фабрики, щоб не пропустити будівельний сезон. 

При цьому, на зборах і у прийнятій резолюції постійно наголошували на 

недостачі саме робочої площі: «...немає можливості дотримуватися Кодексу з 

охорони праці, робітники тісняться у процесі роботи через відсутність... 

приміщень, що відображається на здоров’ї робітників, на їхніх заробітках, на 

неможливості підняття продуктивності праці, а рівно не дає можливості 

забезпечити фабрику в пожежному відношенні...» [22, арк. 129–130]. Лише в 

одному рядочку із двох сторінок протоколу згадувалося про відсутність 

можливості обладнати клуб для культурно-освінтьої роботи. Зрозуміло, що ця 

причина не була основною, але у своєму висновку Наркомат внутрішніх справ 

підсумовував, що синагогу необхідно передати фабриці «Червоний Профінтерн» 

для влаштування в ній фабричного клубу, школи, інших культурно-освітніх 

закладів та для розташування громадських організацій [22, арк. 118]. 3 травня 

1927 р. на засіданні Малої Президії ВУЦВК була ухвалена постанова погодитись 

із поданням Наркомату внутрішніх справ щодо закриття хоральної синагоги в 

Житомирі [22, арк. 113]. 

Іноді виникали питання стосовно недобудованих синагог. Таких в Україні 

було мало, через бідність єврейського населення після хвилі погромів під час 

громадянської війни. Недобудовані культові будівлі знаходилися у віданні 

місцевих виконкомів і питання щодо завершення будівництва та збору коштів 

залежало від їхнього рішення [76, арк. 57]. Наркомат внутрішніх справ виступав 

проти добудови незакінчених молитовних будівель, спорудження нових, а також 

проти будь-яких зборів для таких цілей. Він рекомендував для попередження 

можливих клопотань із боку віруючих не допускати заготівлі ними будівельних 

матеріалів, слідкувати за їхньою діяльністю у сфері збирання і витрачання коштів 

та зобов’язувати общини надавати грошову і матеріальну звітність [76, арк. 82]. 
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Не зважаючи на ці заборони радянській владі було вигідно, щоб віруючі 

добудували приміщення, які пізніше можна було б забрати. У період із 1 січня 

1926 р. по 1 березня 1927 р. такі дозволи були видані двом юдейським общинам 

[29, арк. 13]. 

Однією із причин закриття було те, що до синагоги начебто не ходив 

пролетаріат, а збиралися там виключно багатії та буржуазія, тобто вороги 

радянської влади. Кустарі м. Баранівка у заяві до районного виконкому щодо 

передачі будівлі синагоги під клуб кустарів говорили, що молитовня 

«обслуговувала спеціально заможну частину населення» [27, арк. 33]. Під час 

відібрання хоральної синагоги м. Житомира в резолюції загальних зборів 

робітників і службовців від 21 квітня 1926 р. наголошувалося, що синагога не 

використовувалася як молитовний будинок і «робітники і взагалі трудовий 

елемент ніколи нею не користувалися, а слугує вона лише виключно багатому 

буржуазному класу населення та являє собою щось на зразок релігійного клубу» 

[22, арк. 130]. 

Згідно зі ст. 28 інструкції Наркомату юстиції від 10 листопада 1920 р. 

забирали культові будівлі, які знаходилися в одному приміщенні зі школами та 

дитячими будинками. Наприклад, в Одесі у приміщенні по вул. Красного, 26, 

знаходився єврейський молитовний будинок і школа № 34. Після клопотання 

відділу народної освіти в січні 1924 р.[13, арк. 229]. Наркомат внутрішніх справ 

затвердив постанову про перехід приміщення молитовні у розпорядження 

Наркомату освіти [13, арк. 227]. Прохання віруючих відкрити синагогу в колонії 

Новополь Маріупольської округи Донецька губернська ліквідаційна комісія 

13 червня 1924 р. відхилила через те, що вона мала знаходитися в одному 

приміщенні зі школою [15, арк. 33]. 

Не дозволялося реєструвати новостворені релігійні общини, якщо в 

їхньому розпорядженні не було спеціальної культової будівлі [76, арк. 82]. А 

згідно з обіжником Наркомату внутрішніх справ № 32 від 19 березня 1926 р. 

взагалі не можна було реєструвати статути релігійних громад, коли не вирішено 
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остаточно питання про користування групою віруючих певним молитовним 

будинком [23, арк. 1]. 

У зв’язку із тим, що згідно з радянським законодавством, одна громада 

мала право користуватися одним молитовним будинком, інші споруди, 

призначені для виконання культових дій і обрядів, поступово конфісковували для 

потреб радянської влади. Така доля спіткала єврейські міквот
1
. Наприклад, у 

євреїв м. Городниці Коростенського округу районний виконком забрав мікву і до 

1927 р. у ній зруйнували пристосування для миття. Прохання релігійної громади 

про повернення будівлі у 1927 р. не були задоволенні. Не зважаючи на те, що 

адміністративний відділ Наркомату внутрішніх справ зазначив у своєму листі до 

Коростенського адміністративного відділу, що знищувати міквот не треба, а 

згідно із законодавством їх слід передавати в платне орендне користування 

окремих осіб зі складу місцевих релігійних громад [23, арк. 18], Коростенський 

окружний виконком разом із прокуратурою вирішили замість мікви зробити 

лазню для робітників і селян [23, арк. 16, 17]. 

Міква в м. Вінниці вперше була закрита у 1926 р. Її дозволили відкрити за 

умови встановлення резервуарів із проточною водою. Така вимога була виконана, 

й у вересні 1928 р. мікву відкрили. Але під час епідемії черевного тифу вона була 

знову закрита санітарною комісією [37, арк. 14–15]. Звернення уповноваженого 

вінницьких синагог, духовного рабина Арона Пруси до вищих органів влади 

нічого не дали. Збирати добровільні пожертвування на будівництво нової мікви 

також не дозволили [37, арк. 17]. 

Подібна доля спіткала і допоміжні споруди на кладовищах. У містечку 

Амурі, неподалік від Дніпропетровська, на вул. Кладовищенській, 4 

функціонувала каплиця, в якій мили небіжчиків і відправляли панахиди. У червні 

1927 р. керівництво трудової школи № 14 почало справу про передачу будівлі 

каплиці в розпорядження Наркомату освіти для перевлаштування під школу. Було 

складено акт огляду приміщення, в якому говорилось про необхідність ремонту 

вартістю 2 тис. крб.: поштукатурити всередині та ззовні, пофарбувати, перекрити 

                                                 
1
 Міква, множина - міквот – приміщення для здійснення обряду омовіння. 
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дах, поміняти скло на вікнах, поставити нові дерев’яні віконниці та 2 ганки [27, 

арк. 76]. Дніпропетровська міська рада робітничих та червоноармійських 

депутатів заявила, що культова будівля не функціонувала з 1921 р. [27, арк. 71], а 

Дніпропетровський окружний виконком – що останні 4 роки [27, арк. 68]. Гуревич 

Нохім Єселєєв, голова поховального бюро, пояснював, що це каплиця, а не 

синагога, тому договір на користування підписувати не потрібно, тим паче, у 

віруючих євреїв є 2 молитовні [27, арк. 72]. Але, не зважаючи на це, будівлю 

закрили як «нефункціонуючу синагогу», яка «ніким не ремонтується і в ній ніхто 

не молиться» [27, арк. 65–67]. 

Часто закриття молитовних будинків проводилося брутальними методами. 

Представники місцевої влади діяли грубо, не зважаючи на настанови вищих 

органів влади проводити антирелігійну політику із повагою до почуттів віруючих. 

О. Козерод говорить, що процедура закриття синагог в окремих випадках мала 

форму озброєного нападу і насильницького вигнання віруючих із діючих храмів 

[284, с. 141]. Єврейські кустарі та ремісники м. Словечно Коростенської округи у 

своїй заяві до Президії ВУЦВК від 17 серпня 1926 р. скаржилися на те, що під час 

перереєстрації релігійної общини і Оликської синагоги у 1924 р. голова районного 

виконкому Рожков запропонував організувати общину протягом 24 годин. 

Громада попросила відстрочити оформлення на 2 тижні, бо ця справа потребувала 

часу і грошей. Тоді Рожков почав погрожувати притягненням до відповідальності 

та штрафом у розмірі 300 карбованців, якщо община негайно не відмовиться від 

синагоги. Словечно пережило декілька погромів, люди були налякані і тому дали 

підписку про відмову. Як доказ психологічного насилля над віруючими, у заяві 

наводилися прізвища кількох свідків розмови [19, арк. 6]. 

У період послаблення антирелігійного тиску юдейським та іншим 

невеликим релігійним громадам було дозволено користуватися культовими 

будівлями і тоді, коли община становила мінімум не 50, а лише 20 осіб віруючих. 

Це стосувалося мешканців віддалених населених пунктів, яким для виконання 

релігійних потреб далеко було добиратися до сусідніх міст і селищ. Іноді робили 

виключення для зовсім невеликої групи людей. Миколаївський окружний 
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адміністративний відділ 27 серпня 1927 р. звернувся до Наркомату внутрішніх 

справ із пропозицією закрити юдейський молитовний будинок в с. Балацькому 

Миколаївського району через те, що в селі проживало всього 3 родини із 14 

дорослих осіб [24, арк. 64]. 20 жовтня 1927 р. була отримана відповідь: «взявши 

до уваги, що цей будинок в с. Балацькому єдиний і, що закриття його спричинить 

до позбавлення місцевого віруючого населення можливості задовольняти свої 

релігійні потреби, Наркомат внутрішніх справ вважає за неможливе і не своєчасне 

закриття зазначеної синагоги. Її рекомендували передати в користування 

віруючих євреїв, зареєструвавши релігійну громаду, що складалася «з кількості 

меншої ніж 50 осіб, як виняток з загального правила» [24, арк. 59]. 

У м. Бердичеві Київської губернії в кінці 1927 р., щоб не закривати відразу 

25 молитовних будинків, Наркомат внутрішніх справ дав згоду на здачу в оренду 

меншій, ніж було визначено нормативними актами, кількості віруючих. У 

висновку у цій справі було зазначено, що можлива здача частини цих будинків «в 

користування меншої кількості, яка буде в наявності» [32, арк. 38]. 

Якщо рішення про закриття ще не було прийнято у ВУЦВК, то скарги 

уповноважених релігійних громад іноді досягали своєї мети. За відсутності 

письмової відмови віруючих від синагоги і молитовного будинку їх не закривали. 

Наприклад, 16 червня 1927 р. Президія Соболевського районного виконавчого 

комітету підтримала клопотання Національної ради і працюючих євреїв 

с. Соболівки про закриття синагоги «Бейс-Гамендрош», зважаючи на відсутність 

приміщення для культосвітньої роботи і наявність поблизу ще двох синагог [35, 

арк. 8, 11]. Тульчинський Окружний адміністративний відділ передав цю справу 

до Наркомату внутрішніх справ [35, арк. 3], який 19 березня 1928 р. відповів: 

«оскільки єврейською релігійною громадою с. Соболівки в кількості 3 чоловік, 

порушено клопотання про залишення зазначеної синагоги... питання про закриття 

її відпадає до того часу, коли релігійна громада сама не дасть підписки про 

відмову користуватись зазначеною синагогою» [35, арк. 1, 16].  

Інспекція у справах культів повідомляла, що станом на 1 жовтня 1928 р. 

найбільш «підупала» релігія серед єврейського населення, доказом чого була 
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значна кількість заяв колишніх юдеїв про передачу синагог і молитовень для 

влаштування клубів та шкіл. Єврейських молитовних будинків у 1914 р. було в 

межах УСРР 1 400, а в 1927 р. залишилося 1 036, тобто зменшилося на 326 

одиниць, або 23,28 % [29, арк. 20]. Частина синагог була знищена під час 

громадянської війни, деякі будівлі спорожніли через еміграцію та переїзд 

єврейського населення до міст, а інші «прибрали до рук» більшовицькі активісти. 

За даними іноземного відділу єврейського комітету «Джоінт» з 1917 по 

1928 рр. кількість синагог в Україні скоротилась із 1034 до 934, що складає 

приблизно 10 % [389]. 

Третій етап секуляризації юдейських культових споруд, що розпочався із 

середини 1928 р., характеризувався активними конфіскаціями приміщень. Лише 

на одному засіданні Малої президії ВУЦВК 24 липня 1928 р. було ухвалено 

рішення про конфіскацію 36 культових будівель, 14 з них належали юдеям [31, 

арк. 2]. За повідомленням журналу «Безвірник» у серпні та вересні 1928 р. до них 

були додані ще 3 синагоги [231], у жовтні – 6 [170], а в листопаді подібна доля 

спіткала 5 юдейських культових будівель [170]. Рішенням від 29 грудня 1928 р. 

було закрито 4 синагоги [31, арк. 421]. 

З’явилися справи про масове закриття культових будівель. У 1928 р. 

Наркомат внутрішніх справ рекомендував ВУЦВК закрити у м. Ніжин 5 синагог 

відразу. Своє рішення пояснював тим, що для 585 осіб не потрібно 10 культових 

будівель, а достатньо і 5 [34, арк. 3]. 

Прискорила процес секуляризації постанова ВУЦВК від 21 грудня 1929 р. 

про надання повноважень міським виконкомам на закриття церков, синагог і 

монастирів, які можна використовувати для культурно-просвітницьких закладів 

[367]. Вилучення проходило за тим же алгоритмом, що і в середині 1920-х рр. 

Місцеві органи влади вже мали достатній досвід, щоб провести конфіскацію без 

будь-яких ускладнень. 

Саме 1929 р. став часом масового закриття культових закладів. За 

інформацією журналу «Безвірник» в Україні станом на 1929 р. було закрито 336 

синагог, що становило 23 % від усіх синагог України [239]. Це втричі більше, ніж 
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за весь попередній радянський період, і трохи більше, ніж за період громадянської 

війни і радянізації разом узятих (1914 до 1927 рр.). 

У Харкові після масових конфіскацій 1929–1930 рр. залишилося лише 2 

синагоги із більш ніж 20, які функціонували на початку ХХ ст. [344, с. 177]. 

Масові закриття продовжились і на початку 1930-х років. Коротка 

єврейська енциклопедія повідомляє, що в 1931 р. було закрито 112 синагог [416, 

стоп. 1236]. Майже стільки, ж скільки протягом 1917–1928 рр. 

Результати націоналізації єврейських культових будівель були 

вражаючими. Журнал «Безвірник» повідомляв, що юдейський культ зазнав 

найбільшого розвалу. У 1931 р. він писав, що у низці міст, де було від 5 до 7 

синагог, під час перереєстрації не знаходилося навіть 50 осіб, щоб скласти договір 

на використання однієї молитовні. Автор замітки називав це «самоліквідацією 

громад» [156]. 

У Дніпропетровську із 1924 по 1932 рр. було закрито близько 20 синагог 

[367] із 26. 

*        * 

* 

Отже, протягом 1920-х років державно-партійні ограни більшовицької 

влади послідовно проводили секуляризацію культових споруд. Місцеві органи 

влади із запалом почали закривати синагоги і молитовні. Найбільш поширеним 

приводом закриття на початку 1920-х років була перереєстрація общин. Якщо 

рішення про закриття ухвалили місцеві органи влади, та приміщення не було 

переобладнане для інших цілей, воно могло бути повернуте віруючим після 

звернень із скаргами до вищих органів влади. 

У першу чергу секуляризації підлягали найбільш добротні будівлі та 

молитовні, розташовані в не пристосованих для культових цілей приміщеннях. 

Одна релігійна община мала право орендувати лише одну будівлю. У 

зв’язку із цим міквот і будівлі на кладовищах, прилаштовані для здійснення 

обряду поховання, були конфісковані. Нові культові приміщення будувати 

дозволяли, але і вони підлягали націоналізації. 



 

 

127 

До 1924 р. було розроблено механізм закриття культових будівель. 

Конфіскації проходили за певним алгоритмом, а остаточне рішення ухвалював 

ВУЦВК. 

Відібрані у юдеїв будівлі зазвичай передавалися для розміщення 

культурно-просвітницьких закладів, які займалися поширенням комуністичної 

ідеології серед єврейського населення України. Наприкінці 1920-х – на початку 

1930-х років у контексті згортання політики коренізації ці установи та заклади 

втратили національне забарвлення. Клуби, хати-читальні, театри працювали із 

представниками усіх національностей, або закривалися зовсім. 

Процес відібрання синагог і молитовних будинків у різних частинах 

радянської України був дуже схожий. Це є доказом того, що він проходив за 

ініціативою органів влади, а не населення. Думки і інтереси віруючих не 

враховувались.  

До 1928 р. єврейські культові споруди закривали регулярно, але не масово. 

З кінця 1920-х рр. секуляризація почала прискорюватися. Апогею вона досягла на 

межі десятиліть.  
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Розділ 4 

АНТИЮДЕЙСЬКА АГІТАЦІЯ ТА ПРОПАГАНДА АТЕЇЗМУ 

 

4.1 Радянізація єврейської мови, освіти, синагоги 

 

Важливими напрямами більшовицької атеїстичної політики серед євреїв у 

1920-х роках стали: заміна традиційних релігійних закладів освіти на державні 

національні школи; викорінення зі вжитку івриту, і поширення ідишу; внесення 

розколу серед віруючих шляхом створення «Живої синагоги». 

Євреї України традиційно користувалися двома мовами. 

Давньоєврейською мовою написані релігійні тексти Талмуду й Тори, нею 

читалися молитви і проводилося навчання. Розмовною мовою був ідиш. Єврейські 

комуністи у контексті боротьби з релігією вирішили вилучити зі вжитку іврит, 

поширивши ідиш. 

Конфлікт між прихильниками івриту та ідишу існував ще в Російській 

імперії. В літературі його часто називають «культуркамф»
 
[398, с. 307], тобто 

боротьба культур. Її вели у першу чергу сіоністи. Ґрунтуючись на тому, що іврит 

був першою мовою єврейського народу і в стародавні часи ним володіли усі 

розкидані по світу общини, вони вважали, що за допомогою івриту відбудеться 

оновлення єврейського духу в час завершення періоду вигнання і об’єднання 

євреїв на Землі Обітованній [266, с. 110–111]. Ідиш сіоністи розглядали як мову 

вигнання, «жаргон» галуту. На початку ХХ століття новим у цьому протистоянні 

було лише те, що, крім мовного та культурного, воно стало ще й політичним. 

Більшовики-євреї розглядали боротьбу проти івриту як боротьбу проти 

сіоністської ідеології. 

Кампанія проти староєврейської мови в 1920-х рр. проводилася виключно 

за ініціативою Єврейської секції КП(б)У. Єврейські комуністи стверджували, що 

ідиш є «мовою пролетарських мас», а іврит використовувався «клерикалами, 

сіоністами та націоналістичною буржуазією». Діячі євсекції цінували ідиш, як 

канал поширення більшовицьких ідей серед єврейського народу, а не як саму по 
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собі мову, не як ознаку самобутності нації. Тому вони вважали за необхідне 

існування ідишу лише до того часу, поки євреї не опанують російську мову [266, 

с. 308]. Російські комуністи не втручалися у це протистояння, хоч і не завжди 

розуміли ненависть євсекцій до староєврейської мови. 

Радянська влада іврит, як мову, ніколи офіційно не забороняла. Не 

існувало закону, який би прямо забороняв іврит. Але за наполяганнями євсекції 

Центральний комісаріат у єврейських справах, що функціонував у складі 

Народного комісаріату у справах національностей РСФРР, оголосив іврит 

реакційною мовою. Народний комісаріат освіти РСФРР 2 липня 1919 р. ухвалив 

постанову в якій, по-перше, визнав, що іврит не був розмовною мовою 

єврейського народу, тому не міг сприйматись як мова національної меншини і в 

освіті повинен був використовуватися як іноземна мова. По-друге, заявив, що 

викладання на івриті в школах першого ступеню повинно було припинитися, а до 

початку навчального року шкільні ради мали визначитись якою із визнаних в 

РСФРР розмовних мов бажають вести навчання. Учням шкіл 2-го ступеню, які 

почали навчатися на івриті, давалася можливість закінчити освіту. Але тим, хто 

тільки вступив до школи пропонувалося навчатися іншою мовою [57, арк. 31]. 

Книги на івриті підлягали вилученню із бібліотек та спаленню. 

Закриття шкіл, навчання в яких велося на івриті, почалось у 1919 р. 

Особливо великі спалення книг на івриті відбулися в Харкові та Києві [394]. Але 

такі дії місцевих органів влади масового характеру не набули. Більше того, аби не 

провокувати опозиційні до радянської влади настрої, Наркомат освіти України 

2 червня 1919 р., ухвалив рішення, в якому категорично вимагалося: «Всі заходи 

реквізиції, конфіскації, насильницького закриття шкіл і т.д. будь-ким прийняте по 

відношенню до шкіл на мові “Іврис” відмінити» [57, арк. 31]. Відтак, навіть 

закриті школи відновили свою діяльність. 

Наркомат освіти УСРР у жовтні 1920 р. ухвалив постанову про 

використання ідишу для навчання в єврейських школах [104, с. 28]. У ній 

говорилося, що материнською мовою єврейського населення є ідиш, а не іврит, 

навчання на якому заборонялося. Давньоєврейську мову із загальної обов’язкової 
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програми змішаних трудових шкіл потрібно було повністю вилучити. Ідиш 

проголошувався єдиною мовою викладання в єврейських школах усіх типів на 

території республіки. 

Єврейська громадськість не відразу згодилась із забороною івриту як мови 

викладання у школах. Учні та їхні батьки неодноразово зверталися до владних 

структур із протестами [70, арк. 160], організовували страйки. Так, страйковий 

комітет одеських учнів-євреїв у 1920 р., пояснюючи, що через заборону івриту 

діти позбавляються можливості прилучитися до єврейської національної 

культури, оголосив страйк 14, 15 і 16 квітня і закликав усіх учнів-євреїв у ці дні не 

йти до шкіл [101, с. 67–68]. Одним із способів збереження мови Біблії і пророків 

було поширення під час проведення перепису населення в Одесі листівок, в яких 

містився заклик вказувати, що рідною мовою є іврит [101, с. 68–69]. Але ці дії не 

мали позитивного результату і відновити навчання у школах на івриті не вдалося. 

Викладання у трудових єврейських школах велося російською, 

українською та на ідиші. Батьки часто не вважали за доцільне опанування ідишу 

на рівні літературної мови у зв’язку з тим, що продовжити навчання на ній було 

не можливо. Навчання у вищих школах проходило українською або російською 

мовами. Тому батьки намагалися перевести дітей до загальнонаціональних шкіл 

або отримати дозвіл на звільнення від вивчення ідишу. Батько учня Полтавської 

четвертої трудової школи А. Коген звернувся до відділу культури й освіти 

Полтавської губернської профспілки «Совраб» із заявою, в якій писав, що «…під 

погрозою виключення зі школи, вимагають, щоб мій син вивчав єврейський 

жаргон: говорив, читав і писав, у той час як мій син про цей жаргон і поняття не 

має, та і не має потреби, на мою думку, його вивчати, бо це виключно вулично-

торгово-базарна мова… тому вона обов’язковою у трудовій школі бути не може! 

Тому я прошу Вашого сприяння у звільненні мого сина від вивчення єврейського 

жаргону, як безкорисної, нікому не потрібної і навіть непристойної мови» [82, 

арк. 50]. Єврейське бюро губернського відділу освіти такого дозволу не дало, і 

порадило перейти до загальної школи [82, арк. 50]. 
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Давньоєврейська мова викорінювалась із вжитку через те, що її вивчення 

було безпосередньо пов’язане із опануванням релігійних канонів юдаїзму. Газета 

«Емес» від 4 червня 1922 р. повідомляла, що Центральне єврейське бюро 

Наркомату освіти РСФРР отримувало клопотання щодо надання дозволів на 

відкриття курсів івриту та вивчення давньоєврейської мову у школах як 

необов’язкового предмету. Самі по собі вони не знаходили заперечень. Одна з 

тогочасних газет коментувала їх таким чином: «…якби мова тут йшла виключно 

про давньоєврейську мову саму по собі, то жодній із євсекцій не прийшло б у 

голову заборонити її» [79, арк. 249]. 

Завідуючій Ліквідаційним відділом Наркомату юстиції І. Сухоплюєв 

роз’ясняв Донецькій ліквідаційній комісії у червні 1922 р., що хедери по всій 

Донецькій губернії мають бути закриті, а викладання давньоєврейської мови може 

бути включено як спеціальний предмет в національні єврейські школи, 

організовані губернським відділом народної освіти у випадках, якщо не можна 

обмежитися введенням для євреїв спеціальних уроків давньоєврейської мови в 

загальній для всіх громадян трудовій школі [42, арк. 206]. 

Радянська влада дозволяла приватним особам відкривати богословські 

курси з вивчення релігійних предметів на івриті. Щоправда – лише для навчання 

повнолітніх. При цьому ставилася вимога недопущення викладання на івриті 

жодного загальноосвітнього предмету [41, арк. 123; 42, арк. 206]. Але такі курси 

серед євреїв не були популярними. 

Викладання івриту збереглося у вищій школі. Курс давньоєврейської мови 

під жорстким контролем діячів євсекцій читався для майбутніх археологів, 

лінгвістів та фахівців із Стародавнього Сходу. 

У Радянському Союзі було досить багато письменників, поетів та 

драматургів, які писали на івриті. Жодному з них не дозволили опублікувати свої 

твори. Лише декому дозволили емігрувати. Так, у 1921 р. Радянську Росію 

залишили відомі івритомовні письменники Хаім Бялик, Саул Черниховський, 

Мойше Клейнман. Відомий ізраїльський історик Б. Дінур народився в 

українському містечку Хорол на Полтавщині, навчався в єшиві, продовжив 
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вивчення історії в Німеччині. У 1918 р., за три роки до еміграції до підмандатної 

Палестини, опублікував у Києві на івриті книгу «Історія Ізраїля» [443]. Ця робота 

стала першою частиною дослідження всього його життя: збору та класифікації 

джерел і документів на основі яких він будував безперервну і «органічну» історію 

єврейської нації [275, с. 87]. Продовження «Історії Ізраїлю» «Ізраїль у вигнанні» 

вийшло у 1926 р. на івриті, але вже у Тель-Авіві [442]. В 1930-ті роки Дінур 

отримав посаду викладача в Ієрусалимському університеті. Письменник Борух 

Шпільберг залишився жити в Бердичеві і дуже переймався тим, був єдиною 

людиною у містечку, яка писала на івриті, і не було жодного «вченого чоловіка», з 

яким би можна було обговорити свої творчі ідеї [266, с. 112]. 

Іврит викорінювали повсюди. Були спроби навіть вилучити івритські 

лексеми із їдишу, що складали 20 % мови. Для цього було проведене радикальне 

реформування орфографії ідиш. Змінилася транскрипція слів давньоєврейського 

походження відповідно до фонетики ідишу. Букви в кінці слів, які писалися по-

іншому ніж в середині, тепер зовсім відкидалися. Радянський літературний ідиш 

став помітно відрізнятися від закордонного ідишу і робився незрозумілим для 

читача [348, с. 308–309; 266, с. 112]. 

У діючих молитовних будинках та синагогах було заборонено читати 

молитви на івриті. Дослідник взаємовідносин держави і юдейських общин Г. Свет 

порівнюючи мовну політику щодо юдеїв і представників інших релігій, говорить 

про дискримінацію євреїв [378, с. 221]. Дійсно, у православних, грузинських і 

вірменських церквах богослужіння велося церковнослов’янською, грузинською та 

вірменською мовами.  

Робота з викорінення івриту проходила паралельно із ліквідацією 

релігійної освіти. Більшовики не дарма одним із перших об’єктів нападу обрали 

духовні навчальні заклади. Партійні та державні функціонери добре розуміли, що 

переконати дорослих і старих людей у помилковості їх поглядів, життєвої позиції 

складно. Набагато більше впливу піддавалась молодь, у якої ще не сформувався 

чіткий світогляд. До того ж молодь мала розбудовувати країну і відігравати 

вирішальну роль у майбутньому. Із психологічної точки зору молоді люди 
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амбіційніші. Вони, зазвичай, впевнені, що розумніші за батьків і у них буде все 

по-іншому, краще. Тому саме серед юнацтва було легше поширити комуністичні 

ідеї стосовно світлого майбутнього і шляхів його досягнення. При цьому у 

контексті боротьби з релігією для більшовиків було дуже важливо, щоб ворожий 

табір не поповнювався новими молодими прихильниками і боротьба не 

продовжувалася вічно. 

Традиційними чоловічими закладами освіти єврейського народу протягом 

багатьох століть були хедери та єшиви. Дівчата здобували освіту (уміння читати і 

управляти домашнім господарством) вдома. У хедерах здобували початкову 

релігійну освіту. Навчання вели вчителі – меламеди. Вищими релігійними 

навчальними закладами, призначеними для вивчення головним чином Талмуду 

були єшиви. Близько двох тисяч років вони залишалися головними центрами, де 

зберігалася і розвивалася традиційна єврейська культура. З єшив виходили 

духовні вожді єврейського народу. Очолювали ці навчальні заклади і проводили 

заняття рабини. Навчання також проводилось у «Талмуд-Торах» – безоплатних 

освітніх закладах для хлопчиків-сиріт. 

На противагу хедерам, приватним училищам, «Талмуд-Торам» та єшивам 

створювалися радянські єврейські школи, технічні і ремісничі училища, дитячі 

будинки, і вищі навчальні заклади із викладанням рідною мовою. Засновані на 

засадах рівності, безоплатні – вони могли задовольнити амбіції молоді, бо 

втілювали в життя нове радянське мислення. До того ж створення подібних 

установ відповідало цілям радянської влади: підвищенню рівня освіченості 

громадян і впровадженню політики коренізації, метою якої було здобуття 

прихильності представників різних національностей до влади. На думку 

В. Орлянського основне призначення всіх культурно-просвітніх закладів полягало 

у поширенні ідей правлячої партії, у залученні працюючих єврейських мас до 

соціалістичного будівництва [303, с. 125]. Завдяки діяльності радянських 

єврейських шкіл прагнули виховати єврея з новим комуністичним мисленням, 

який би втілював ідеї партії в життя. Із згорненням коренізації, почалась 

уніфікація освіти і ліквідація єврейських радянських навчальних закладів. 
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Служителів релігії більшовицьке керівництво усунуло від роботи у 

закладах системи освіти. Відповідно до декрету РНК УСРР від 17 березня 1921 р. 

«Про порядок призупинення роботи служителів культів» Наркомат освіти і 

Ліквідаційний відділ Наркомату юстиції республіки видали циркуляри від 18 і 31 

липня 1922 р., за якими із закладів народної освіти підлягали звільненню всі 

особи, що знаходилися в матеріальній або службовій залежності від організацій 

релігійного культу (священики, рабини та ін.) [43, арк. 103, 105]. Не дарма у 

Москві група рабинів виступила проти Російського декрету 1918 р. «Про 

відділення церкви від держави і школи від церкви», побачивши в ньому заборону 

релігійної освіти та виховання [104, с. 11]. 

Більшовики розуміли, що лише шляхом ізоляції дітей від сім’ї та традицій 

можна виховати підростаюче покоління в комуністичному дусі. В 1921 р. 

Харківська євсекція планувала: «На чолі структури соціального виховання 

ставиться дитячий будинок. Лише (він) буде слугувати повному розкріпаченню 

робітниці-матері і втягнення її до виробничого і культурного будівництва 

соціалістичного суспільства. І лише дитячий будинок може втілити ідею 

комуністичного виховання» [343, с. 73]. 

Розуміння необхідності закриття хедерів та єшив починає приходити до 

більшості місцевих, та навіть і центральних органів влади, з 1922 р. Так, влітку 

цього року Ліквідаційний відділ Наркомату юстиції, констатуючи безперешкодне 

існування хедерів та інших національних єврейських навчальних закладів, у яких 

вивчалася Біблія та інші релігійні книги дітьми до 18-літнього віку, просив 

Наркомат освіти зробити відповідні розпорядження по лінії навчальних закладів 

про негайне закриття всіх хедерів та інших релігійних закладів освіти на всій 

території УСРР [43, арк. 50]. У червні 1922 р. Ліквідаційний відділ Наркомату 

юстиції роз’яснював Донецькому губернському відділу юстиції, що хедери 

потрібно закривати по всій території Донецької губернії [42, арк. 206]. 

Важливим моментом у справі закриття хедерів була наявність умов для 

відкриття національних шкіл, щоб діти мали можливість отримувати освіту. У 

звіті за червень 1922 р. євсекція при Подільському губернському комітеті партії 
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зазначала: «Закрити хедер у адміністративному порядку немає можливості до 

відкриття цілого ряду єврейських радянських шкіл, куди зможемо перекинути 

усіх дітей робітників із хедерів» [81, 77 зв.]. Тому по всій території України із 

початку 1920-х років почали відкривати світські державні школи. 

У серпні 1922 р. Ліквідаційний відділ Наркомату юстиції УСРР видав 

циркуляр усім губернським відділам юстиції, у якому пропонувалося для 

припинення систематичних порушень декрету «Про відокремлення церкви від 

держави та школи від церкви» з боку рабинів розробити обов’язкові постанови 

губернських виконавчих комітетів, узгоджені із завідуючими губернських відділів 

народної освіти, про закриття хедерів та інших навчальних закладів, у яких «під 

доброчинним приводом вивчення «національної» мови, викладаються релігійні 

віровчення дітям, які не досягли 18 років». При цьому наголошувалося, що в 

обов’язковій постанові необхідно згадати про карну відповідальність за 

викладання релігії неповнолітнім [43, арк. 50]. 

Відповідно до ст. 121 Кримінального кодексу УСРР 1922 р. і ст. 3 

Кримінального кодексу УСРР 1927 р. викладання малолітнім і неповнолітнім 

релігійних віровчень у державних і приватних навчальних закладах і, взагалі, 

викладання релігійних віровчень з порушенням установлених для цього правил 

каралося примусовими роботами на строк до 1 року. Більш жорстокі санкції 

застосовувалися за організацію і утримання хедерів і єшив. Наприклад, рабин 

Гедале-Мойше Гольдманіз м. Новограда-Волинського був засуджений до 7 років 

сибірських таборів за утримання єврейської релігійної школи [360]. 

Першою частиною ст. 125 Кримінального кодексу УСРР 1922 р. за 

«примушення виконання обрядів, або до присутності під час здійснення цих 

обрядів » встановлювалося покарання у вигляді примусових робіт на строк не 

менше 6 місяців. Другою частиною цієї ж статті за «здійснення означеної дії 

особою, від якої той, кого примушують, знаходиться в економічній або іншій 

залежності» – примусові роботи чи позбавлення волі на строк не менш як один 

рік. У Кримінальному кодексі РСФРР такої норми не було. Виключили її і з 

Кримінального кодексу УСРР 1927 р. [189, с. 54]. 
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Найчастіше засуджували викладачів релігійних віровчень або очильників 

хедерів та єшив. Так, у Конотопі в 1922 р. завідуючий ешиботом був засуджений 

до двох місяців ув’язнення за непідкорення наказу про закриття закладу [82, 

арк. 52 зв.]. 

Про цілковиту заборону викладання віровчень говориться і в Кодексі 

законів про народну освіту, ухваленому Президією ВУЦВК 22 листопада 1922 р. 

Не зважаючи на значну кількість нормативно-правових актів про заборону 

релігійної освіти, на місцях часто виникали питання стосовно впровадження їх в 

життя. Ліквідаційний відділ Наркомату юстиції та Наркомат освіти надсилали 

роз’яснення, трактування, висновки з найбільш незрозумілих або суперечливих 

питань[40, арк. 209]. 

Зокрема, виникали питання щодо того, скільки неповнолітніх родичів 

можна збирати у себе вдома для викладання релігійних постулатів, щоб «заняття 

не мали групового характеру». При цьому слід пам’ятати, що дітей, племінників, 

неповнолітніх братів і сестер та ін. могла бути значна кількість. 

Взагалі, керівники єврейських общин самі аналізували й коментували 

радянське законодавство з питань релігії. Значна частина єврейського населення 

була освіченою і політично активною. Немало представників цієї національності 

займали відповідальні посади в державних органах [325, с. 180–217]. Тому не 

дивно, що вони боролися за свої права і відстоювали власні інтереси. Значне 

протиріччя, на їхню думку, було в тому, що відповідно до основних радянських 

законів гарантувалася свобода совісті, дозволялась як релігійна так і 

антирелігійна агітація, і в той же час заборонялося викладати релігійні віровчення 

навіть у приватних домашніх групах. Заяви і скарги з вимогами усунути це 

непорозуміння і припинити переслідування відповідно ст. 121 Кримінального 

кодексу УСРР 1922 р. надходили до ВУЦВК, Наркомату внутрішніх справ з 

Києва, Харкова, Білої Церкви та інших регіонів УСРР [14, арк. 63, 78, 82]. 

Звичайно, задоволені вони не були [14, арк. 77, 80]. Представники радянської 

влади лише вносили доповнення до чинних інструкцій для того, щоб більше не 

виникало подібних непорозумінь. Звісно, всі зміни були не в інтересах релігійних 
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общин. Так, у травні 1924 р. відділ по відділенню церкви від держави Наркомату 

внутрішніх справ виступив з наступними пропозиціями до Наркомату освіти: 

1) до ст. 2 інструкції про порядок приватних занять з дітьми від 24 березня 1924 р. 

додати примітку: «Утворення груп для навчання релігії... забороняється». 2)  до 

ст. 8 а тієї ж інструкції додати примітку: «Особи, що будуть приватно утворювати 

групи для навчання дітей релігії, підлягають карній відповідальності по ст. 121 

Кримінального кодексу» [14, арк. 94]. 

Для підготовки духовенства на початку 1920-х рр. державою видавалися 

дозволи окремим громадянам відкривати духовні курси для осіб старших 18 років 

[13, aрк. 292]. Але вони не були поширеними серед єврейського населення. 

Масове закриття юдейських релігійних закладів освіти починається з 

1922 р., коли в Україні за один рік припинили діяльність 19 хедер і єшив. Це був 

найвищий показник по СРСР (у Російській Федерації – 3, у Білорусії – 7). Під час 

закриття організовувалися дитячі демонстрації проти хедерів, релігійні диспути, 

інсценовані політичні суди над релігією, клерикалами і хедерами. Такі політичні 

суди у 1922 р. супроводжували закриття усіх 19 закладів юдейської освіти [9, 

арк. 47].  

У Рогачові в 1922 р. відбувся показовий суд над меламедами, у Конотопі 

того ж року – процес над організаторами юдейських вищих навчальних закладів 

[6, арк. 137]. У Жмеринці в 1923 р. пройшов політичний суд над хедером, 

наслідком якого стало рішення про його закриття [101, с. 169]. 

Основною метою таких процесів був показ деструктивного впливу релігії 

на віруючих. Тому часто звинуваченими були підставні особи, одягнені у 

традиційний одяг віруючих євреїв, які спочатку захищали релігію, а потім 

показували, що усвідомили свої помилки; говорили, що ніякого Бога нема, а 

релігія спеціально одурманює народ, щоб виховати з нього рабів. За подібним 

сценарієм у 1921 р. відбувся публічний суд над релігією в Києві. Наряджений 

«рабин» повідомляв, що він очолює ешиботи і хедери, де отруюють єврейську 

молодь релігійними небувальщинами, свідомо, щоб утримати народні маси в 

невігластві і покорі буржуазії. На запитання судді про зміст Талмуду, актор 
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відповів: «Сказано – кращого з гоїв
1
 убий». Ця фраза викликала в залі хвилю 

протесту і звинувачень на адресу «рабина». Протестуючих вивели із залу. Цей 

судовий процес закінчився тим, що судді в напруженій атмосфері, яка панувала в 

залі, винесли «смертний вирок єврейській релігії» [378, с. 215–126]. 

Будівлі, де раніше проходило релігійне навчання, за розпорядженнями 

радянської влади передавалися, в основному, під радянські культурно-освітні 

заклади. Хедери і єшиви зазвичай знаходились при синагогах та інших 

молитовних домах, і згідно з Кодексом законів про народну освіту 1922 р. всі 

приміщення, в яких до революції розміщувались учбові установи, повинні були 

перейти в розпорядження Наркомату освіти та його органів. Тому часто поставало 

питання про передачу будівлі синагоги під школу [148; 229]. 

Євреї України намагались усіма можливими методами протистояти 

політиці закриття юдейських закладів освіти. Вони збирали підписи проти 

закриття синагог і молитовних домів [8, арк. 133; 32, арк. 9]; писали скарги про 

порушення їхніх прав до різних інстанцій [14, арк. 78, 82]; надсилали листи до 

ВУЦВК, Наркомату освіти УСРР з вимогами зняти заборону і відновити осередки 

традиційної освіти єврейства [14, арк. 82]; діти не відвідували державні школи, 

надаючи перевагу навчанню у підпільних хедерах, яких у різних округах 

республіки на середину 1920-х рр. нараховувалося близько 1 тис. У такий спосіб 

здобувало релігійну освіту близько 38 тис. дітей [349, с. 155]. 

Єшиви також переходили на нелегальне становище. Часто їхні керівники 

намагалися емігрувати. Під час Першої світової війни на території України і 

Білорусі із прифронтових територій переїхала значна кількість польських єшив. 

До кінця 1922 р. жодна з них не залишилася на радянській території [307, с. 211]. 

Часто викладачі єврейських радянських шкіл були глибоко релігійними 

людьми і в такому ж дусі виховували учнів. О. Найман розповідає про звіт 

представника євсекції Тульчинського окружкому ВКП(б) Хайкіна про те, що 

вчительський персонал перетворив радянську трудшколу в хедер, де формують у 

учнів релігійно-шовіністичний світогляд. Тому він пропонував змінити викладача, 

                                                 
1
 Гой – не єврей, не юдей. 
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вихованого на Талмуді й надзвичайно далекого по духу від робітників [296, 

с. 405]. 

Боротьба проти закриття юдейських центрів освіти велась і на 

міжнародному рівні. 26 січня 1922 р. у Варшаві відбувся з’їзд юдейських рабинів 

Польщі. Серед багатьох прийнятих постанов одна констатувала рішення 

звернутися до урядів Європи з протестом стосовно ліквідації в Росії усіх 

релігійних шкіл юдейського культу [228]. 

Для функціонування нелегальних хедерів і єшив необхідні були кошти. В 

попередні часи їх фінансування здійснювалося за рахунок общини, внесків 

батьків [267, с. 143] і держави [350]. У ХІХ – на початку ХХ ст. деякі общинні 

інститути переживали період трансформації і, навіть, розкладу. До того ж певна 

кількість членів общин попала під вплив більшовицьких ідей і, звичайно, не брала 

фінансової участі у житті общини. Тому хедери і єшиви фінансувалися переважно 

батьками учнів. Ще одним джерелом коштів була матеріальна допомога з-за 

кордону. Значні суми направлялися на підтримку хедерів і меламедів, а єшивам 

призначалися постійні субсидії. Найбільшу матеріальну допомогу євреям 

надавали такі доброчинні організації як Ара і Джойнт [4, арк. 52]. 

Згідно із договором про умови роботи Джойнта в СРСР, організація мала 

право самостійно вирішувати, кому віддавати кошти. Зазвичай їх давали 

організаторам общин і духовенству. Радянське керівництво намагалась 

організувати розподіл коштів через державне посередництво для того, щоб 

самостійно вирішувати, кому і в якій мірі надавати допомогу. До того ж таким 

чином радянська влада контролювала використання коштів, і на функціонування 

хедер і єшив вони не витрачалися. Так, у 1923 р. Центральне бюро євсекції 

КП(б)У повідомлло полтавську євсекцію, що «дуже бажано»  зробити так, щоб 

Джойнт працював виключно через радянські єврейські органи [82, арк. 10]. З 

Полтави відповідали, що, на жаль, Джойнт проводив роботу самостійно, і 

намагався розподіляти кошти «виключно серед вчителів хедерів (релігійних 

наставників), приватних єврейських спілок і общин» [82, арк. 17]. 
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Доброчинників не влаштовувало втручання державних органів влади в 

їхню діяльність і вони намагалися надавати допомогу нелегально. У травні 1922 р. 

Житомирський Губернський єврейський відділ повідомляв: «багато приїздять із 

Польщі члени організації “Шлойме Емуней Ісроел”, які роз’їжджають по губернії 

з великими сумами грошей і відкрито проповідують відкриття всіх ешиботів, що 

були нами закриті» [4, арк. 49]. Значна кількість напівлегальних хедерів і єшив 

отримували фінансову допомогу від також напівлегального Комітету рабинів 

Росії, утвореного в 1922 р. під керівництвом голови любавичських хасидів рабина 

Йосефа-Іцхака Шнеєрсона. У 1924 р. він домовився з представниками «Джойнта» 

в Радянському Союзі про надання фінансової допомоги на розвиток єврейської 

культури і релігійної освіти [421]. 

Після закриття хедерів діти йшли навчатися до радянських шкіл, де їх 

налаштовували проти віруючих батьків. Атеїстичне навчання та виховання 

провокували конфлікти між батьками і дітьми. 

Активні атеїсти прагнули заборони релігійного виховання навіть у сім’ї. 

Завдяки їхнім зусиллям на Першому всеукраїнському з’їзді Спілок Безвірників, 

що відбувся в травні 1928 р. у Харкові, було ухвалено постанову про «організацію 

протидії та захисту дітей проти релігійного насильства з боку батьків». Але цього 

було мало. В ст. 16 Кодексу законів про сім’ю, опіку, шлюб та про акти 

громадського стану УРСР 1926 р. було сказано, що «батьки зобов’язані 

піклуватися про особи неповнолітніх дітей і виховувати їх у напрямі, що 

відповідає цілям держави, державним завданням виховання». Прихильник 

антирелігійного виховання Є. Лозина-Лозинський, посилаючись на цю норму, 

наголошував: «в завдання такого виховання ніяк не може входити отруювання 

мізку зміни, що підростає, усяким релігійним ... дурманом» і підсумовував: «поки 

не буде проведено в життя загально комуністичне виховання дітей наймолодшого 

віку, усунути всякий негативний вплив вірян і взагалі відсталих батьків на своїх 

дітей є фактично річ неможлива» [189, с. 54]. 

У запалі боротьби місцеві органи влади в деяких регіонах здійснили 

спроби заборонити молоді до 18 років бути присутніми на богослужіннях. У 
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Катеринославській губернії декілька райвиконкомів через сільради заборонили 

неповнолітнім брати участь у молитовних зборах [354, с. 44]. 

Менш результативною, ніж радянізація єврейської мови і освіти виявилася 

спроба внести розкол серед віруючих шляхом створення «Живої синагоги». За 

прикладом православної «Живої церкви» вона повинна була об’єднати «Комунізм 

із Торою, інтерпретованою мовою Леніна і більшовиків» [389]. Ініціатива 

радянської влади щодо створення «Живої синагоги» не афішувалася. Офіційне 

пояснення її появи пов’язувалося з діяльністю рабинів та інших служителів 

культу. Євсекція КП(б)У зазначала, що під впливом антирелігійної роботи значна 

частина єврейських робітників відійшла від релігії, відвідування синагог значно 

зменшилося, а разом із цим понизилися прибутки духовенства. Тому для 

повернення колишніх віруючих служителі культу прийшли до ідеї оживити 

синагогу через культурно-просвітницьку роботу [70, арк. 125]. Як пояснювали 

атеїсти-євреї : «“Жива синагога” намагається пристосуватися до сучасних запитів 

широких мас через культурно-просвітницьку роботу ... яскраво-шовіністичного 

забарвлення. На “Живій синагозі” єврейська буржуазна громадськість збирається 

спекульнути, сподіваючись піймати трудяще єврейство на уздечку різноманітних 

псевдокультурних заходів у стінах синагоги.» [70, арк. 126]. 

Спроба реалізувати ідею «Живої синагоги» була здійснена в м. Полтаві у 

1924 р. На засіданні Єврейського бюро відділу агітації і пропаганди полтавського 

губернського комітету КП(б)У виступив член бюро т. Шейман із заявою про те, 

що до нього звернулась ініціативна група євреїв із проханням дозволити провести 

збори для організації радянської синагоги. Дозвіл було надано. Також було 

вирішено послати інформатора на ці збори [82, арк. 26]. 

Головне бюро євсекції при ЦК КП(б)У в м. Харкові заявило, що «не треба 

перешкоджати… взаємній боротьбі віруючих», але в той же час не наголосило 

про неможливість допускати проведення радянської культурно-просвітницької 

роботи в синагозі [82, 75]. 

Напередодні зібрання відбулось обговорення статуту «Живої синагоги». 

Його автори наполягали на її широких культурно-просвітницьких функціях, але 
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підвідділ національних меншин при відділі агітації і пропаганди Полтавського 

губернського комітету КП(б)У розпорядився дотримуватися типового статуту 

релігійних общин, «допускаючи внесення пунктів лише в частині, що стосується 

характеристики обрядово-культових особливостей “живої синагоги”» [82, 

арк. 29]. 

На зборах, що відбулися наприкінці квітня 1924 р., виступили робітники і 

кустарі, які мали чітке розуміння про «Живу синагогу». Вони наголошували, що 

ця молитовня буде орієнтована на єврейський пролетаріат; усі привілеї заможного 

населення, а також чоловіків буде скасовано; всі відвідувачі будуть користуватися 

однаковими правами під час читання Тори і розподілі місць у синагозі, жінки 

мали б ті ж права, що й чоловіки, членом «Живої синагоги» міг би бути кожен, 

хто визнавав її устав; після молитви допускалися дискусії; напередодні як 

релігійних, так і революційних свят у молитовні мали проводитися загальні збори 

для пояснення їх сутності [82, арк. 84, 84 зв., 85, 85 зв., 86, 86 зв.]. На зборах була 

присутня секретарка полтавського єврейського бюро відділу агітації та 

пропаганди губернського комітету КП(б)У Розанова, яка «випадково» знала двох 

засновників синагоги особисто [82, арк. 30]. Після її доповіді з приводу почутого і 

побаченого під час зборів на засіданні відділу національних меншин відділу 

агітації та пропаганди губернського комітету КП(б)У, присутні прийшли до 

висновків, що «Жива синагога» не буде мати впливу на робітників, а от на 

кустарів може мати значний вплив, тому «її треба розвивати» [82, арк. 30]. 

Про організацію «згори» радянської синагоги свідчить не лише 

одностайність бачення майбутньої молитовні учасниками зборів, а й той факт, що 

10 % прибутків синагоги йшло на користь безпритульних дітей не залежно від 

національності і 10 % – на користь бідних [82, арк. 86]. Політика радянської влади 

була націлена не лише на знищення релігії, а й на ліквідацію національних 

прагнень народів СРСР, на їхню асиміляцію. 

Радянізована синагога почала діяти. На чільному місці повісили портрет 

Леніна. Під час проповідей підкреслювалася позитивна роль трудящих і негативна 

– єврейської буржуазії [378, с. 218]. Євсекція намагалася в оновленій синагозі 
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проводити релігійні свята за новим ритуалом: пародіюючи пасхальні церемонії, 

влаштовувала «комуністичні седери» на «червоний Пейсах», у день посту і 

молитов Йом-Кіпур запрошувала євреїв на безоплатні обіди з лекціями, 

організовувала «червоний Йом-Кіпур» – день громадських робіт із святковим 

походом під оркестр по вулицях міста [280с. 193]. 

У Мінську та Києві євсекції здійснили спробу створити «червоні общини». 

Їх очолювали «червоні рабини», які під час богослужінь виголошували 

комуністичні промови [416, стоп. 197]. 

Були й інші спроби радянізувати синагоги і общини. Але, як і полтавську 

«Живу синагогу», переважна більшість віруючого населення рішуче не 

підтримало подібні акції радянської влади. 

У середині 1920-х років відбулося певне послаблення наступу на інститути 

юдаїзму. Кампанії за закриття хедерів і єшив майже не проводилися. Невеликі 

приватні типографії видавали книги релігійного змісту та єврейські календарі на 

івриті. У Бердичеві, Житомирі та Полтаві друкували молитовники, псалми та 

«Агаду» до свята Пейсах. Рабини І. Абрамський та Ш. Зевін видали в Україні два 

випуски єврейського релігійного журналу. В Полтаві надрукували твір рабина 

І. Красильщикова «Твуна» («Розум») – коментар до книги Маймонида [280, 

с. 191–192]. За 1927–1928 роки у Радянському Союзі було розподілено по 

синагогах та ортодоксальних сім’ях не менше 100 000 релігійних книг на івриті. 

Але  під  кінець 1920-х подібне  книгодрукування було припинено і з початку 

1930-х в Україні не з’явилася жодна книга на івриті. 

Наприкінці 1920-их окремі хедери та єшиви продовжували нелегально 

функціонувати. Тривалою була боротьба радянської влади за знищення єшиви 

«Томхей тмімім»: один із класів закритої на початку 1929 р. любавичської єшиви 

«Томхей тмімім» в Невелі було переведено до київської синагоги на Соломенці. 

Євсекція вирішила відібрати цю синагогу, пояснивши необхідністю прокласти 

залізничну гілку. Єшива, щоб продовжити існування, переїхала до синагоги в 

Деміївський район [363]. 
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Часто продовжити діяльність єшиви вдавалося лише шляхом еміграції до 

Польщі, США та інших країн. Голови єшив Житомира, Києва, Бердичева разом із 

своїми  учням нелегально  переїхали  до  сусідньої  Польщі [280, с. 190]. У кінці 

20-х – першій половині 1930-х років еміграція ставала єдиним виходом для 

меламедів, рабинів та інших релігійних діячів, які хотіли продовжувати свою 

діяльність. Так, наприклад, відомий любавичський рабин Йосеф-Іцхак Шнеерсон 

після арешту і звільнення під тиском світової громадськості у 1927 р. разом із 

своєю родиною залишив країну [319, с. 25]. Релігійних діячів арештовували і 

багатьох із них невдовзі розстрілювали в підвалах Наркомату внутрішніх справ. 

Варто зазначити, що найбільш активно боротьба за закриття юдейських 

навчальних закладів велася на території України та Білорусії, тому що лише там 

діяли євсекції. У Росії їх не було і система юдейської освіти під виглядом 

єврейських шкіл діяла майже відкрито. На Закавказзі і в Середній Азії тиск на 

юдейську освіту також був менше виражений [421]. 

Не зважаючи на заборону, в 20-х на початку 30-х рр. хедери і єшиви 

продовжували існувати. У першому номері журналу «Безвірник» за 1929 р. 

повідомлялось, що «за минулий рік на Кременчуччині розкрито і зліквідовано 

цілий ряд нелегальних релігійних хедерів» і «навіть ешибот, де за проводом 

рабинів та інших слугівників культу недолітню молодь виховували на 

спеціялістів-релігійників» [190]. А в п’ятому номері говорилося, що і зараз у 

Кременчуці існує багато підпільних хедерів [169]. Не зважаючи на зусилля влади 

залучити єврейських дітей до навчання у радянських школах, до 40% з них не 

відвідували ніяких шкіл взагалі або здобували освіту в підпільних навчальних 

закладах [327]. 

*        * 

* 

Отже, протягом першого десятиліття радянської влади в Україні такі 

інститути юдаїзму як релігійна мова, духовна освіта та синагога зазнали значної 

трансформації на шляху до їхнього повного знищення. 
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За ініціативою євсекцій РКП(б) та КП(б)У було значно обмежено 

вживання івриту. Мову Тори і пророків мав замінити розмовний ідиш. Було 

заборонено вчителям викладати давньоєврейською, письменникам – видавати 

твори, служителям культу проводити публічні молитви. Дії органів влади 

викликали супротив віруючого населення, але зберегти іврит як мову навчання та 

творчості вдалося лише тим, хто виїхав за кордон. 

Трансформація системи юдейської освіти була першочерговим завданням 

більшовицької влади. Це пояснюється тим, що хедери, «Талмуд-Тори» та єшиви 

займались формуванням релігійних світоглядних позицій та системи духовних 

цінностей у підростаючого покоління. У 1918 – на початку 1920-х років була 

розроблена законодавча база, на основі якої проводилося закриття духовних 

навчальних закладів і створення державних національних шкіл. Лідери общин, 

батьки і самі діти використовували всі можливі способи протидії ліквідації 

системи традиційної освіти. Більшість хередів і єшив змушені були припинити 

легальне функціонування на початку 1920-х рр. До кінця десятиліття майже всі 

юдейські навчальні заклади були закриті остаточно. Деяким керівникам єшив 

разом з учнями вдалось емігрувати. 

За прикладом «Живої церкви» більшовики здійснили спробу провести 

розкол серед юдеїв, організувавши радянську синагогу та «червону общину». 

Ініціатива створення релігійно-радянських організацій була організована «знизу». 

Представники владних структур намагалися використати антипатію робітників і 

кустарів до привілеїв заможного єврейства та прихильність пролетаріату до 

більшовицьких ідей рівноправ’я та соціальної справедливості і трансформувати 

синагогальний устрій. Але спроба була не вдалою, віруючі її не підтримали. 
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4. 2. Форми та методи антиюдейської пропаганди 

 

Одним із шляхів викорінення релігійних вірувань була антирелігійна 

пропаганда. Завдяки їй релігійний світогляд повинен був поступитися місцем 

комуністичній ідеології. Для цього застосовували найрізноманітніші форми та 

методи. Проводили атеїстичну агітацію Єврейська секція КП(б)У, Агітпроп 

КП(б)У, Спілка войовничих безвірників та їхні місцеві осередки, комсомольські і 

піонерські організації, керівники радянських органів влади, вчителі радянських 

шкіл та ін. Метою пропаганди й агітації було витіснення релігії з усіх сфер 

суспільного життя. Газета «Войовничий безвірник» писала: «Один з важливіших 

заходів соціялістичного перевиховання трудящих мас – це витруювання релігії з 

побуту трудящих, бо вона є джерелом і поживою для буржуазних і 

дрібнобуржуазних навичок і традицій. Це особливо стосується до села і, зокрема, 

до єврейського села» [141]. 

Але, на думку дослідниці взаємовідносин держави, церкви і суспільства в 

Україні А. Киридон, попри декларативність, чіткого усвідомлення змісту, форм і 

наповнюваності антирелігійної пропаганди у першій половині 1920-х рр. 

партійно-державне керівництво не мало [284, с. 94]. Також не було чітко 

розробленого плану ведення пропаганди та черговості використання її певних 

форм і методів. 

У хронологічних рамках аналізованого періоду можна виділити основні 

етапи антирелігійної пропаганди. Найбільш точною, на наш погляд, є 

періодизація, запропонована дослідником білоруського єврейства міжвоєнних 

років Аркадієм Зельцером у книзі «Евреи советской провинции: Витебск и 

местечки 1917–1941» [276, с. 230–226]. Переважна більшість білоруських земель, 

як і українських, входила до «лінії осілості» за царських часів, населення обох 

територій було на одному й тому ж рівні розвитку, схожі процеси відбувалися в 

общинах. Тому ми вважаємо за доцільне дану періодизацію застосувати до 

процесів, що відбувалися на території Радянської України. 
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Перший період тривав із 1917 р. до 1920 р. Антирелігійна пропаганда була 

спрямована проти всіх конфесій і мала на меті роз’яснення положень декрету про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви, «викриття класової 

сутності релігії», «класових позицій реакційного духовенства» та його 

«контрреволюційної діяльності» [282, с. 92–93]. 

Активно взялися за антиюдейську пропаганду євсекції. Їхній наступ на 

релігію був логічним продовженням позиції соціалістів передреволюційного часу. 

Професор Мічиганського університету і дослідник історії євреїв у 

Радянському Союзі Цві Гітельман, прослідкував ставлення єврейської партії Бунд 

у цей період до антирелігійної пропаганди: партія рідко нападала на віру і звичаї, 

вона концентрувала критику на рабинаті, який підтримував існуючий порядок. 

Бундівці були переконані, що в освіченому соціалістичному суспільстві релігія 

загине природною смертю, і для них було не доречно витрачати час і сили на 

боротьбу проти того, що люди вважали священним. Дослідник наводить одну із 

бундівських брошур, де стверджувалося, що вони не хотіли підривати юдаїзм, бо 

на їхню думку, релігія в чистому вигляді – це особисте почуття, як кохання, і тому 

партія не проти нього. А воювали бундівці з релігією, як із соціальною силою, що 

змушувала людину до активних дій [266, с. 113]. 

Основними формами антирелігійної пропаганди цього періоду були такі: 

друк і поширення листівок, плакатів та повідомлень у пресі українською, 

російською мовами та на ідиші, влаштування мітингів, лекцій, публічних 

диспутів. У 1918–1920 роках у радянських республіках вийшло друком понад 30 

найменувань брошур і статей антирелігійного змісту, спрямованих проти усіх 

конфесій [272, с. 180–181]. Антирелігійні звернення до євреїв зазвичай були на 

ідиші. 

У лютому 1919 р. було розпочато друк журналу «Революция и церковь» 

першого антирелігійного офіційного видання. Російський часопис був 

друкованим органом спочатку столу культів, пізніше VIII, а потім V відділу 

Наркомату юстиції Росії. Він виходив щомісяця і поширювався по території 

радянської України. За два роки вийшло 12 його номерів у 5 випусках. 
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Відповідальним редактором був керуючий відділом Наркомату юстиції 

П. Красіков. У постійних рубриках «Дії та розпорядження уряду», «Отклики», 

«Під прапором релігії», «Поштова скриня» та «Книжна полиця» друкувалися 

офіційні матеріали, статті ідеологів атеїзму, інформація про роботу на місцях і 

повідомлення про вихід антирелігійних робіт. Через брак коштів виходив він 

нерегулярно та й наклад його був незначним, наприклад, три номери за 1920 р. 

були надруковані в одному виданні, яке побачило світ лише в березні 1921 р. При 

журналі з 1922 р. виходив щомісячник «Наука та релігія». Світ побачили 17 його 

номерів. 

Основною комуністичною газетою для єврейського населення на ідиші 

була «Дер Емес» [«Правда»] (1918–1937рр.) Вона була центральним друкованим 

органом Євсекції до її ліквідації у 1930 р., а потім органом Ради національностей 

ЦВК СРСР. Виходила в Москві та поширювалась по території всього Радянського 

Союзу. Для основної маси читачів «революційна» мова газети була незрозуміла та 

незвична. Семен Резнік, автор книги «Между двух жерновов» пише, що частину 

екземплярів розклеювали в Москві та Петрограді. Часто газети висіли догори 

ногами, бо найняті для цього хлопчаки просто не знали, де верх і низ тексту, а 

контролювати їхню роботу було нікому. Більшу частину п’ятитисячного тиражу 

співробітники редакції забирали додому для розпалювання печей [311, с. 463]. 

Часопис вміщав значну кількість антирелігійних матеріалів. Особливо 

після того, як головний редактор Моше Литваков, колишній соціаліст, дізнався, 

що друкарі його «революційної» газети відмовилися працювати на свята Рош а-

Шана та Йом Кіпур. Він був збентежений, що це майже масове явище: 

«Єврейський робітник загруз в трясині старого юдейського сміття, він посилає 

своїх дітей в хедер, дотримується Суботи та свят і часто тремтить над релігійними 

дрібницями» [266, с. 114]. 

Другий етап проведення антирелігійної пропаганди тривав протягом 1921–

1923 років. Завдання антирелігійної роботи на початку 1920-х років було 

визначено Агітпроп відділом ЦК РКП(б) в тезах із антирелігійної пропаганди, де 

вимагалось однаково критично ставитися до всіх релігійних течій та «викривати 
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їх хиткість і неспроможність», паралельно поширюючи науковий 

матеріалістичний світогляд та «історичну критику всіх релігійних світів» [233]. 

Антиюдейські кампанії у цей час проводилися переважно на ідиші [266, 

с. 114]. 

Із 1921 р. набула поширення така форма розвінчання релігійних догматів, 

як публічний суд над релігією. Обвинувачуваними були релігійні діячі; культові 

заклади; хедери, єшиви, Талмуд-Тори та їхні вчителі; свята і обряди, Тора і 

Талмуд; а також юдаїзм взагалі. Показові суспільні суди часто відбувалися під час 

закриття синагог, молитовних будинків, релігійних навчальних закладів. У 1922 р. 

було закрито 19 хедерів і єшив. Усі вони супроводжувались інсценованими 

судами [9, арк. 47]. Часто внаслідок суду рабинів і меламедів арештовували та 

засуджували до різних строків ув’язнення. 

Перший показовий процес над хедером відбувсь у білоруському Вітебську. 

Інформацію про цю подію більшовики швидко поширили на території України [5, 

арк. 58–59]. Невдовзі і тут почали проводити подібні заходи. 

Процеси зазвичай організовували і проводили євсекції. Їх метою була 

дискредитація юдаїзму та показ його класової сутності. ЦК Бюро Євсекцій при 

ЦК РКП(б) у грудні 1921 р. наголошував, що суд «повинен діяти не лише силою 

репресій, але й просвітницькою силою гласного розгляду. Для цього необхідно, 

щоб судовий розгляд проходив гласно, у присутності і за активної участі всієї 

маси зацікавленого населення рідною мовою» [80, арк. 121]. Головне бюро 

євсекцій при КП(б)У в вересні 1922 р. направило директиву всім євсекціям 

губернських комісій КП(б)У, в якій пропонувало взяти активну участь в 

антиклерикальній кампанії перед осінніми єврейськими святами [104, с. 55]. Для 

виконання розпорядження в жовтні 1922 р. у Кременчуці вирішили провести суд 

над меламедами. Губернське бюро євсекцій при відділі народної освіти написало 

листівку про майбутній суд. Із неї ми дізнаємося, що головною метою заходу 

комуністи вважали «не покарання за здійснений злочин», а «підготовку ґрунту 

для соціалістичного виховання широких мас в революційному дусі». Згідно з 

планами пропагандистів «народний» суд над меламедами повинен був привести 
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до засудження єврейськими робітниками хедерів [104, с. 55–56]. На початку 

вересня 1922 р. був зібраний підготовчий матеріал для процесу над меламедами. 

На роль присяжних були виділені представники різних союзів, суспільним 

обвинувачем повинен був виступати завідувач Центрального відділу 

національних меншин при ЦК КП(б)У Альтшулер. Суд призначили на 23 вересня 

в день Рош а-Шана [64, арк. 53]. Робота велася спільно з профспілками і 

комсомольською організацією [64, арк. 53]. 

У м. Конотоп Чернігівської губернії в 1922 р. відбувся показовий суд над 

організаторами юдейських вищих навчальних закладів [6, арк. 137]. У 1923 р. у 

м. Жмеринка Подільської губернії відбувся політичний суд над хедером, 

наслідком якого стало рішення про його закриття [101, с. 169]. 

В Одесі організували показовий суд над Йом Кіпуром. Комсомольці, 

представники євсекції, увірвались до Бродської синагоги, розігнали тих, хто 

молився, і демонстративно почали їсти хліб на очах у віруючих, які 

дотримувались посту [378, с. 219]. 

Частими були публічні суди над представниками різних конфесій. Перший 

такий суд у Полтаві відбувсь у приміщенні музичної школи 14 серпня 1923 р. На 

нього були запрошені єпископ, ксьондз і рабин. Проти них виступали атеїсти 

Бендерівський і Крижанівський. Приміщення було переповнено публікою [206, 

с. 13]. Цей та інші подібні заходи завершувалися засудженням релігії та 

винесенням їй смертного вироку. 

Схожими за методикою проведення були диспути на релігійні теми. У 

Харкові в 1923 р. Рада клубу імені Третього Інтернаціоналу вирішила провести 

диспут «Про бога і його свята». На нього запросила рабинів та інших 

представників юдейського культу з одного боку та єврейську молодь – з іншого. 

У так званих «чесних» дискусіях нове покоління безкарно знущалося над 

віруючими. Представниками влади на диспуті були Альтшулер
1
, Ножицький і 

                                                 
1
 Альтшулер – завідувач Центрального відділу національних меншин при ЦК КП(б)У. 
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Діманштейн
1
. За даними організаторів, присутніх у Малому театрі зібралося 

близько 2 тисяч, зал був переповнений, а значна кількість людей залишилася 

ззовні. Рабин прийшов лише один, але й він не виступав. Весь диспут був 

сфальсифікований, про що свідчать останні слова з промови «захисника», в яких 

він славив комуністичну партію та радянську владу [343, с. 75]. 

Популярними на початку 1920-х років були антирелігійні карнавали, 

демонстрації та мітинги. Вони показували неповагу до релігійних почуттів 

віруючих і були спрямовані на висміювання релігії та її обрядів. Такі заходи 

супроводжувалися нетактовними діями щодо віруючих та глумом над святинями. 

У 1922 р. в багатьох містах і містечках УСРР пройшли «комсомольські Паски» у 

вигляді масових антирелігійних карнавалів. У тому ж році судний день припадав 

на понеділок. У Кременчуці були видані листівки, які закликали йти на 

демонстрацію: «Робітники і робітниці! На демонстрацію в неділю ввечері! На 

суботник в понеділок!» [64, арк. 60, 60 зв.]. 

Активну позицію у богоборчій політиці займала молодь. Антирелігійна 

пропаганда вплинула у першу чергу на неї. Комсомольці та учасники спілки 

войовничих безвірників із запалом взялися зруйнувати те, що стояло 

тисячоліттями. Поводилися вони надзвичайно зухвало. У збірнику документів по 

історії євреїв України «Еврейский вопрос: поиски ответа: Документы 1919–

1926 гг.» наводиться такий приклад: у м. Миколаєві при пасивному сприянні 

місцевої влади декілька молодиків спалили у синагозі всі сувої Тори. На чолі 

групи, що спалила сувої, стояв секретар комсомольської організації [101, с. 251]. 

Звичайно, він міг бути євреєм, бо саме єврейська молодь активно брала участь у 

заходах направлених проти юдаїзму. Містечкове населення три дні було у жалобі, 

а потім провело поховання Тори, на котрому було присутнє українське населення 

та євреї із сусідніх містечок. Прийшли і комсомольці. Дівчата-комсомолки в 

релігійному екстазі рвали на собі волосся і плакали. 

                                                 
1
 Семен Діманштейн (1886 – 1938) – російський революціонер, радянський комуністичний діяч, Голова 

Центрального бюро Євсекції ВКП(б) 
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У цей період більшовики активно розвивали видавничу справу. На 

шпальтах газет і журналів часто можна було зустріти статті антирелігійного 

змісту. Справою атеїзації всього населення України займалися до десятка 

спеціалізованих журналів і газет. 

У столиці Радянського Союзу друкувалися такі антирелігійні видання, як: 

журнал «Атеист» (1922–1930 рр.) під редакцією І. Шпіцберга, із 1931 р. виходив 

під назвою «Воинствующий Атеизм»; газета «Безбожник у станка», а пізніше 

«Безбожник» (1922–1941 рр.) під редакцією О. Ярославського була друкованим 

органом Союзу Безвірників; журнал «Безбожник» (1923–1941 рр.) редагувала 

М. Костеловська. 

У Києві протягом 1923–1924 рр. виходив журнал «Безвірник» як орган 

Київського губкому КП(б)У. Свої друковані органи мали губернські євсекції 

КП(б)У Харкова, Києва та Одеси [280, с. 189]. 

Газети і журнали на ідиші часто не користувалися популярністю. У звіті 

єврейського відділу Кременчуцького губернського комітету в жовтні 1922 р. 

зазначалося, що більшість єврейських робітників, не зважаючи на незнання 

російської мови, мали певний потяг до читання лише російськомовних газет. 

Проводилась агітація для підписки робітниками єврейських газет на фабриках, 

заводах та в установах. Для покращення становища Агітпроп Губернського 

комітету розіслав циркуляр всім осередкам про обов’язкову підписку на єврейські 

газети. Заважала популяризації преси несистематична робота пошти, газети 

доставлялися нерегулярно, за 5–6 днів відразу. Роздрібний продаж також йшов 

погано [64, арк. 53 зв.]. 

У столиці і в регіонах випускали брошури. Окремі звернення друкували 

для молоді, для комсомольців. У Кременчуці в 1922 р. напередодні свят Рош а-

Шана та Йом Кіпур Губернським комітетом КПУ, КСМУ та Губернською радою 

профспілок було видано 2 тисячі брошур «До робітників міста Кременчука» та 

«До єврейської робітничої молоді» тисяча штук з одного боку російською, з 

іншого – єврейською мовою [64, арк. 60, 60 зв., 61, 61 зв.]. 
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Проблема була не лише у донесенні книжки до читача, а взагалі у 

наявності необхідної літератури. Червневий пленум ЦК КП(б)У в 1923 р. 

прийшов до висновку, що антирелігійна література не підходить для села, 

необхідно розробити і випустити матеріали пристосовані для мешканців 

невеликих населених пунктів [67, арк. 15]. 

Найбільш активно і широко антирелігійна пропаганда й агітація 

проводилася напередодні релігійних свят. У цей час найбільше проявлялася 

релігійність населення, і на думку пропагандистів, саме релігійні свята мали на 

меті «підігрівати релігійні почуття, привертати до релігії увагу трудящих» [49, 

арк. 23]. 

Організацією та проведенням антисвяткових заходів займалися передусім 

євсекції та єврейські відділи губернських комітетів під керівництвом Головного 

бюро євсекцій КП(б)У. Вони намагалися використати якомога більше 

різноманітних методів для відтягнення людей від релігії. Свою роботу 

поширювали у першу чергу на робітників, молодь та жінок. До співпраці залучали 

комсомол і профспілки. Євсекції в губерніях розробляли докладні плани 

проведення антиюдейських заходів напередодні і під час свят. 

Для організації антиюдейських заходів напередодні свят Рош а-Шана та 

Йом Кіпур у 1922 р. 13 вересня на засіданні єврейського відділу Кременчуцького 

губернського комітету КП(б)У було розроблено, узгоджено із агітпропом 

губернського комітету і затверджено план кампанії [64, арк. 53]. Передбачалося 

поставити питання передсвяткової агітації на позачергових об’єднаних зборах 

осередків КП(б)У та КСМУ, провести загальні збори на фабриках, прочитати 

доповідь на зібраннях секретарів осередків, на загальних зборах і на делегатських 

зборах КСМУ, визначити делегатів і підготовити матеріал для доповідей, видати у 

пресі декілька статей, надрукувати спеціальні листівки. Під час самих свят 

планували провести літературний вечір у клубі комсомолу, підготувати усну 

газету і спектакль у клубі табачників. Між Рош а-Шана та Йом Кіпур – 

літературні суди у клубах і на фабриках. У день Йом Кіпуру – суботник [64, 

арк. 54]. 
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Євсекції та єврейські відділи обов’язково контролювали виконання своїх 

розпоряджень. У звіті єврейського відділу Кременчуцького губернського комітету 

більшовицької партії про проведення антирелігійної кампанії напередодні і підчас 

свята Рош а-Шана у 1922 р. зазначалося, що напередодні свята на всіх 

підприємствах і в усіх союзах були прочитані доповіді єврейською мовою [64, 

арк. 56]. Лекції про релігію та походження свят привернули увагу слухачів. 

Виступило багато робітників і робітниць. Були видані відозви для поширення 

серед робітників фабрик і союзів. Ці гасла були також послані в усі повіти із 

відповідними циркулярами про поширення їх під час проведення антирелігійних 

кампаній [64, арк. 53]. За участю партійних організацій, профспілок, 

комсомольців та безпартійних робітників була влаштована грандіозна 

демонстрація з музикою, знаменами і факелами. Завершилася вона мітингом. 

Діячі євсекції зазначали, що комсомольські демонстрації поблизу синагог 

викликали обурення віруючих і призвели до бійки, внаслідок якої до віруючих 

застосували адміністративне покарання. У звіті про проведення Йом Кіпуру у 

1922 р. говорилося, що був улаштований недільник на користь безробітних. 

П’ятсот робітників союзу «Пищевкус» працювали на махорочній фабриці. Норма 

виробництва була збільшена в 1–1,5 рази, внаслідок чого було зароблено 

1,5 мільярда карбованців. Інші союзи працювали на ремонті червоних казарм [64, 

арк. 56]. Увесь заробіток недільника було передано на користь безробітних [64, 

арк. 53]. Після закінчення робіт на фабриці було прочитано доповідь про 

міжнародне і внутрішнє становище та організована демонстрація з мітингами 

поблизу клубу комсомолу. В демонстрації також брали участь члени партійних та 

комсомольських організацій, профспілок та безробітні. Напередодні демонстрацій 

були видані відозви єврейською та російською мовами і надруковані декілька 

статей у місцевій газеті. Агітаційна кампанія для участі в недільнику та 

демонстрації проводились і на загальних зборах безпартійних [64, арк. 53]. 

Атеїсти-євреї вперше вийшли на вулиці Кременчука для відкритої боротьби із 

релігією. Крім цього були видані листівки, написаний цілий ряд статей у місцевій 

пресі, поставлені спектаклі та інсценування «Червоний Йом Кіпур» і проведений 
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суд над членом комсомольської організації, який під час свят співав у синагозі 

[64, арк. 56]. 

На основі отриманих звітів перевірялася робота антирелігійних волосних 

та сільських осередків на місцях, вказували на недоліки, запозичували досвід. У 

жовтневому звіті Новоград-Волинського осередку в 1922 р. говорилось лише те, 

що під час Судного дня було проведено недільник. Євсекція губкому заявила, що 

цієї інформації мало. Вона вимагала вказати скільки було учасників недільника, 

де працювали тощо [63, арк. 194]. 

Зазвичай вищі органи влади визначали категорії, згідно з якими необхідно 

було звітуватися. Миколаївська євсекція 1 листопада 1922 р. вимагала волосні і 

сільські осередки єврейських колоній зупинятися головним чином на таких 

моментах, як: 1) які заходи були проведені (збори, політичні суд, диспути, 

інсценування тощо); 2) в якій мірі були залучені безпартійні; 3) які заходи 

проходили саме в день Йом Кіпуру; 4) ставлення до проведеної кампанії 

єврейських політичних об’єднань (сіоністів тощо) [65, арк. 49]. 

Однією із причин відзначення релігійних свят радянське керівництво 

вважало потребу людей у відпочинку. Тому протягом 1920-х рр. відзначалися нові 

більшовицькі свята. Вихідними днями згідно постанови Наркомат праці УСРР від 

18 лютого 1919 р. були 1 січня у Новий рік, 12 березня для відзначення повалення 

самодержавства, 19 березня у день Паризької комуни, 1 травня для святкування 

дня Інтернаціоналу та 7 листопада у день пролетарської революції [290, с. 130]. У 

циркулярах євсекцій прямо говорилося про протиставлення радянських свят 

«боротьби і звільнення» релігійним [65, арк. 54]. 

Більш ефективним методом у порівнянні із цілковитою забороною 

релігійних свят була їхня заміна, внесення нового смислу до традиційних 

ритуалів. Цей метод використовували серед представників різних конфесій. 

Аналогом «червоного хрещення», яке у християн повинно було замінити обряд 

хрещення, у євреїв стало «червоне обрізання» [276, с. 249]. На противагу 

релігійним обрядам під час свят Пейсах та Йом Кіпур проводилися «комуністичні 

седери» (пародії пасхальних церемоній), «йомкіпурники» (дні громадських робіт 
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із урочистою ходою із оркестром по вулицях міста) в період посту і молитов. 

Друкували «червону агаду» про звільнення від царського самодержавства та 

пекли суботні хали у вигляді серпа і молота [280, с. 193]. Замість обряду 

поховання влаштовували «червоні поховання» [280, с. 184] із оркестровою 

музикою. 

Традиційні єврейські імена витіснялись за допомогою нових, пов’язаних із 

революцією, науковим прогресом, партією та її вождям. Найпопулярнішими були 

такі: Октябрина, Комінтерн, Ідея, Енергійна, Електрина, Елеватор, Полюс, Вілен і 

Вілена (Володимир Ілліч Ленін), Владілен (Володимир Ленін), Рем (революція, 

електрифікація, механізація), Кім (комуністичний інтернаціонал молоді), Діамара 

(діалектичний матеріалізм) [280, с. 186] та багато інших. Для новонароджених 

влаштовували «октябрини». На урочистих засіданнях партійні та суспільні діячі 

особисто «октябрили» немовлят. Фелікс Кандель розповідає про подібний захід, 

проведений профспілкою деревообробників у Кременчуці. Дівчинці дали ім’я 

Нінель (слово Ленін прочитане в зворотному напрямку), її зарахували до 

профспілки, прийняли кандидатом до комсомолу та прикріпили до пелюшок 

значок із написом «Навчайся, кріпися, борися і об’єднуйся!» [280, с. 186]. 

Радянські свята використовували для пропаганди комуністичних ідеалів, 

залучення населення до партійної роботи та агітації на користь новоствореної 

держави. Напередодні 8 березня 1922 р. ЦК КП(б)У видав циркуляр № 25, 

звернений до комуністичних осередків. У ньому говорилося, що святкування 

повинні проводити партійні школи, як кампанію, що має загальнопартійне 

значення. Це свято повинно було сприяти активізації комуністичної роботи серед 

робітників і роз’ясненню членам партії змісту роботи серед жінок шляхом 

проведення значної кількості доповідей на загальних сільських зборах, у клубах і 

театрах. Основні теми стосувалися міжнародного руху робітниць і селянок, задач 

роботи жінок для допомоги голодуючим, участі робітниць у Жовтневій революції, 

яка, за словами партійних ідеологів, «розкріпостила жінку, давши їй широку 

можливість участі в будівництві країни» [59, арк. 84]. 
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Нововведені свята на початку свого існування не користувалися широкою 

популярністю. Завданням центральної і місцевої влади було залучення якомога 

більшої кількості людей до відзначення радянських свят. ЦК КП(б)У в лютому 

1922 р. розіслав телеграму всім губернським комітетам із розпорядженням 

залучати до святкування 8 березня комсомольську організацію, сприяти КСМУ у 

проведенні зборів робочої молоді 7 березня під гаслами вступу дівчат до 

комсомолу, підняття їхньої активності, та під загальним гаслом допомоги 

голодуючим [60, арк. 16]. 

На початку 1920-х рр. більшовики почали активну боротьбу проти 

суботнього відпочинку євреїв. Його визнали шкідливим для виробництва та 

таким, що призводить до зайвих витрат і може перешкоджати залученню 

єврейських мас до виробничої праці. Єврейський відділ Наркомату 

національностей 7 березня 1922 р. видав розпорядження єврейським підвідділам 

губернських відділів у справах національностей збирати всі необхідні 

інформаційно-статистичні матеріали та безпосередньо брати участь у агітації та 

пропаганді [5, арк. 45]. Для продуктивного ведення кампанії та контролю за її 

результатами важливою була наявність точного інформаційно-статистичного 

матеріалу про становище єврейських робітників на окремих підприємствах, про 

їхню чисельність і відсоткове відношення до загальної кількості робітників, про 

існування одного або двох днів відпочинку, про пов’язані із двома вихідними 

витрати, про віковий і статевий склад єврейських робітників тощо. 

Євсекція активно боролася із релігійними обрядами і традиціями. У 1922 р. 

суботу почали вважати робочим днем. За вимогою Євсекції в єврейських школах 

заняття проходили в суботу, а вихідним була неділя. Щоб уберегти дітей від 

антиюдейської пропаганди, батьки віддавали їх в українські та російські школи. У 

цих закладах боролися передусім із православ’ям і до прогулів уроків у суботу 

або на юдейські свята ставилися м’якше, ніж у радянських єврейських навчальних 

закладах. У 1920-х роках майже 80 % єврейських дітей навчалось у загальних 

школах. Часто паралельно з цим вони відвідували хедери [343, с. 77]. 
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За інформацією ЦК Євсекції при ЦК РКП(б) на нараді культурно-масового 

відділу із представниками робітників та на зборах у трьох шкіряних майстернях у 

Житомирі наприкінці 1922 р. обговорювалося питання перенесення суботнього 

відпочинку на неділю. Унаслідок цього дві шкіряні майстерні змінили вихідний 

день. ЦК Євсекції також повідомляв, що в 1923 р. на всіх великих підприємствах 

єврейські робітники перейшли на недільний відпочинок. Кременчуцькі школи 

також працювали в суботу [101, с. 170–171]. 

Поширеним явищем була не лише робота на заводах, фабриках та в 

установах по суботах, а й навчання у святковий день [433, с. 131]. Центральне 

Бюро Євсекції при ЦК РКП(б) у 1923 р. повідомляло, що у багатьох містах 

Радянського Союзу, наприклад у Кременчуці, проводилися кампанії проти 

суботнього відпочинку, а на конференціях учителів у Мінську, Вітебську, Гомелі, 

Кам’янець-Подільську і Тульчині прийняті резолюції про перехід у єврейських 

школах з суботнього відпочинку на недільний [101, с. 171]. 

Була введена цензура театральних постанов. Від сценаристів та режисерів 

вимагалося дискредитувати релігію, але, в першу чергу, просто не допускати 

релігійних сюжетів у виставах. Євсекція Харківського губкому партії в 1923 р. 

зазначала, що не зважаючи на неодноразові попередження і контроль, єврейська 

трупа міста продовжувала ставити «національно-клерикальні» постанови. В 

ухваленій резолюції говорилося: «а) Просити Губполітпросвіту анулювати 

дозволений список для постанов єврейського театру; б) просити ДПУ посилити 

свій контроль над постановами єврейської трупи» [343, С 74]. 

Антирелігійні кампанії єврейські атеїсти проводили із запалом. Один 

комуніст, не єврей, зазначав: «Було б здорово побачити, як російські комуністи 

вриваються до монастирів у дні священних свят так само, як комуністи-євреї 

роблять це на Йом-Кіпур» [266, с. 118]. Цві Гітельман наводить вислів Естер 

Фрумкіної, активної атеїстки, яка у свій час була одружена із рабином, про те, що 

начебто існує небезпека, буцімто населення може подумати, що юдаїзм 

виключений із антирелігійної пропаганди, і, значить, євреї-комуністи повинні 
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бути ще більше безжалісні із рабинами, ніж комуністи-неєвреї із священиками 

[266, с. 118]. 

У багатьох регіонах УСРР на початку 1920-х атеїстична агітація 

проводилася дуже кволо або взагалі не проходила. Не було підготовлених кадрів 

пропагандистів і агітаторів. Часто організація була на низькому рівні, а зміст був 

не продуманий. Кампанії були неефективними через відсутність ініціативи, та 

насамперед, переконаності в їх необхідності серед самих організаторів, та їхню 

слабку теоретичну підготовку. Релігійні діячі були більш обізнані, переконливіші 

та авторитетніші. Іноді антирелігійна пропаганда мала зворотній ефект. Агресивні 

та брутальні акції щодо релігії та її інститутів викликали співчуття до віруючих і 

поглиблення віри, а не відхід від ідеалістичного світогляду. Наприклад, у 

більшості районів Катеринославської округи антирелігійна пропаганда до 1923 р. 

не проводилася взагалі. У Велико-Дніпровському районі антирелігійна кампанія 

була проведена на Пасху організацією КСМУ. В Мануйловському районі в усіх 

селах було прочитано лише 1–2 лекції. Цікава ситуація склалася в Чаплинському 

районі: у селі Діївка антирелігійний виступ був зірваний віруючими, які прогнали 

доповідача [67, арк. 102]. Окружний партійний комітет Мелітополя констатував, 

що слабкі результати антирелігійної пропаганди пояснювалися відсутністю сил на 

селі для її проведення та відсутністю в достатній кількості матеріалів і посібників 

[67, арк. 104]. 

В антирелігійній роботі активну участь приймав КСМУ. Деякі акції він 

проводив разом із Головним бюро євсекції КП(б)У, а деякі – самостійно. У 

Тульчині в 1923 р. комсомольці влаштували під час свята Йом Кіпур великий 

карнавал з музикою, факелами, в якому, за повідомленнями євсекції, взяло участь 

більше 2 500 осіб [101, с. 172]. 

Об’єктом антирелігійної агітації у першу чергу була єврейська молодь і 

діти. У багатьох циркулярах фігурують розпорядження щодо проведення заходів 

саме серед молодих робітників: «Кампанія повинна проводитися згідно 

виробленому плану і охопити всю робочу молодь», «суд проводити тоді, коли 

буде залучена вся робоча молодь» [65, арк. 54]. 
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Основним завданням для більшовиків у перші роки революції у сфері 

боротьби з релігією в школі було витіснення релігії із навчального процесу. Для 

початку метою стало забезпечення безрелігійного навчання. Про антирелігійну 

освіту почали говорити пізніше. Для припинення виховання у дітей релігійного 

світогляду РНК УСРР 17 березня 1921 р. видав декрет «Про порядок 

призупинення роботи служителів культу», який усунув служителів релігії від 

роботи у системі освіти. Відповідно до циркулярів Наркомату освіти і 

Ліквідаційного відділу Наркомату юстиції від 18 і 31 липня 1922 р. із закладів 

народної освіти підлягали звільненню всі особи, що знаходились у матеріальній 

або службовій залежності від організацій релігійного культу [43, арк. 103, 105]. 

Упровадження цих нормативних актів спричинило нову проблему. Для 

діяльності єврейських закладів освіти не вистачало викладацьких кадрів [45, 

арк. 130]. Тому часто учителями працювали молоді комсомольці і комуністи без 

відповідної освіти [350]. Для поповнення викладацьких кадрів організовувалися 

педагогічні курси з єврейськими відділами [46, арк. 4]. 

Через те, що викладання велось на ідиші, вчителями могли бути лише ті 

люди, які вільно володіли цією мовою, і, звичайно, мали відповідну освіту. А 

здобували вони цю освіту ще в дореволюційний період, тоді, коли навчання мало 

переважно релігійний характер. Тому поширеним було явище, коли вчитель був 

глибоко віруючою людиною, і виховував учнів у тому ж дусі. Звичайно подібні 

факти непокоїли радянську владу. На сторінках газет і журналів часто 

обговорювалося питання чи може вчитель бути віруючою людиною або просто 

байдужим до релігії [166, с. 44]. Звісно, таких осіб до роботи у радянській системі 

освіти намагались не допускати. 

У школах працювали і вчителі, які повірили в комуністичні ідеї, в те, що 

Ленін і радянська влада відкрили перед єврейством небачені перспективи. Борис 

Хандрос у статті «Как мы учились…» розповідає про свого батька, який працював 

у Озаринецькій єврейській школі. Усього себе він присвятив вихованню 

«червоних дітей», це стало для нього сенсом існування на довгі роки, новою 

релігією. Автор зазначає, що Наум Хандрос проводив уроки по атеїзму особливо: 
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«на відміну від багатьох малограмотних, просто невігласів, войовничих 

безбожників, батько відмінно знав Тору, Талмуд, Гемору і про священні книги 

говорив із повагою» [388]. Такий толерантний підхід до виховання 

матеріалістичного світогляду серед підростаючого покоління провокував менше 

конфліктів у родинах. Але були вчителі, налаштовані радикально боротися з 

релігійними уявленнями. 

Питання боротьби з релігійною пропагандою розглядалися на районних і 

округових учительських конференціях та нарадах [350]. Школи передплачували 

дитячі єврейські журнали і газети, в яких часто вміщувався матеріал, що 

дискредитував юдаїзм і пропагував матеріалістичний світогляд. 

Нова система освіти, запроваджена більшовиками повинна була витіснити 

«реакційно-клерикальну мову» іврит, традиції Тори, та сформувати в учнів новий 

комуністичний світогляд. 

Особливо активна антирелігійна робота проводилася в радянських 

трудових школах, дитячих будинках, клубах, школах партійного та радянського 

будівництва напередодні релігійних свят. У Вінниці в 1923 р. у трудових школах і 

дитячих будинках під час Йом Кіпуру завідувачі провели бесіди антирелігійного 

змісту [101, с. 172]. Подібні заходи налаштовували дітей проти рабинів і батьків, 

як носіїв старих традицій. 

ХІІ з’їзд РКП(б) у квітні 1923 р. наголошував на необхідності організувати 

широку підготовку агітаторів і пропагандистів у релігійній сфері: «по всій лінії 

компросвіти ввести спеціальні курси із походження, розвитку й історії релігії, 

релігійних вірувань, культів і релігійних церковних організацій» [107, с. 745]. 

Програми для антирелігійних гуртків розроблялися в регіонах на основі нової 

атеїстичної літератури. Наприклад, Одеське бюро антирелігійної пропаганди у 

1923 р. здійснювало розробку програми, беручі за основу для її другої частини 

роботу А. Покровського «Бесіди про релігію» [67, арк. 106]. 

Пленум ЦК КП(б)У 23 червня 1923 р. зазначав, що внаслідок розвитку 

революції і безперервної ідейної кампанії проти релігійних забобонів відбулися 

значні зміни в психології населення. Найбільшими перемогами Пленум називав 
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«повне розвінчання і викриття попівщини», розкол православної церкви, 

пробудження величезного інтересу до питань науки, особливо природознавства, 

серед широких груп населення. При цьому зазначалося, що унаслідок цих же 

причин значна частина пасивно віруючих стала цікавитися релігією, що призвело 

до збільшення кількості активних захисників віри. Особливо велику протидію 

викликали кампанії за відміну релігійних свят і перенесення вихідного дня. 

Налаштовували проти Радянської влади і ряд грубих адміністративних заходів 

впливу [67, арк. 10]. 

Партійні керманичі усвідомлювали, що боротьба проти релігійних 

переконань є довготривалим процесом і в той час був лише один із її етапів. 

Липневий пленум Політбюро ЦК КП(б)У в 1923 р. зазначав, що у першу чергу 

треба утриматися від заходів, які ображають релігійні почуття віруючих усіх 

конфесій, але при цьому поглиблювати антирелігійну роботу та дискредитувати 

культи. Основними напрямками ведення пропаганди визначалися такі: 

антирелігійні дії і внутрішні церковні питання, широка природничо-наукова 

просвітницька робота та антирелігійна пропаганда, направлена на викриття 

релігійних забобонів, обрядів і культів. Визначалися найбільш доцільні форми і 

методи атеїзації населення залежно від об’єкту пропагандистських дій. Пленум 

констатував, що у селах ґрунту для антирелігійної роботи ще не було, тому тут 

варто було проводити загально-просвітницьку і природно-наукову роботу, 

роз’яснювати питання світобудови, походження і розвитку життя на землі, 

сільськогосподарські та агрономічні процеси, щоб підготовити селян до 

антирелігійної пропаганди. Підкреслювалося, що питання існування Бога ставити 

ще зарано, але вже необхідно викривати духовенство та найбільш грубі релігійні 

забобони. У роботі з пролетаріатом рекомендували перейти до безпосередніх 

антирелігійних дій, наприклад, до закриття культових споруд за «ініціативою» 

робітників. При цьому зазначалося, що збирати підписи за закриття доцільно 

лише після довгої підготовки, коли це відображає настрої значної більшості 

населення. Найбільш благодатний ґрунт для антирелігійної пропаганди був серед 

молоді. Тому роботу в цьому напрямку рекомендували (наказували) прискорити. 
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У школі радили робити наголос на викладанні природничих наук таким чином, 

щоб це нейтралізувало релігійний вплив сім’ї. Звернути увагу на підготовку та 

перепідготовку вчителів природничих дисциплін. Важливою ланкою роботи 

визначалося заохочення переходу служителів культу на атеїстичну роботу. 

Пленум підкреслив, що даремно раніше на подібні випадки не звертали уваги, бо 

такі переходи є сильним засобом антирелігійної пропаганди. Релігійні діячі 

зазвичай мали авторитет серед віруючих, і їх відхід від релігії ставав прикладом 

для населення. Вони гарно знали Святе письмо і традиції, тому з них виходили 

гарні антирелігійники. Партійні керманичі підкреслювали, що треба йти назустріч 

релігійним діячам, які зреклися релігії і надавати їм всіляку підтримку, 

наприклад, допомагати влаштуватися на роботу, що було проблемою для 

колишніх релігійників. Особливістю єврейського населення України, за 

визначенням Політбюро ЦК КП(б)У, була свобода від релігійних забобонів 

більшості людей. Тому зазначалося, що серед євреїв антирелігійну пропаганду 

можна вести більш різко [67, арк. 11–14]. 

Політбюро ЦК КП(б)У в ухвалених «Тезах з антирелігійної пропаганди» 

від 13 липня 1923 р. зазначало, що протягом даного періоду антирелігійний рух не 

мав належного керівництва з боку партії, і кожен окремий губернський комітет і 

антирелігійні осередки вели роботу на свій страх і ризик, а методи пропаганди 

були «надзвичайно строкаті». Тому Політбюро ухвалило рішення «оживити 

діяльність комісій при ЦК і Губкомах з антирелігійної роботи, покласти на них 

все керівництво антирелігійною пропагандою». Персонально відповідальним за 

це ставав замісник або завідуючий агітпропом. Комсомол повинен був відігравати 

лише допоміжну роль. Найбільш важливим було залучення до атеїзації мас 

працівників науки і школи, інтелігенції та вчителів, які могли вести активну 

просвітницьку пропаганду серед населення [67, арк. 14–15]. 

Голова Центрального бюро євсекції ВКП(б) С. Діманштейн зазначав, що 

деякі організації зробили несвоєчасні висновки про значні позитивні результати 

атеїзації населення, особливо молоді. Деякі психологічні зрушення були, але 
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потрібна подальша, довготривала поглиблена робота для остаточного відлучення 

людей від релігії [67, арк. 16]. 

Наступний період антирелігійної агітації припадає на 1924–1928 роки. У 

середині 1920-х років вуличні демонстрації поступилися місцем галасливим 

зборам у клубах і театрах, де висміювали релігію у всіх її проявах. Диспути із 

релігійними діячами, які євсекція заохочувала ще на початку 1920-х рр., були 

визнані небажаними [276, с. 248]. Перевага надавалася поширенню наукових 

знань. 

У березні 1924 р. в Уманській окрузі відбулась окружна нарада 

безвірників. З метою викорінення у населення релігійних звичаїв нарада вважала 

за необхідне всім гурткам усілякими засобами поширювати паростки «розумного 

побуту» на ґрунті науки й культури шляхом участі у роботі політосвітніх установ 

та запровадження нових обрядів, наприклад, звіздин (червоних хрестин) та 

громадянського шлюбу. Перед гуртками були поставлені завдання «втягнути до 

себе агрономічних робітників і використовувати їх для пояснення селянству 

виробничих процесів» у сільському господарстві, та для «пропаганди наукових 

засобів ведення господарства, для боротьби з релігійними забобонами» в 

сільському господарстві [178]. Делегат із с. Молодецького Уманської округи 

Гуцаленко наголосив, що говорити про богів – це ще не є боротьбою проти релігії, 

треба боротися власним прикладом: «Коли земля безвірника дасть втричі більший 

врожай, ніж у віруючого, то це буде кращою агітацією, цього вже ніхто не 

заперечить» [167]. Зважаючи на те, що до складу гуртків йшла переважно молодь 

і незаможні селяни, таких результатів складно було досягти. Тому подібні заклики 

залишалися лише словами. 

Продовжувала вести активну роботу Євсекціія КП(б)У. У березні 1925 р. 

вона разом із Агітпропом ЦК КП(б)У розіслала таємний циркуляр губернським 

агітпропам і євсекціям. У ньому говорилося про необхідність посилення та 

поглиблення антирелігійної пропаганди серед робітників, селян, кустарів та їхніх 

дружин, і повністю відмовитися від вуличних демонстрацій і карнавалів. 

Давалися настанови індивідуалізувати кампанію стосовно різних груп населення, 
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залежно від їхнього політичного, культурного рівня та ступеню релігійності. 

Вважалося, що серед робітників великих міст вже широко розповсюджені 

атеїстичні погляди, тому рекомендувалося перейти до «більш поглибленої 

науково-природничої пропаганди із антирелігійним нахилом». Підкреслювалося, 

що не можна було обмежуватися науково-природничою пропагандою серед 

мешканців містечок і дружин робітників і кустарів, які раніше майже не були 

охоплені антирелігійними кампаніями. Далі говорилося, що доповіді, лекції та 

інсценування повинні бути безпосередньо направлені проти релігійних свят, які 

представники даної групи населення відзначають. Євсекція наголошувала на 

необхідності пояснення походження і змісту свят та заперечення пов’язаних із 

ними легенд і забобонів. Особливу увагу рекомендували приділяти пропаганді 

серед єврейських селян і селянок, пов’язувати її із задачами в області сільського 

господарства: посівною кампанією, боротьбою з посухою та неврожаєм тощо. 

Основним завданням визначалася відмова від відзначення релігійних свят [343, 

с. 79–80]. 

Насадженням матеріалістичного світогляду з цього періоду почали 

займатися члени утвореної в 1925 р. громадської організації загальносоюзного 

значення «Спілка Безвірників». Це відкрило можливості для проникнення 

пропаганди безпосередньо у рамки сім’ї, куди доступ професійним агітаторам був 

утруднений. Для роботи серед національних меншин у СБ передбачалися 

національні секції та осередки [276, 248–249]. 

Іноді відбувалися характерні для попереднього періоду суди. Але вони не 

мали настільки ж масового та публічного характеру, як раніше. У 1925 р. у Києві 

відбувся суд над засновником підпільної єшиви Винярським [280, с. 204]. 

Продовжувала виходити антирелігійна література. З’явилися і нові 

видання. Основним друкованим органом Всеукраїнської ради СВБ став журнал 

«Безвірник», що видавався в Харкові з 1925 по 1935 рр. Йому належала провідна 

роль у насаджені масового атеїзму в Україні [404]. Поширювалась Україною 

преса і література, що друкувалася в Москві. У 1926 р. побачив світ перший 
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номер журналу «Антирелигиозник» (1926–1941 рр.) під редакцією 

О. Ярославського.  

Друкувалися матеріали, спрямовані на дискредитацію юдаїзму і 

поширення матеріалістичних поглядів і у місцевих виданнях, наприклад у газеті 

«Кременчугский рабочий» [255]. 

Активізувалася видавнича справа. Тему боротьби з релігією не оминала 

більшість друкованих органів в Україні, хоча дописи даної тематики в них 

з’являлися час від часу, певної системи і послідовності не було. Одна з 

найбільших газет «Пролетарська Правда» (Київ) іноді розміщувала антирелігійні 

матеріали. Номер від 25 грудня 1928 р. був весь присвяченій даній тематиці, 

видання 6 січня наступного року антирелігійною зробило цілу сторінку. Але після 

виходу цих двох номерів богоборчій пропаганді по півроку увага не приділялася 

[243, с. 61]. 

Важливе місце у богоборчій справі належало антирелігійній літературі. У 

РСФРР було створене спеціальне державне антирелігійне видавництво, яким 

керував Богад А. [371]. Для поширення атеїстичних поглядів друкували брошури 

та невеликі за обсягом книжки. 

На різноманітних зборах та конференціях постійно наголошувалося на 

необхідності пожвавити політико-освітню роботу серед бібліотек «через 

просунення... ідеологічно-витриманих книжок серед читачів.., підсилити 

пересувну роботу в справі обслуговування єврейського населення» [47, 

арк. 53 зв.]. Книжки, зміст яких суперечив комуністичній ідеології вносилися до 

спеціальних списків, як заборонена та ідеологічно невитримана література, яку не 

дозволяли видавати читачам [47, арк. 53 зв.]. 

Для забезпечення матеріалами до лекцій і доповідей у харківському 

журналі «Безвірник» виходив додаток. Наприклад, протягом 1927–1928 рр. у 

ньому друкували текст антирелігійних бесід: «Як і чому з’явилася в людей віра в 

Бога» [256], «Християнство і нехристиянські релігії» [248] та інші. Статті 

завершувалися контрольними питаннями по змісту тексту. 
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Друкований матеріал антирелігійні видання рекомендували 

використовувати не лише під час антисвяткових кампаній, а і для систематичної 

пропагандистської роботи. Серед членів юдейських громад пропонувалося 

проводити заходи на теми: «Чи жив Моїсей», «Походження єврейського культу», 

«Талмуд та його критика», «Про обрізання», «Равінат у царській Росії» [242]. 

Ідеологи безвірницької роботи радили, як краще проводити антирелігійну 

агітацію, які форми і методи використовувати у роботі. Осередки атеїстів 

ділилися своїм досвідом. 

Щоб полегшити агітаційну роботу місцевих органів влади та громадських 

організацій, складалися списки книг із антирелігійної пропаганди [67, арк. 59]. У 

1927 р. про єврейську паску рекомендували читати частину третю книги 

О. Ярославського «Библия для верующих и неверующих», А. Логінова  «Чудо про 

переходе Израиля через Чорное море», Г. Лурьє «Песах», антирелігійні статті в 

газетах «Емес» та «Штерн», у журналі «Юнгвальд» та інші. Більшість з них були 

надруковані на ідиші [215]. 

Антирелігійні книги не користувалися великим попитом. У 1928 р. 

підрахували, що лише 3 % запитів у сільських бібліотеках стосувалися 

безвірницької літератури. У першу чергу питаннями атеїзму цікавилися молоді 

чоловіки. Жінки ж уникали такої літератури. У середньому, лише одна із сотні 

книг прочитаних ними була антирелігійною [176]. 

Дослідниця історії єврейського штетлу міжвоєнного періоду 

Е. Школьнікова зазначає, що друковані засоби масової інформації, будучи 

символами нового, приваблювали передусім молодь і «передових» євреїв [327]. 

Ф. Кандель розповідає про те, що газети друкували малим тиражем на поганому 

папері, з нерозбірливими літерами, із складно зрозумілими новими 

словотвореннями на ідиші. Тому люди рідко їх купляли [280, c. 189]. 

Активно використовували радіо. Польська газета «Гайнт» у 1927 р. 

розповідала, що у «перший день пасхи, у Варшаві слухали по радіо єврейський 

антирелігійний концерт з Харкова». Організувала захід євсекція України для 

євреїв всього світу. Хор із солістами виконували антирелігійні пісні, які радянська 
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преса назвала народними. Закінчився концерт промовою єврейською мовою [47, 

арк. 40]. 

При центральній науковій бібліотеці Спілка Безвірників організувала 

окремий відділ для поширення антирелігійної літератури серед населення [47, 

арк. 40]. 

За участю голови ради СБ Бендерівського в Полтаві у 1928 р. було 

влаштовано першу антирелігійну виставку у Полтавському державному музеї, яка 

стала основою окремого антирелігійного відділу [206, с. 14]. 

Пропагандисти намагалися використовувати різноманітні художні методи 

боротьби проти релігії для того, щоб вплинути на емоції людей. Активний 

безбожник і автор антирелігійних статей Є. Лозино-Лозицький в одній із своїх 

доповідей підкреслював, що атеїсти впливають лише на розум, а цього не 

достатньо, «так як народна психіка вимагає впливу на почуття». Він стверджував, 

що «церква приваблює своєю театральністю і вмінням створювати настрій» і 

пропонував безбожникам скористатися цією зброєю для масової антирелігійної 

роботи [149]. 

Для зацікавлення людей ідеологи атеїзму радили переглянути форми 

клубної антирелігійної роботи, надавати перевагу живим, цікавим; пропаганду 

проводити «ближче до більш відсталих прошарків робітників», у цехах, 

гуртожитках, туди, куди не доходить робота клубу [49, арк. 23]. 

Активізували антирелігійну роботу в УРСР різноманітні загальносоюзні, 

загальноукраїнські, губернські та окружні з’їзди безвірників або єврейських діячів 

культури. 

Учасники Першого окружного з’їзду безвірників Кременчука (жовтень 

1928 р.), прийняли рішення перетворити СБ на масову організацію шляхом 

створення осередків у всіх населених пунктах і на підприємствах; докладно 

вивчити життя і роботу релігійних організацій; перейти до «практичної бойової 

безбожної діяльності»: повністю ліквідувати вплив релігійних організацій на 

суспільне життя в районі діяльності осередку, одночасно широко розвивати 

культурну роботу. Був прийнятий ряд постанов у вигляді побажань, наприклад, 
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про те, щоб у школах не відзначали релігійні свята, і канікули були присвячені 

революційним святам; щоб при школах були створені гуртки безбожників, і в 

навчальних закладах проводилось антирелігійне виховання. Як і на будь-яких 

антирелігійних зборах, на з’їзді було піднято питання закриття однієї з 

кременчуцьких синагог і передачи її приміщення для створення професійної 

школи [236]. 

У Харкові у травні 1928 р. відбувся Другий всесоюзний з’їзд єврейських 

працівників культури. У прийнятій резолюції говорилося, що робота в сфері 

культури повинна бути направлена на радикальну перебудову єврейського 

суспільства і на активне залучення єврейських мас до соціалістичного 

будівництва, основну увагу варто звернути на роботу в містечках. 

Підкреслювалося, що однією із важливих задач єврейської школи «є боротьба з 

впливом клерикальних і націоналістичних настроїв єврейської дрібнобуржуазної 

сім’ї на дітей». Делегати звернулися до Наркомату освіти з вимогою «повного і 

безумовного» закриття хедерів, єшив й інших єврейських духовних навчальних 

закладів [255]. 

Однією з цілей подібних з’їздів було залучення в ряди безбожників 

представників місцевої інтелігенції: лікарів, учителів, агрономів і наукових 

працівників [138; 208]. За даними представника Всеукраїнського союзу 

«Безбожник» Івановського близько 15 % шкільних учителів були релігійними 

[146]. Часто слово на таких зібраннях надавали лікарям і вчителям атеїстам. На 

з’їзді в м. Кременчуці виступав єврейський учитель Шраєр. Промову зробив 

єврейською мовою, і запевнив, що «єврейські просвітяни дадуть опір рабинам» і 

докладуть усі зусилля для перетворення синагог у центри культури [172]. 

Частими були нарікання на те, що вчителі слабо втягнуті в антирелігійну 

роботу. А саме вони повинні бути «на передових позиціях антирелігійного 

фронту» [50, арк. 9]. Хоча на ІІ Всесоюзному з’їзді єврейський працівників 

просвіти 9–15 квітня 1928 р. у Харкові було зазначено, що радянізація 

єврейського населення в першу чергу вплинула на учительство і зблизила його із 

партією, владою та радянською педагогікою. 
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У з’їздах зазвичай брали участь представники комсомолу [180], робітників 

і червоноармійців [214].
 
Важливою темою обговорення було релігійне виховання 

в родині й атеїзація жінок [227]. 

Як і раніше, особлива увага у проведенні богоборчих кампаній приділялася 

дітям і молоді. Вони залучалися до проведення антирелігійної пропаганди і були 

основним її об’єктом. У школах ввели уроки з антирелігійного виховання, в 

інститутах – з наукового атеїзму [280, с. 186]. Для того, щоб «відтяти дітей від 

релігійно-побутової обстановки в сім’ї» планували організовувати дитячій 

відпочинок і розваги: прогулянки, екскурсії, вечірки, кіно та карнавали [212, 

с. 78]. 

Ліквідовуючи релігію, більшовики намагались організувати дозвілля 

людей. Вони відкривали єврейські клуби, хати-читальні, різноманітні гуртки. 

Заклади мали на меті формування політичної культури, роз’яснення змісту 

політики радянської влади, у тому числі і національної, поширення 

комуністичного світогляду. Атеїзм був його складовим елементом. Тому одним із 

напрямків роботи клубів була антирелігійна пропаганда. Під час політики 

коренізації вся робота повинна була проводитися мовою нацменшини. Але далеко 

не всі клуби працювали на належному рівні. «Кременчуцький робітник» у 1928 р. 

констатував, що клуби часто нічого або майже нічого не робили. Свою діяльність 

у богоборчій справі обмежували однією або двома постановами. Не влаштовували 

антирелігійних вечорів, у кошторисах не було передбачено витрат на 

антирелігійну роботу [50, арк. 9]. Харківська газета «Комуніст» підтверджувала 

цю інформацію. Розповідаючи про один клуб в Єнакієвому, зазначала, що 

робітники не бачать нічого цікавого в клубі, тому й не відвідують його, у вільний 

час вони пиячать або збираються у молитовнях [49, арк. 5]. 

Про ситуацію в Маріуполі повідомляла в 1928 р. газета «Приазовський 

Пролетар». У грудневому номері зазначалося, що профспілки, комсомол, 

політпросвітні та громадські організації проявляють інтерес до антирелігійної 

пропаганди лише під час кампаній перед святами [49, арк. 23]. 
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Взагалі, за період 1924–1928 років антирелігійна пропаганда послабшала. 

Спілка безвірників переживала організаційний період, євсекції дещо призупинили 

наступ на юдаїзм. Це відповідало вектору держаної політики у всіх сферах життя 

радянського суспільства: в економіці – неп, у національній і культурній царинах – 

коренізація. Внаслідок пом’якшення державного тиску в середині 1920-х років 

релігійне життя пожвавилося. Керівники безвірницького руху наприкінці 1920-х 

років пов’язували це не лише із діяльністю «соціально-ворожих класів», 

«кулацькими елементами, новою буржуазією, і неповською інтелігенцією» [50, 

арк. 8], а й із своєю бездіяльністю: «ми не можемо як слід задовольнити «духовні 

потреби» робітництва» [234], «ми нічого не робимо» [50, арк. 9]. Радянські 

пропагандисти в 1928 р. констатували ріст релігійних організацій: «У місті 

[Кременчук] помітна тенденція росту релігійних общин, кількісно вони значно 

збільшилися у порівнянні із минулим роком». За словами активних діячів 

богоборчого руху общини збільшувалися в основному за рахунок неосвіченого 

або малоосвіченого населення: «В єврейській общині 225 членів, із них 55 

неграмотні і 167 із початковою освітою». Більшовиків найбільше непокоїло те, що 

членами общини були представники різних станів, серед яких поширювалися ідеї 

братерства та любові [50, арк. 9]. Радянська політика ж ґрунтувалася на боротьбі 

«класових ворогів», і релігійне миролюбство та взаємоповага лише заважали. 

Протягом усього періоду постійно наголошувалося на необхідності 

пожвавити антирелігійну пропаганду і просякнути нею всю освітню роботу: «Вся 

система політосвітньої роботи при гарній її постановці, безумовно, є в певній мірі 

процес антирелігійної пропаганди»; «елементами атеїзму, безвірництва треба 

просякнути всю щоденну культурну та політосвітню роботу» [49, арк. 40]. 

Із другої половини 1928 р. почалася радикалізація антирелігійної політики. 

ВЦВК та РНК РСФРР 8 квітня 1929 р. видали постанову «Про релігійні 

об’єднання». Були внесені зміни до Конституцій союзних республік у травні 

1929 р. На перший план у антирелігійній політиці вийшли адміністративно-

репресивні методи роботи. Агітація і пропаганда відійшли на другий план, хоча 

на межі десятиліть їхня активність не зменшувалась. 
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Активізувалася видавнича справа. З’явилися нові антирелігійні видання. Із 

1929 р. двічі на місяць почала виходити газета «Войовничий безвірник» (1929–

1933 рр.). Вона була органом Київської округової ради СВБ. Із січня 1930 р. у 

Харкові побачила світ газета «Войовничий безвірник» (1930–1933 рр.) – орган 

Центральної ради СВБ України. Видання містили директиви організації 

безвірників, методичні матеріали та висвітлювало антирелігійну роботу на місцях. 

Постійно збільшувалася кількість неперіодичної антирелігійної літератури. 

У 1929 р. було видано 82 назви, а за 1930 і перший квартал 1931 р. випустили 170 

назв книг об’ємом 592 друкарські аркуші з 2293 тисяч примірників [143]. 

Масова література була новим явищем у суспільстві 1920-х рр. Але ще 

більш новими були радіотрансляції, фільми і діапозитиви. Із антирелігійними 

сюжетами ще нічого не знімали. На кіноплівці лише фіксували атеїстичні акції, 

наприклад, закриття синагог. Діапозитиви виготовляли і розповсюджували за 

високими цінами. В 1930-х рр. у товаристві «Наочні приладдя» в м. Харків можна 

було виписати плівки на теми «Релігія і Жовтень», «Народження, смерть і 

воскресіння богів», «Релігія і сільське господарство», «Походження людини», 

«Релігія і жінка» та інші вартістю від 8 крб. 75 коп. до 18 крб. 75 коп. [160]. 

Активно випускалась і художня антирелігійна література. У книгах 

доступно зображувалося життя звичайних людей, викривалася «підступна» 

діяльність духовенства і «розкладаюча» роль релігії. У роботі Е. Ожешка 

«Исторический роман» виданій у 1929 р. описувався побут населення західного 

єврейського містечка в межі «риси осілості» на початку ХХ століття. Сюжет 

показував «залежність неосвіченого єврейського населення – бідноти – від 

релігійних фанатиків-рабинів та їх найближчих друзів – багатіїв» [249]. 

Методом масової пропаганди серед робітників були виступи під час 

обідньої перерви. Зазвичай вони проводилися в їдальнях, де збиралися всі 

працівники і мимоволі ставали слухачами антирелігійних лекцій. Такий метод 

пропаганди мав значну перевагу: доповіді і бесіди мали велику аудиторію. 

Осередок безвірників на харківській фабриці імені Тинякова у 1930 р. щоденно 

проводив антирелігійні заходи в їдальні. Спочатку це було зумовлено відсутністю 
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спеціального приміщення для зборів, але пропагандисти розуміли позитивні 

сторони такого виду роботи і вирішили, що навіть за наявності приміщення треба 

продовжувати роботу в їдальні [202]. 

У Києві наприкінці 1920-х років на деяких підприємствах під час обідньої 

перерви по радіо транслювалися стислі антирелігійні лекції. Планували видати 

радіогазету «Безвірник» і радіоконцерти [243, с. 61]. 

Для піднесення масової роботи і її результативності у великих містах 

УСРР за ініціативою СВБ працювали курси з підготовки антирелігійного активу. 

У Києві в жовтні 1929 р. відкрився стаціонарний семінар, який відвідували 30 

слухачів. Наприкінці лютого того ж року при окружній раді за допомогою 

профспілок почали функціонувати короткострокові курси, розраховані на 

підготовку 100 агітаторів для міста. Кількаденні семінари проводилися в районах 

Київщини, наприклад у Жовтневому та Бориспільському. При будинкові Червоної 

армії станом на середину 1929 р. було проведено 2 семінари для підготовки 

керівників антирелігійних гуртків військових та проводився інструктаж для 

антирелігійних пропагандистів по військових частинах. Функціонував вищий 

семінар атеїзму при кафедрі марксизму-ленінізму Всеукраїнської академії наук, де 

працювало 20 осіб, що постійно підвищували свій науковий рівень у цій сфері 

[243, с. 61–62]. 

У Києві з 1929/1930 навчального року було запроваджено викладання 

теоретичного курсу з атеїзму в Інституті народної освіти, Робітничому 

університеті та у Радянській партійній школі. Метою впровадження курсу був 

випуск спеціалістів, які паралельно із своїм основним фахом могли б вести 

активну безвірницьку роботу. Для методичної допомоги викладачам-атеїстам 

діяла комісія з дослідження релігійної ідеології при Інституті марксизму і 

ленінізму, головою якої був професор М. А. Нирчук. Комісія видала збірник 

«Релігія і культура». При ній працював семінар для підвищення кваліфікації та 

підготовки кваліфікованої зміни викладачам – аспірантів-атеїстів [244]. 

Центральна єврейська бібліотека м. Києва разом із Центральним 

видавництвом організувала в 1930 р. три пересувні антирелігійні виставки [142]. 
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Існували також пересувні антирелігійні музеї [198]. У Києві працював Музей 

культів [243, с. 61]. 

Антирелігійна пропаганда на рубежі 1920-х–1930-х років була найбільш 

активною за весь міжвоєнний період. Доказом цього слугує і той факт, що Спілка 

войовничих безвірників переживала апогей свого розвитку. За неповними даними 

у 1928 р. вона налічувала 49 950 членів, у 1929 р. – 723 000, у 1931 р. – 1,5 млн. 

(9 543 осередки) [282, с. 118]. Проте ці статистичні дані не можуть бути 

показником активної атеїзації населення. Чимало новостворених осередків 

існували формально, а їх члени не брали участь у безвірницькій роботі. До лав 

СВБ внаслідок адміністративного тиску та шляхом рішення загальних зборів про 

колективний вступ зараховували, наприклад, всіх членів профспілок [372, с. 41]. 

Складно судити про рівень ефективності антиюдейської агітації та 

пропаганди. Численні підписи єврейських робітників під клопотаннями за 

закриття синагог і молитовних будинків та заяви на шпальтах газет і журналів про 

відхід від релігії не можна використовувати для оцінки рівня атеїзації населення. 

Державі було вигідне існування міфу про поширення безвір’я, щоб руками 

простих людей послабити свого конкурента в матеріальній та ідеологічній сферах. 

У той же час можна констатувати, що проведена робота мала наслідки. 

Були, наприклад, вчителі-євреї, які усім серцем вірили, що більшовицька 

революція і радянська влада відкрили перед єврейством небачені 

перспективи [388]. У такому ж дусі вони виховували своїх учнів [45, арк. 2]. Діти 

у початковій і середній школі мало схильні до розмірковувань, аналізу і критики, 

вони зазвичай на віру сприймають слова вчителя. 

Відхід від релігії був більш помітний у тих районах, де активно 

проводилася пропаганда. Слабкі результати антирелігійної роботи пояснювалися 

відсутністю сил, особливо в невеликих населених пунктах, для її проведення та 

відсутністю в достатній кількості матеріалів і посібників [67, арк. 104]. 

Єврейська молодь активно влилась у більшовицько-комуністичний рух. 

Вона підтримувала культурну політику радянської влади. У натовпах, які 

збиралися для закриття синагог, переважали саме молоді євреї. Дослідниця 
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міжвоєнної історії євреїв в Україні В. Хітерер, спираючись на спогади Д. Вайнера 

констатує, що покоління євреїв, яке сформувалося після революції і пройшло 

через потужну обробку радянської пропаганди, повірило в ідеї соціалізму. Більша 

частина єврейської молоді не відвідувала синагог на момент їх закриття. Вони 

сміялися над людьми похилого віку, вважали їх культурно відсталими, хоча 

релігія не була ще повністю витіснена із їхньої свідомості, у сім’ях ще жили 

єврейські традиції і основні свята продовжували відзначати [389]. 

*        * 

* 

Отже, на початку 1920-х років розпочався «штурм» релігії. Серед 

єврейського населення агітацією та пропагандою займалася передусім Євсекція 

КП(б)У. Популярними формами роботи були публічні суди над інститутами 

релігії, діячами культу, та юдаїзмом. Вуличні карнавали, демонстрації та мітинги 

демонстрували неповагу до почуттів віруючих та висміювали обряди і традиції. 

Поширеними формами роботи було видання різноманітної друкованої 

антирелігійної продукції: листівок, плакатів, гасел, закликів, брошур, книг, газет і 

журналів. Популярними методами агітації та пропаганди стало скасування 

вихідного дня в суботу та під час релігійних свят, впровадження нових 

більшовицьких свят, обрядів, традицій. 

У 1923 р. більшовицьке керівництво відмовилося від заходів, які ображали 

релігійні почуття віруючих, натомість більше уваги приділялося роз’яснювальній 

роботі. Популярними стали зібрання у клубах, хатах-читальнях і театрах у формі 

лекцій, бесід, читань, концертів, вистав, спектаклів та виставок. 

У другій половині 1920-х років частими були з’їзди різного рівня 

безвірників та єврейських діячів культури. На них підбивали підсумки проведеної 

роботи, ділилися досвідом, узгоджували подальші дії для поширення атеїстичного 

світогляду. На цих зібраннях агітатори та пропагандисти намагалися 

диференціювати форми, методи та зміст роботи залежно від об’єктів впливу. 

Із 1929 р. антирелігійна агітація та пропаганда посилилися, не зважаючи на 

те, що пріоритетними напрямами роботи стали адміністративні обмеження та 
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репресії. Новими формами роботи були антирелігійні радіопередачі, виступи на 

підприємствах і в установах під час обідньої перерви, пересувні виставки та 

організація Музею культів у Києві та атеїстичних відділів у регіональних музеях. 

Припинила діяльність Євсекція КП(б)У, але у той же час саме на рубежі 1920–

1930-х рр. переживала апогей розвитку Спілка войовничих безвірників. 
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4. 3. Зміст агітації і пропаганди 

 

Застосування різноманітних форм антирелігійної пропаганди мало на меті 

вплинути насамперед на емоції людей тому, що базовим елементом віри є саме 

емоції. Засновниками віровчень є харизматики. Віра полягає у визнанні істинності 

певних тверджень на основі свідчень засновника та його послідовників. Релігійна 

віра передбачає сприйняття як істинних фактів, подій, суджень без попередньої їх 

перевірки. Вона спирається на емоційне сприйняття особистості засновника, його 

дій і повчань. Віра мінімізує вплив розуму. При цьому кожне віровчення має 

догмати, які регламентують поведінку і базуються на розумі. Для «розвінчування» 

догматів юдаїзму та позицій духовенства більшовики зверталися до логіки та 

знань. Вони намагалися пояснити, переконати у неправдивості та помилковості 

релігійних догматів, недоцільності обрядів і традицій, корисливості та вигоді 

духовенства та істинності комуністичної ідеології за допомогою досягнень науки 

та здорового глузду. 

У середині 1920-х років сформувалися два погляди на зміст антирелігійної 

пропаганди. Газета «Безбожник» (редактор О. Ярославський) закликала 

«викривати ненауковість і брехливість релігійних уявлень», «класову 

експлуататорську роль» релігії, відмовитися від залучення адміністративних 

методів. Інша газета з такою ж назвою «Безбожник» (редактор М. Костеловська) 

критикувала абстрактний атеїзм і закликала до організації всієї антирелігійної 

пропаганди лише на класовій основі, на принципах класової боротьби. Дискусія 

спричинила обговорення форм, змісту і методів роботи під час наради на 

найвищому рівні в агітпропі ЦК ВКП(б), що відбулася в Москві наприкінці квітня 

1926 р. [282, с. 104]. 

Про зміст антиюдейської пропаганди та агітації можна дізнатися 

проаналізувавши антирелігійні публікації 1920–1931 рр. На їх основі 

виголошувалися промови на показових судах, під час демонстрацій, перед 

вилученням культових цінностей та закриттям синагог. 
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За змістом публікації умовно варто поділити на три види. По-перше, це 

критика і викриття деструктивної ролі релігії та служителів культу. 

Радянська влада звинувачувала релігійних діячів у підтримці царського 

режиму та А. Денікіна і засуджувала за негативне ставлення до революції та її 

діячів. Служити царю та уряду, з точки зору більшовиків, значило зраджувати 

інтереси простого люду. Пропагандисти й агітатори запевняли, що частину 

єврейської буржуазії і рабинів царська влада сприймала за «своїх», а погроми для 

єврейської великої буржуазії були вигідні, бо вони відволікали робітників від 

страйків на заводах і фабриках, що належали цим багатіям [216]. Активні атеїсти 

зазначали, що боронячи монархію в Росії, рабини турбувалися про свої кишені; 

виступаючи за підтримку Першої світової війни, дбали «за бариш своїх клієнтів з 

буржуїв і торговців», які отримували значні прибутки від воєнної промисловості; 

життя ж простих євреїв їх не турбувало [197]: «В ім’я інтересів своєї кишені і 

кишень своєї буржуазної клієнтури, вони завжди готові стати до спілки з 

найодвертішими ворогами єврейства й лизати п’яти всім тим, у кого руки омиті 

кров’ю єврейської бідноти й трудящих» [197]. 

У відозві до єврейської робочої молоді, яку поширювали в Кременчуці в 

1922 р., говорилося, що рабини завжди вітали царя Миколу святою Торою; 

Віленський рабин Клячко в 1902 р. наказав висікти єврейських революціонерів, 

Київський рабин Аронсон благословив вступ Денікіна до Києва, а Гомельський 

рабин Оршанський у поточному році відкрито агітував проти комуністів [64, 

арк. 61, 61 зв.]. До речі, з останнього видно, що агітація релігійників проти 

існуючого режиму засуджувалася, але такі ж дії щодо релігії вважались 

нормальними і потрібними. 

Більшовицькі агітатори постійно акцентували увагу на тому, що саме 

єврейські робітники були активними учасниками революції, за що і зазнавали 

утисків від царя Миколи ІІ та його оточення [197, с. 26]. 

При будь-якій нагоді наголошувалося, що саме радянська влада припинила 

дискримінацію євреїв. Те, що урівняв у правах представників усіх 

національностей Тимчасовий уряд у 1917 р., замовчувалось. 
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У статті «Релігія на послугах контрреволюції» співробітник Наркомату 

внутрішніх справ М. Кривохатський писав, що «юдейська релігія з її синагогами 

та рабинами» служила лише інтересам буржуазії та поміщиків, на неї було 

покладено завдання духовно пригнічувати трудящих євреїв [181]. У іншому 

повідомленні «Походження і суть єврейської пасхи» зазначалося, що це свято 

єврейська буржуазія використовує для того, щоб підтримати у бідноти уяву про 

видуману рівність, забезпечивши її безоплатною мацою і вином [213]. Журнал 

«Безвірник» у 1924 р. на своїх сторінках викривав «справжню» діяльність 

рабинів: 

Між братами строїть мури, 

В шабес учить різать кури; 

Репетує «їж кошер», 

Сам свиняче сало жер. 

Як той ханеке приходить, 

Він по людях всюди ходить, 

Дере гроші з людських бід, 

Хто не дасть, той грішний жид [232]. 

Юдейську релігію та служителів культу постійно звинувачували в 

обкраданні бідноти та підтримці заможних верств населення. У Хорольській 

газеті (Полтавська губернія) «Безвірник за сівалкою» в 1930 р. писалося: «Як і всі 

релігії, єврейська релігія служить чинно на користь капіталістичного ладу. 

Єврейська релігія допомагала капіталістам і поміщикам грабувати бідноту, 

влаштовувати погроми, знущатись над тими, хто своїми мозолистими руками 

здобував собі кусок хліба. Рабини вкупі з попами чинно обдирали робітників, 

бідняцько-середняцькі маси» [163]. 

Агітатори стверджували, що служителі релігії наполягали на дотриманні 

обрядів, зокрема на відвідуванні синагог і молитовень та забороні працювати у 

дні релігійних свят, для того, щоб послабити виробництво та завдати шкоди 

економіці. Напередодні свят Рош а-Шана та Йом Кіпур у 1931 р. газета 
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«Войовничій безвірник» писала, що «клерикали напружують всі сили, щоб у дні 

свят коштом послаблення темпів на виробництві заповнити свої синагоги» [155]. 

Рабинів, які на свій ризик не емігрували, а залишилися в Радянському 

Союзі, звинувачували в агітації проти мобілізації коштів для індустріалізації, 

переселення євреїв на виділені землі в Україні, Криму та Біробіджані, проти 

виборів комуністів до рад [151]. Напередодні виборів духовенство зазвичай 

звинувачували у «дезорганізації передвиборчої кампанії» з метою «гальмування 

соціялістичного будівництва» [49, арк. 40]. 

Ідеологи радянського ладу, зокрема В. Ленін, підкреслювали 

підпорядкованість національного питання класовій боротьбі та виступали проти 

будь-якої міжнаціональної ворожнечі. 

Більшовики своєю соціальною опорою вважали робітників, селян та все 

незаможне населення, і ділити їх за національностями було не доречно. Важливо 

стало об’єднати все незаможне населення проти заможного, щоб здійснити 

перерозподіл матеріальних благ. Юдаїзм же об’єднував людей за національною 

ознакою, незалежно від їхніх матеріальних статків. Тому одним із завдань 

пропаганди було «пояснити робітникам, що національні забобони, національна 

ворожнеча вступає в протиріччя з духом класової боротьби, що міцно з’єднує усіх 

робітників, не зважаючи на національність, на колір шкіри, на релігійні 

переконання їхні, в одну дружню сім’ю, що бореться проти капіталу» [234]. 

Радянські агітатори називали релігію найкращим засобом для 

розпалювання міжнаціональної ворожнечі: «Прислужники кожної релігії 

виховують вірян так, що їхня релігія є ніби справжня, вибрана Богом, а релігія 

інших – не справжня поганська, бусурманська, і з нею треба ворогувати й 

боротися». Крім цього, агітатори стверджували, що служителі культу нацькували 

віруючих на представників інших релігій: православне духовенство говорило, що 

закривали лише їхні церкви, а синагоги майже не чіпали; рабини запевняли 

віруючих у тому, що юдаїзм переслідували, під час юдейських свят змушували 

єврейських  робітників  працювати, а на християнські свята фабрики не 

працювали [200]. 
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Більшовики стверджували, що ще царський уряд свідомо нацьковував 

росіян, українців і білорусів-християн на євреїв, татар та вірмен. Радянські 

пропагандисти наголошували, що і за часів існування Радянського Союзу 

«християнські попи та проповідники, рабини, мули та ін. ватажки культів» 

загострювали національну нетерпимість [150]. Найбільш часто лунали 

звинувачення християнського духовенства в антисемітизмі [223]. 

У той же час антирелігійні статті рясніли інформацією про те, що юдаїзм – 

це знаряддя відокремлення євреїв від інших народів. Основною метою 

національних релігій називали розкол пролетаріату для поразки революції. 

Проповідь про любов до ворогів атеїсти називали брехливою, такою, що 

має на меті лише «підірвати волю пролетаріяту та селянства до боротьби з 

класовим ворогом, видати його, неозброєного, світовому капіталу» [149]. 

На Всесоюзному з’їзді СВБ у 1929 р. стверджувалося, що основним 

завданням будь-якої релігії є підтримка експлуататорів проти експлуатованих, 

проповідь рабства і покори мас своїм панам, «за допомогою релігії експлуататори 

сіяли національну ворожнечу, нацьковували один народ на інший. В той же час 

служники культу зраджують інтереси своєї нації і вірою і правдою служать 

імперіялізмові» [221, с 55, 62]. 

Діячів культу постійно звинувачували в економічному «шкідництві»: 

«Куркуль, піп, ксьондз, рабин та сектант в середині країни всіляко намагаються 

зірвати виконання промфінпляну та колективізації» [187]; «Попи й сектанти 

проти позики і податків» [211]; «попи й рабини ширять провокаційні чутки, 

навчають селян ховати й гноїти хліб, аби тільки не продати радянській державі; 

вони також зривають м’ясозаготівлі, закликаючи селян нищити худобу» [184]. У 

1929 р. рабинів Проскурівщини звинуватили у приховуванні хліба на випадок 

війни або інфляції. Начальник міліції у синагозі на горищі знайшов близько 

700 пудів хліба [222]. 

Релігійних діячів обвинувачували в усіх невдачах радянської влади. Вони 

вважалися винними в усіх економічних проблемах держави. Так, наприклад, 

труднощі, пов’язані з нестачею розмінних монет, були створені «завдяки 
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провокаціям клясових ворогів: куркульство, непмани і єврейські релігійники 

старанно переховували срібну монету. Так, наприклад у м. Борисові було 

знайдено захованих в синагозі 3 000 крб. срібної монети [210]. 

Преса часто писала, що християнське духовенство виступало проти 

колективізації [150]. Єврейських служителів культу не можна було в цьому 

звинуватити, бо євреї ще до колективізації жили і працювали, об’єднані у 

громади, на основі яких колгоспи створювалися набагато простіше, ніж серед 

українських селян. Хоча іноді зустрічались і такі публікації [210]. 

Антирелігійну пропаганду й агітацію більшовики проводили паралельно із 

боротьбою за нарощення темпів виробництва. Партійні керманичі наголошували: 

«Всю безвірницьку роботу слід підпорядкувати боротьбі за перевиконання 

промфінпляну, за зниження собівартості, за трудову дисципліну» [155]. 

Більшовицькі агітатори протиставляли роботу на користь розвитку країни 

відпочинку під час релігійних свят. Хоча у той же час вони говорили про 

експлуататорську роль релігії (релігія – це метод експлуатації) [240]. 

Для збільшення ідеологічної складової суботників, недільників та роботи у 

дні релігійних свят радянські керівники ставили конкретні цілі, на які йшли 

зароблені гроші. Миколаївські робітники-євреї у 1930 р. під час свята Йом Кіпур 

провели суботник, прибутки від якого були передані для побудови літака «Біро-

Біджан». Напередодні цього ж свята в 1931 р. агітатори закликали організувати 

суботник для збору коштів на підводний човен «Войовничий безвірник» [155]. 

Часто організовували соцзмагання. Одним із завдань антирелігійної роботи 

напередодні свята «Йом Кіпур» у 1931 р. було посилення «ударно-безвірницького 

руху системою соцзмагань», організація безвірницьких ударних бригад, артілей, 

крамниць і, навіть, цілих підприємств [155]. 

Завдання антисвяткової роботи зводилося до відвернення людей від 

виконання релігійних обрядів шляхом організації роботи у ці дні. В 1930 р. газета 

«Безвірник за сівалкою» в м. Хорол Полтавської губернії наголошувала: «Гаслом 

антипасхальної кампанії серед колгоспників мусить бути: Ні жодного колгоспу, 
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що святкував би пасху. Ні жодного п’яного колгоспника. За масовий виїзд 

колгоспників у поля» [168]. 

Релігію протиставляли розвитку промисловості. Замість молитов і посту 

заповнювали мозок людей цілями найскорішого виконання п’ятирічки, 

реконструкції промисловості, колективізації сільського господарства, зміцнення 

обороноздатності країни [240]. 

Радянська влада намагалася всіляко поширювати ідеї соціалістичного 

будівництва. В одній із постанов бюро райкому КП(б)У Новозлатопольського 

єврейського національного району по відношенню до редактора і заступника 

редактора місцевої єврейської газети «Колвірт Штерн» говорилося: «Зобов’язати 

тт. Левія та Меламуда збирати єврейський фольклор – пісні, приказки та ін., що 

відображають колективізацію, соціалістичне будівництво, любов до партії і до 

тов. Сталіна, і друкувати їх в газеті» [301, с. 52]. 

Служителі культу і глибоко віруючі люди в промовах і статтях 

зображувалися неправдивими, підступними, корисливими і просто дурними. 

Атеїсти ж поставали як сильні фізично, молоді, роботящі, успішні, авторитетні та 

зажди усміхнені люди. У життєвих ситуаціях саме вони перемагали рабинів, 

канторів, цадиків, а релігійним і недалеким людям відкривали очі [146; 186; 203]. 

Часто писали або розповідали про звичайні непорозуміння в релігійних сім’ях, 

про сварки та образи серед служителів культу, або духовенства з віруючими. 

Четвертий номер «Безвірника» розповідав, як рабин розсудив кількох заможних 

людей. Ті, хто програли у цій суперечці, не згодились із його рішенням 

звинуватили рабина у тому, що він «неповажний і читає в синагозі тихо» і 

«виписали собі другого» рабина [192]. А журнал «Безбожник» у 1930 р. писав про 

одну синагогу, яка начебто була «осередком розбрату і притоном крадіїв-

рецидивістів» [241]. 

Радянська влада звинувачувала віруючих і релігійних діячів у нападах на 

людей, які займалися антирелігійною пропагандою і агітацією. У брошурі «До 

робітників міста Кременчука», виданій у 1922 р. Губернським комітетом КПУ, 

КСМУ та Губернською радою профспілок напередодні Рош а-Шана, говорилося, 
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що віруючі побили дітей із Будинку юнацтва, які випадково проходили повз 

синагогу за те, що вони напередодні розклеювали листівки із антирелігійними 

закликами. Далі розповідалося, що внаслідок поширення чуток про те, що 

комсомольці вдерлися до синагоги без головних уборів, свистіли та зірвали талес, 

«натовп буржуазних синків» побив комсомольців [64, акр. 60, 60 зв.]. 

Під час антирелігійної пропаганди зверталися до значення основних слів у 

релігії. Активний учасник більшовицької революції М. Бухарін акцентував на 

тому, як називають Бога: «Господь», «владика», «повелитель», «цар небесний». 

Він говорив, що слово «Бог» пішло від того ж слова, що й багатий, а «владика», 

означає таку особу, котра має великі статки. Розтлумачивши значення назв Бога, 

приходить до висновку, що «Бог» – це багатий, сильний пан, рабовласник, цар, 

суддя, тобто «точна копія, знімок з земної влади старшин, а потім князів». За його 

словами, Бог Старого заповіту був грізним дідом, жорстоко караючим своїх 

підданих. Звичайно про любов до своїх «підданих» та милосердя М. Бухарін 

нічого не говорив. Більшовики, звертаючись до святого письма наголошували, що 

єврейський Бог – є Богом помсти і війни [151]. А у книгах та статтях було 

заборонено писати заголовну букву в слові «Бог». 

Слова і дії служителів культу, спрямовані проти переслідування юдаїзму, 

інтерпретувалися більшовицькими агітаторами як заклики до повалення «влади 

робітників та селян» [219, с. 16, 211]. 

У доповідях, на лекціях та на шпальтах газет і журналів говорилося про 

негативну роль синагог та мікваот. Ритуальні обмивальні зображувалися 

брудними басейнами, де поширювались інфекційні та венеричні хвороби. 

Акцентувалося, що належали мікваот єврейським общинам, а розпоряджалися 

ними служителі культу, вони ж брали гроші за відвідування. Про закриту мікву у 

Кременчуці писали, що кожен день в одному басейні купалися здорові та хворі на 

коросту, тиф, лишаї і гонорею жінки, вода при цьому не змінювалася «хоч у 

басейні може побувати за день і сотня здорових та хворих жінок». Був проведений 

огляд мікви комісією лікарів. У висновку говорилося, що «про будь-яке 
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користування “міквою” надалі й гадати нема чого. Її треба безперечно закрити… 

А басейн треба замурувати, бо вже й ґрунтова вода заражена» [175]. 

В агітаційних промовах і публікаціях релігійні свята протиставлялися 

новим, революційним. У звернені до єврейської молоді Кременчука в 1922 р. 

говорилося: «Твої свята – це не “Рош-Гашоно” і “Йом-Кіпур”, а міжнародний 

день 3 вересня». Дотримання обрядів і відвідування синагоги протиставлялись 

участі у комсомольській або партійній організації. У згаданому звернені 

говорилося: «Твоє місце не в синагозі – а в рядах союзу комуністичної молоді» 

[64, арк. 61, 61 зв.]. 

Під час релігійних свят радянські органи влади намагалися максимально 

задіяти населення на роботі і в культурних заходах, щоб відволікти від виконання 

релігійних обрядів, та щоб у людей зовсім не залишалося часу на відвідини 

синагог та молитовних будинків. На свято Рош а-Шана у Кременчуці в 1922 р. 

закликали усіх євреїв піти на демонстрацію, до клубу комсомолу ввечері 

22 вересня, на виставу – 23-го, на політичний суд – 24-го, у день Йом Кіпуру – на 

суботник [64, арк. 61, 61 зв.]. 

Закордонні релігійні об’єднання виступали проти цькування релігії в 

СРСР. Радянські ідеологи, у свою чергу, називали їх ворогами держави і влади 

пролетаріату. Активні атеїсти не оминали випадків зазначити, що «попи 

капіталістичних країни об’єднались та закликають до «хрестового походу» проти 

СРСР». Безвірники нав’язували думку, що іноземні держави використовували «всі 

види релігії для готування війни проти СРСР» та для «шкідницької роботи» в 

радянській державі та намагалися «через релігійні організації перешкодити 

зростанню радянських соціалістичних республік, що інтенсивно здійснюють 

соціялістичне будівництво» [221, с. 55]. 

В організації «хрестового походу» проти СРСР більшовики звинувачували 

Папу римського. Єврейським релігійним діячам, зокрема єрусалимському рабину 

Куку, лондонському – Герцелю, американському – Степану Войзому, 

інкримінували активну підтримку цього заходу й участь у антирадянських 
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кампаніях, «організованих останнім часом закордонними капіталістами», вимогу 

інтервенції до СРСР (війни проти країни Рад) [151; 201]. 

Богоборці «викривали» та критикували релігію за кордоном. Для показу 

позитивних змін в Радянському Союзі у негативному світлі зображувалося життя 

євреїв за кордоном. У 1930-х роках релігійних діячів Європи звинувачували у 

підтримці фашистського режиму, буржуазії та імперіалізму [144] і розповідали 

про переслідування юдаїзму за кордоном. 

Радянська преса повідомляла, що з’їзд рабинів у Львові в 1928 р. у складі 

300 осіб «використав фанатичну релігійність затурканого містечкового єврейства» 

для голосування за фашистів під час урядових виборів [209]. 

З історії нам відомо, що люди об’єднуються і активізуються перед певною 

загрозою. Для більшовиків таким ворогом були усі незгодні з їхнім режимом та 

їхніми діями. Пропагандисти намагались об’єднати робітників, кустарів і селян 

перед загрозою спільного ворога. Пояснювали, що духовенство усіх конфесій 

дотримувалося тактики «єдиного фронту» у боротьбі проти соціалістичного 

будівництва. При цьому єврейські релігійні діячі, як і представники інших видів 

вірувань, спиралися на «клясових ворогів – куркульство і рештки непманства, що 

об’єднані у релігійних організаціях. Майже скрізь на чолі релігійних громад 

стоять куркулі, непмани, торговці, колишні власники підприємств, 

лісопромисловці тощо». Висновки, до яких підводили богоборці зводилися до 

того, що вся діяльність релігійних керівників та очільників общин проводилася «в 

інтересах експлуататорів, в інтересах закордонних інтервентів проти працюючих, 

проти країни Рад» [210]. 

Окремим об’єктом антиюдейської пропаганди стали єврейські жінки. Вони 

були берегинями сімейних традицій, які будувалися на основі святого письма, і 

виховували дітей у вірі в Бога. В. Ленін заявляв: «Жінка продовжує залишатися 

домашньою рабою, не дивлячись на звільнювальні закони, її давить, душить, 

отупляє, принижує дрібне домашнє господарство, приковуючи її до кухні, до 

дитячої, розкрадаючи її працю дрібною роботою, котра нервує, отупляє, 

виводить» [164]. Пропагандисти його підтримували в тому, що «релігія поклала 
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важке ярмо на жінку», і всіляко намагалися показати її пригнічене становище у 

набожних сім’ях: «жінка є лише машина для продовження роду», «хто багато 

розмовляє з жінкою, той позбавляє себе царства небесного», «єврейську дівчину 

віддавали заміж не тільки не питаючи її згоди, але і не попередивши навіть її». 

При цьому зазначалося, що заможні жінки, представниці буржуазії жодних 

звичаїв не дотримувалися і вели розгульне життя [246]. Звичайно, про повагу до 

жінки-матері в юдейських сім’ях не говорилося, більшовики вибирали ті з 

релігійних канонів, які могли показати життя єврейської жінки в чорному кольорі. 

Дописувач «Безвірника» І. Ельвін розповідав, що в 1929 р. Муссоліні 

опублікував статтю «Число, як сила», де зменшив шлюбний вік дівчат до 14 років, 

вимагав від італійок народжувати дітей, «потрібних у майбутньому 

фашистському імперіялізмові», а законодавство передбачало п’ятирічний строк 

ув’язнення за аборт, трирічний за зраду, цивільний шлюб оголошувався не 

дійсним, багатодітні родини звільнялися від податків, а неодружених 

оподатковували подвійно. Автор порівнював такі фашистські ідеї з релігійними 

канонами про призначення жінки для родини і пояснював таку політику 

зменшенням кількості віруючих сімей, особливо в СРСР, і загрозою втратити 

підтримку церкви і капіталізму [161, с. 35]. 

У доповідях, лекціях та статтях більшовицькі пропагандисти регулярно 

розповідали як важко живеться жінкам за кордоном, у капіталістичних країнах, і 

як покращив їхнє життя радянський лад [161; 162; 165; 184; 237; 252]. 

Завдання викриття контрреволюційної діяльності церкви та служителів 

культу здійснювалося паралельно із поширенням наукових знань і 

комуністичного світогляду. Водночас, до другого виду публікацій належали статті 

і книжки просвітницького характеру. Вони показували більшовицьке бачення 

витоків і призначення релігійних свят і традицій та поширювали знання про 

походження і будову світу та людини. 

Масово виходили друком книги як, наприклад, робота І. Полякова «Наука 

та релігія про походження життя», де висвітлювалася теорія Ч. Дарвіна про 
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походження світу і людини [139]. Робота «Біблія та наука про всесвіт» 

розповідала як були створені річки, з чого складається вода і повітря [147]. 

У періодичних виданнях часто зустрічалися статті на сільськогосподарську 

тематику. В них давалися поради з ведення господарства, догляду за худобою, 

захисту тварин і врожаю від паразитів і хвороб, проведення сівби, збору та 

збереження врожаю. Не рідкими були дописи природознавчого характеру та 

статті, що розповідали про робітничо-селянський побут без дотримання 

релігійних канонів. 

У публікаціях зазвичай протиставлявся традиційний, оснований на 

релігійних звичаях і обрядах, побут, комуністичному, що формувався за новою 

ідеологією та науковими знаннями. Традиційний побут автори промов, лекцій і 

статей пов’язували із стражданнями та тяжкою працею на користь інших, а новий 

із рівними правами для всіх, освітою та світлим майбутнім [246]. 

У дописах про походження і суть релігійних свят у саркастичній формі 

розповідали про історію виникнення і розвиток обрядів та зміст свят [190; 226]. 

На примітивному рівні в літературі радянські письменники і науковці аналізували 

релігійні джерела, зіставляли їх між собою та з працями давніх істориків [254]. 

У переважній більшості публікацій про походження свят акцентувалося на 

тому, що їхня поява пов’язана із культом родючості первісних землеробсько-

скотарських племен, із потрібними ритуалами, що мали сенс. Пізніше, при 

переході до монотеїзму, звичаї збереглись, але їхній сенс змінився. Автори 

друкованих робіт таким чином показували, що сучасні їм свята – це «перероблені 

дикунські звичаї». Вони підводили читача до висновку, що релігійні традиції – 

відсталі, радянські люди розумніші від «дикунів», і не повинні дотримуватися цих 

звичаїв. Після цього наголошувалося на тому, що треба бути розумними і 

покладатися на сучасні знання про походження і будову світу та людини, які 

показують, що Бога немає, а не на знання доісторичних племен [177]. 

Наприклад, у статті в журналі «Безвірник» дописувач С. Кокошко 

розповідав, що ще стародавні євреї на Пейсах кололи ягня та його кров’ю кропили 

одвірки і двері, щоб відігнати «злі сили ночі й пустелі», тобто скорпіонів і 
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отруйних гадюк, які, за спостереженням тодішнього населення, не виносили 

овечого запаху. Пізніше, коли євреї почали займатися хліборобством і 

виноробством, з’явився звичай пекти мацу. На початку жнив у жертву богові 

приносили перші зажинки у вигляді нашвидкуруч випечених з перших зерен 

нового врожаю хлібних коржиків. Таким чином, Пейсах починавсь із 

принесенням у жертву ягняти і тривав 7 днів, у які треба було їсти мацу. У кінці 

статті автор приходить до висновку, що Пейсах «веде свій початок від давніх 

дикунських звичаїв і є пережитком давніх часів» [177]. 

Схожі думки висловлювались у багатьох подібних дописах. І якщо 

С. Кокошко намагався логічно довести свої твердження, то у статті «Єврейська 

Паска» автор Вікторія просто робить заяви на кшталт: «Єврейське духівництво 

почало вже пояснювати Пасху, як свято встановлене на спомин про вихід з 

Єгипту», або «Що ж до самого Мойсея, то зараз напевне відомо, що це особа 

вигадана пророками на протязі кількох сот років» [152]. Статтями такої низької 

якості навряд чи можна було переконати віруючих євреїв. 

У деяких статтях були спроби аналізу. Такі автори заміток у журналі 

«Безвірник» та газеті «Войовничий безвірник» як З. Наумов та Р. Ранович [196; 

219] у ряді статей про походження єврейських релігійних свят та про 

деструктивну роль релігії зробили спробу навести логічні докази своїм 

твердженням. 

Антирелігійні агітатори стверджували, що свято Сукойс або кущі 

придумали служителі релігії для власного збагачення. Дописувач «Безвірника» 

З. Наумов зазначав, що пророк Єзекіїль про свято нічого не згадував, а у 

П’ятикнижжі сюжет про свято є вставкою V ст. до н.е. [195, с. 9–10, 12]. Варто 

зазначити, що автор, звичайно, ставить під сумнів святість першоджерел, але все 

ж таки намагається аналізувати їхній зміст. При цьому доказів наявності вставки 

він не наводив, лише говорив, що факт фальсифікації має бути зрозумілим для 

кожної критично мислячої людини. У третій книзі Мойсея (Левіт, 23, 42–43) 

говориться про настанову жити в наметах 7 днів на згадку життя в наметах євреїв 

після повернення із єгипетської землі. Але З. Наумов не вважає це доказом 
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стародавності свята тому, що місце, де написано про звичай заплутане і має 

багато повторень. Існування свята Сукойс або кущі атеїсти пояснювали 

намаганням служителів релігії контролювати відпочинок населення потребою 

поїсти й повеселитися після виснажливого посту і довгих молитов. Вони 

наголошували, що гріхи до уваги не бралися, щоб людина могла гарно відпочити. 

Час проведення і тривалість свята пояснювали тим, що саме в осінні місяці 

врожай був тільки зібраний, і за 8 днів «можна було побільше принести жертв і 

наповняти кишені духовенства». Говорячи про значення останнього восьмого дня 

свята автор наголошував, що його назва «Ацерес», тобто затримка, продовження, 

день, коли віруючі затримуються у столиці, щоб «ще більше спорожнювати свої 

кишені на користь служників храму». Спорудження наметів З. Наумов пояснював 

необхідністю жити у столиці протягом 8 днів. У звичаї робити намети із 

прозорого матеріалу, щоб через нього було видно зорі на небі, З. Наумов не міг 

знайти антинародного змісту, тому пояснив традицію намаганням талмудистів 

«ще більше затемнити історії походження цього обряду». Автор вважав, що 

рабини заохочували вживати спиртні напої тому, що це сприяло одурманенню 

розуму населення і утворювало ґрунт для класового примирення. Він закликав 

робітників усвідомити «дійсний клясово-ворожий зміст і призначення цього 

свята, як і всіх релігійних свят» [195, с. 9– 12]. 

У публікаціях, спрямованих проти християнської Пасхи, говорячи про її 

походження, завжди згадували єврейську. Часто закликаючи християн не 

святкувати Пасху та брати участь у антирелігійних заходах, зверталися і до 

єврейського народу[226; 240]. Для дискредитації християнської Пасхи говорили 

про те, що це свято пішло від єврейського Пейсаху, але зміст був змінений [226, 

с. 9]. 

Антирелігійні пропагандисти критикували і саме святе письмо. Вони 

говорили що навіть серед віруючих не знайдеться жодного ученого, що вважав би 

Біблію за історичний документ, який оповідає про реальні події. Наприклад, 

головний рабин Франції Ізраїль Леві під час критики Біблії наголошували на 

значній кількості суперечностей у тексті. Одним із доказів не священного 
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походження вважався різний час написання окремих частин. Більшовицькі 

пропагандисти апелювали до того, що було знайдено багато вавилонських, 

ассірійських, хетських, шумерських, перських літературних пам’яток, давніших за 

Біблію та біблійні часи. У них говорилося про створення світу, гріхопадіння, 

всесвітній потоп, Вавилонську башту тощо. За словами атеїстів цей факт є 

доказом, що Біблія була списана з них. Моїсей зображувавсь як вигаданий, 

казковий персонаж, історія народження якого показувалась як переказ легенди, 

написаної на статуї вавилонського царя Саргона І, який жив близько 2 650 років 

до н.е., тобто за 1 300 років до народження Моїсея
1
. Антирелігійні агітатори 

запевняли, що перекази про Моїсея були потрібні для юдейських царів і жерців, 

щоб «уґрунтувати» свою владу посиланням на Бога та його пророка [219, с. 13–

14]. 

Ідеологи атеїзму стверджували, що наука, дослідивши Біблію, сказала, що 

в ній не збереглося жодного, навіть перекрученого спогаду про дійсні події. Своїм 

читачам вони говорили, що у розпорядженні науки є оригінальні царські архіви, 

де збереглася переписка фараонів з їх заступниками і підвладними царями та 

князями Месопотамії та Палестини, писемні вавилонські та хетські пам’ятки. У 

них ніде не було жодної згадки про перебування євреїв у Єгипті та про вихід 

звідти, а навпаки, євреї в єгипетських пам’ятках того часу згадувалися, як народ, 

що жив у Ханаані. При цьому, зазначали антирелігійники, єгипетські документи 

дуже докладні, в них перелічені всі, навіть незначні, політичні та воєнні події 

[219, с. 14]. 

Релігію звинувачували у гіпнотичній дії на людей. Наприклад, напередодні 

Судного дня у 1922 р. євсекція Агітпропу Миколаївського губернського комітету 

КП(б)У видала «Тези для агітаторів із питання єврейських релігійних свят». У них 

говорилося, що релігія – це найбільш могутнє знаряддя впливу буржуазії на 

робітників для того, щоб змусити «сліпо підкорятися своїй волі». Тому що саме 

релігія «присипляє мислення, гіпнотизує людський розум і змушує її [людину] 

                                                 
1
 Мати Моїсея, рятуючи сина від царського наказу, в якому йшлося про те, що усіх новонароджених єврейських 

хлопчиків необхідно убивати, взяла кошик з очерету, обсмолила його, поклала туди сина,і  поставила в очереті біля 

берега річки 
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перебувати в ідеологічному полоні у духовенства» [65, арк. 62]. Стверджувалося, 

що цей гіпнотичний вплив найбільш проявлявсь у свята, а судні дні просякнуті 

особливим релігійним фанатизмом, що виражався в «фізичних тортурах посту», 

та «надзвичайним приниженням людини вірою в те, що в ці дні відбувається суд 

над світом і намагання умилостивити грізного бога» [65, арк. 62]. Автори тез 

наголошували, що наука і людський розум повністю відкидали релігійні уявлення, 

що виникли в епоху дитинства народного мислення, відсутності наукових знань і 

нерозвинутості суспільних знань. Метою робітників автори визначали відречення 

та знищення свят і релігії, а судні дні пропонували перетворити на суд над «своїм 

класовим ворогом» [65, арк. 62]. 

За інтерпретацією атеїстів промовлення молитви й одягнення тефлину на 

лоб і ліву руку під час молитов покликані виховувати у віруючих 

«сокрушительность духа» і відволікати їх від буденних життєвих задач [417, 

с. 287]. 

Згідно із «Настільною книгою атеїста» обряди юдаїзму складені так, щоб 

обплутати все життя віруючого, тому рабини «предписали» тричі на день 

молитися і кожну дію (прийом їжі, відправлення природних потреб тощо) 

супроводжувати восхвалянням бога Яхве [417, с. 288]. 

Агітаційні джерела говорили, що молитви пронизані чужою трудовим 

масам ідеологією. Найбільш чітко це виражалось у настанові віруючому кожного 

дня дякувати всевишнього за те, що Бог не створив його язичником, жінкою і 

амхаарцем [417, с. 288]. 

Автори «Настільної книги атеїста» говорили, що «заповіді Яхве дійсно 

нагадують канат, котрим міцно обплутане все життя віруючого єврея». Вони були 

впевнені, що здійснення обрядів сприяло збереженню примітивних уявлень і 

релігійного дурману [417, с. 288–289]. 

Безвірники заперечували зв’язок поділу їжі на кошерну і трефну із 

медициною та гігієною [417, с. 289]. Вони говорили, що цей поділ придуманий 

для відокремлення єврейства від інших націй: «ніякі інші закони єврейської 

релігії не сприяли так національній відокремленості євреїв та зовнішній 
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відчуженості їх від інших народів, як закони про кошерне і некошерне м’ясо [198, 

с. 92]. Богоборці запевняли, що проявлялося це зокрема у тому, що «єврей-

вірянин ні в який спосіб не повинен був сходитися і їсти разом з неєвреєм за 

одним столом» [198, с. 92]. Одним із шляхів «уярмлення» єврейської бідноти 

більшовики називали «коробочний збір» за кошерне м’ясо та різання птиці згідно 

з єврейським ритуалом. Вони наголошували, що цими грошима біднота 

«сплачувала у державну казну податки за своїх багачів, ще й утримувала синагоги 

та рабинів [198, с. 93]. Доказом існування «коробочного збору» заради наживи 

був судовий процес у Мінську в 1925 р. На лаві підсудних опинилися рабини, які 

виступили проти різника, що продавав кошерне м’ясо дешевше, ніж інші, але не 

віддавав збір общині. Дії рабинів безвірники оцінили як доказ того, що вони 

мають значний зиск від «коробочного збору» [198, с 94]. Звичайно, що про 

позитивну роль «коробочного збору» у розвитку єврейської релігійної освіти, та 

благодійництва не могло бути і мови. Метою богоборців було спонукання до 

свідомої відмови євреїв від кошерності [198, с. 94]. 

Вони не згоджувались і з твердженням релігійних діячів про те, що 

основою культу води є правила гігієни. Ця недовіра пов’язувалася із настановою 

митися саме в мікві, а після омовіння в душі або бані, згідно з юдейськими 

канонами, людина «чистою» не ставала і не мала права бути допущеною до 

молитви [417, с. 290]. Атеїсти підсумовували: «Культ омовіння, як і інші обряди, 

що віджили свій вік, не має в собі нічого такого, що відповідало б інтересам 

народу, сприяло б розвитку його фізичних і духовних сил. Навпаки, релігійні 

традиції та звичаї, породжені тупою придавленістю людини зовнішньою 

природою і класовим гнітом, є серйозним гальмом для розвитку особистості» 

[417, с. 291]. 

Агітатори стверджували, що обрізання може призвести до смерті або 

спричиняє імпотенцію, а звичай робити його слугує закріпленню найбільш 

примітивних уявлень, що нічого не приносить людям крім шкоди [417, с. 289]. 

Журнал «Безвірник» у 1930 р. розповідав, як хлопчик помер від зараження крові 
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внаслідок обрізання. Обряд був здійснений моїлом, який не мав медичної освіти і 

користувався іржавим ножем [157]. 

Не могла радянська влада не звернути уваги на той факт, що Божі заповіді 

закликали до милосердя, терплячості та засуджували насильство і кровопролиття. 

Юдаїзм, як і багато інших релігій, ґрунтувався на вірі в те, що у відповідь на 

молитви і добропорядну поведінку Бог допоможе людям. Більшовики, навпаки, 

виступали за активну збройну боротьбу робітників проти заможного населення: 

«Не вимолювати в неіснуючих Богів, а самим будувати нове життя, не в 

майбутньому, на небі.., а в сучасному, тут на землі, на соціялістичній будові 

самому творити й будувати свою долю» [217; 218]. 

Більшовики стверджували, що вони розв’язали національне питання. Тому 

«непманам та рабинам» не вдалося «закріпити релігію серед трудящих євреїв на 

ґрунті національному» [163]. 

Юдаїзм є і був релігією єврейського народу. Юдейські свята консолідували 

євреїв незалежно від їхнього матеріального становища та відокремлювали від 

інших народів. Більшовики ж пропагували зовсім інший поділ. Вони намагались 

асимілювати народи СРСР, відділити та знищити колишню панівну верхівку й 

усіх заможних людей, встановивши диктатуру пролетаріату. Шовіністичним 

вважалося свято Пурим, яке консолідувало єврейський народ і підкреслювало 

його відокремленість [194]. 

Антирелігійні пропагандисти нав’язували думку про те, що Агада, яку 

читають під час святкової пасхальної вечері, молитви, співи, моральні оповідання 

і приказки мають на меті навіяти, що єдиною бідою євреїв є зруйнування 

єрусалимського храму і розпорошення народу по всьому світу. Їм не подобалася 

те, що єврейство таким чином відокремлюється від інших народів, і людей 

розділяють за національною ознакою. Більшовики ж ділили за класовим 

принципом, протиставляючи бідних заможним. А. Ранович у роботі «Походження 

і суть єврейської пасхи» наголошував: «Єврейство протиставляється, як ціле 

всьому іншому світу; всі євреї ніби брати; немає ніби ніякої клясової різниці, є 

ніби тільки різниця національна; єврея трудящого нацьковують проти трудящого 
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не єврея, зате між собою євреї, мовляв, всі рівні – всі однаково лежать на 

подушках за звичаєм стародавніх римських багачів, всі їдять мацу, п’ють вино; 

навіть найжалюгідніший і принижений бідняк називає себе на сейдері царем, а 

первака свого – принцом. Єврейська буржуазія спецяльно турбується про те, щоб 

підтримати між біднотою уявлення про вдавану рівність; вона організує особливі 

благодійні збори (мойсхітін), щоб забезпечити бідноті на пасху маци і вина й дати 

їй можливість справити пасху як належить» [219, с. 15; 220]. 

Не всі люди відразу могли відмовитися від віри предків. Тому для 

поступового переходу обряди модернізували і «комунізовували». У Харкові в 

1923 р. активний діяч євсекції М. Альтшулер прочитав Агаду, написану 

власноруч. Як і традиційна Агада, вона була призначена для читання за святковим 

столом. Стародавнє єврейське свято визволення від рабства в «революційний» 

Агаді було представлене як «засіб підкорення мас». Найважливіші події останніх 

років: зречення царя Миколи ІІ, втеча О. Керенського, невдачі гетьмана 

П. Скоропадського, С. Петлюри та Н. Махна, зображувалися в дусі виходу з 

Єгипту [343, с. 75]. У 1927 р. її опублікували на ідиші, назвавши: «Агада для 

віруючих і невіруючих».  

Дослідник історії євреїв у СРСР і опонент О. Солженіцина С. Резнік 

опублікував уривки комуністичної Агади. Перед пасхальною трапезою євреї 

повинні були читати вголос побажання, щоб усіх аристократів, буржуазію, 

меншовиків, есерів, кадетів, бундистів, сіоністів і інших контрреволюціонерів 

поглинув вогонь революції і вони ніколи не відродилися з попелу. А тих, хто 

залишиться, революціонери самі зобов’язувалися виявити і здати в ДПУ. Обряд 

омовіння рук мав супроводжувати текст із закликом до робітників і селян змити з 

себе буржуазні забобони, і промовити не благословення, а прокляття рабинським 

законам та звичаям, єшивам і хедерам, що затуманювали свідомість і 

закабалювали народ. У Агаді звучало звинувачення капіталістів у тому, що вони 

за кусень хліба купляли кров і піт простих трудівників, які через голод стали 

добровільними рабами капіталу. Недоліком єврейського характеру вважались 

сформована традиціями і рабинами терпіння і покора. Наголошувалося, що 
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служителі культу хотіли переконати населення, що воно голодне й одиноке лише 

тому, що живе розсіяно. А ще вони перетворили релігійні свята на засіб 

закабалення народу. Наприкінці Агади, у звернені до Бога пропонувалося просити 

поєднати Другий Інтернаціонал із Лігою Націй, між ними розмісти сіонізм і 

сказати, щоб їх поглинуло всесвітнє революційне повстання пролетаріату [439, 

с. 141].  

Атеїсти пояснювали, що обрядовість усіх свят має на меті створення 

уявлення рівності. У статті про Йом Кіпур у 1931 р. писалося: «Обрядовість 

“Йом-Кіпура” повинна створити враження рівності – всі однаково додержують 

суворого посту (багачі й бідняки), верховоди духовної громади і найнікчемніший 

слуга – всі однаково принижено піддаються під бичування в синагозі» [217; 218]. 

Пасхальні обряди, за словами більшовицьких пропагандистів, існують для 

навіювання віруючим, що всі євреї, незалежно від суспільного становища, одне 

ціле; змушення забути «клясові суперечності і соціяльну нерівність у середині 

нації»; приховування «клясового інтересу національної буржуазії фиговим 

листком загально-національної єдності» [219, с. 12]. Казка про вибраний 

богоспасенний Ізраїль завжди була вигідна євреям-експлуататорам, і тому її 

щосили поширювали [219, с. 12]. 

Юдаїзм і християнство стверджували, що у кожного свій шлях, визначений 

Богом. Кожен несе свій хрест. На рівні віри закріплювалася соціальна нерівність, 

визначаючи, що Богу – боже, кесарю – кесареве. Боротьба проти соціальної 

нерівності не заохочувалася. Особливо збройна боротьба. Одна із заповідей 

категорично забороняла вбивство. Єдиним шляхом для покращення долі 

визначалася молитва. 

Натомість у більшовиків була зовсім інша ідеологія. Із самого початку 

ХХ ст. вони закликали робітників і селян до збройного повстання проти царизму. 

Прийшовши до влади, вони продовжували активну боротьбу із будь-якими 

проявами старого режиму. Висміювали і критикували релігійний світогляд: «Уся 

служба божа просякнута однією думкою – навіяти людині, що вона іграшка в 

руках бога, що її доля вирішується в небесній канцелярії. Усе наперед 
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установлено від бога і треба без скарг виносити панування експлуататорів, ось що 

навівають рабини вірним у “Судний день”. Не боротьба за нове життя на землі, а 

плач та моління до неіснуючого бога – це рабське вчення, що його навівають 

вірянам» [218]. 

До третього виду публікацій належить інформація про активну 

безвірницьку роботу та зростання атеїзму серед населення. 

Періодичні видання регулярно повідомляли про рішення багатьох з’їздів, 

зібрань і конференцій закрити культові будівлі та передати їх для влаштування 

клубів, шкіл, хат-читалень тощо. Газета «Робоча Україна», додаток до газети 

«Комуніст», від 27 квітня 1923 р. повідомляла, що у м. Таганрог Донецької 

губернії відбулася Конференція на установі «Пищевкус», де радянські робітники 

та залізничники виступили за переобладнання церков та синагог на шкільні та 

культурно-просвітницькі заклади, а день відпочинку вирішили перенести на 

середу. Такі ж резолюції винесли загальні збори членів союзів у Центральному 

робітничому клубі, загальні збори педагогічних працівників союзу Работпрос, 

робітники млинів та сільських господарств [246]. Газета «Кременчуцький 

робітник» у жовтні 1928 р. писала, що єврейські трудящі вимагали передати 

синагогу під профшколу «для виховання кваліфікованих будівельників нового 

життя, а не [існування] вогнищ мракобісся» [50, арк. 9, 14]. Дописувач 

«Безвірника» О. Чефанов зазначав, що «трудящі різних національностей СРСР 

масами відмовляються від відвідування молитовних будинків, від виконання 

молитовних обрядів та від святкування релігійних свят» [253]. 

Не оминали засоби масової інформації тему зречення сану. Автори робіт 

спочатку говорили, про те, що люди перестали відвідувати синагоги та молитовні, 

і через це прибутки служителів культу значно зменшилися. Радянські ідеологи 

наполягали на тому, що це була основна причина зречення. Ще одним фактором 

для зречення могло бути так зване «бажання стати чесною людиною» і «не 

забивати мізки бідноти божественними казками» [153]. Журнал «Безвірник» у 

першому номері за 1925 р. розповідав, що «попам, рабинам і ксьондзам 

доводиться зачиняти свої крамнички – церкви, синагоги та костьоли, де вони 
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продавали віруючим за гроші здобуті важкою працею, обіцянки про звільнення 

від гріхів та байки про загробні втіхи тих, хто на цім світі бідує» [153]. Далі 

наводилася заява рабина містечка Левково на Смоленщині В. Зісермана, в якій 

той говорив, що працював у духовній сфері з 1909 по 1923 рр., і зараз лишив цю 

роботу з тієї причини, що не мав від неї жодних прибутків. Автор статті 

підкреслював, що не цікаво служити богові, коли мало прибутків [153]. Навіть, 

якщо припустити, що сфера діяльності була змінена через гроші, то це цілком 

зрозуміло, бо людині треба себе забезпечити і сім’ю утримувати. 

Періодичні видання регулярно повідомляли про кількість відібраних 

культових споруд. У статті «Скільки закрито молитовних будинків» журналу 

«Безвірник» наголошувалося, що «з великою затратою енергії проводиться 

корчування коріння релігійного дурману» але цифри про закриті культові 

будинки свідчать, що безвірницька справа рік-у-рік розростається, протягом 

1924–1928 рр. ВУЦВК дав згоду на відібрання дев’яноста синагог [230]. 

У 1929 р. Всесоюзний з’їзд войовничих безвірників так підсумовував 

наслідки антирелігійної пропаганди і ставив подальші завдання: «Зростання 

антирелігійних настроїв серед єврейських робітників, селян і кустарів надто 

яскраво виявляється у справді масовому рухові за видачу синагог під 

культустанови та для виборчих потреб, за масовий вихід на роботу підчас 

релігійних свят, за перехід на роботу в суботу і т. д. Закріпити і розвивати ці 

настрої і використати їх для виробки науково-матеріалістичного світогляду у 

єврейських трудящих і утворити кадр безвірників – чергове завдання СВБ. 

Особливе місце в роботі СВБ посідає охоплення єврейських дітей і молоді, що 

вчиться в тих учбових закладах, де викладання провадиться єврейською мовою, 

бо вони залишаються поза впливом єврейської антирелігійної пропаганди» [221, 

с. 62]. 

Із кінця 1920-х рр. газети і журнали писали про значні результати 

атеїстичної роботи серед євреїв, про те, що населення масово перестало 

відзначати релігійні свята, працюючи по суботах та у святкові дні. У 18-му номері 

«Безвірника» за 1929 р. говорилося, що там, де раніше збиралася значна кількість 
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віруючих, тепер лише раз на тиждень або з особливої нагоди (роковини смерті 

когось із руючих) ледве-ледве набирався міньян
1
 тому, що євреї-ремісники та 

дрібні торговці працювали та торгували по суботах і під час свят [199, с. 24]. 

Про атеїзацію мас мали свідчити і матеріали в яких повідомлялося про 

заклики студентів та робітників не давати віруючим борошна для випікання маци 

та не готувати її. У 1929 р. студенти-євреї Запорізького індустріального технікуму 

звернулися до Окрторгу із проханням, зважаючи на обмежену кількість хліба, в 

тому році і надалі не видавати борошно на мацу. Робітники Першої махоркової 

фабрики Кременчука також звернулися до кооперації млинів та пекарень із 

вимогою не давати борошна для випікання маци [201]. 

Преса регулярно висвітлювала антирелігійну роботу дітей та молоді. У 

дописах підкреслювалась активність і завзяття юних атеїстів. «Войовничий 

безвірник» у 1930 р. надрукував статтю «Антирелігійна бригада учнів рапортує», 

де говорилося, що бригада разом із місцевим осередком юних безвірників 

вирішили перевірити, як працюють робітники під час релігійних свят. Вони не 

очікувано завітали до кількох підприємств у Ржищеві та виявили, що майже всі 

робітники були коло своїх верстатів. Відвідали одну єврейську трудову школу, 

там прогулів зовсім не було. Для посилення антирелігійної роботи в цій школі, 

молоді пропагандисти подарували їй антирелігійну бібліотеку. Далі у статті 

говорилося, що юнаки та юнки не лише перевіряли інших, але і самі брали участь 

у виробництві. Вони працювали у колгоспі, щоб був вчасно зібраний 

врожай [140]. 

Радянські пропагандисти стверджували, що робітники відмовляються 

виконувати обряди. На Пейсах не хочуть вживати мацу, прислану із-за кордону: 

«єврейські трудящі маси з огидою відкидають подачку буржуазії». Атеїсти 

запевняли, що харківські робітники і кустарі не брали посилок із мацою, і тому 

Харківська митниця дев’яносто відсотків посилок відсилала назад, а культурна 

конференція єврейських робітників в Одесі одностайно відкинула «подачку 

                                                 
1
 Міньян – мінімальна кількість осіб необхідна для молитви. 
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буржуазії» й ухвалила «працювати під час єврейської пасхи навіть на 2 години 

більше, ніж звичайно» [239, с. 39]. 

Безвірницька преса рясніла повідомленнями про масовий відхід населення 

від релігії. Співробітник Ліквідаційного відділу НКВС М. Кривохатський у 

1931 р. писав, що у Староконстянтинівці колишньої Шепетівської округи 

існували 14 синагог. Пройти перереєстрацію вдалося лише одній общині, яка 

налічувала як і потрібно більше 50 осіб. За повідомленням автора статті інші 13 

синагог такої кількості прихожан не мали [182]. 

Хто не відмовився від релігії вважався відсталим, особливо це стосувалося 

сільського населення і кустарів [194]. 

Безвірники постійно говорили, що віруючих менше, а до своїх списків 

віруючі записували мертвих, безвісти зниклих, тих, хто відійшов від релігії або 

просто переїхав [183]. 

Доповідачі на мітингах і зібраннях та періодичні видання постійно 

намагалися підкреслити те, що антирелігійна робота проводиться з ініціативи 

самих трудящих. Журнал «Безвірник» писав, що у 1930 р. навіть у глухих 

містечках, де були найбільше поширені консервативні погляди і великим 

авторитетом користувалися рабини і цадики, тепер за ініціативою самих 

трудящих було виголошено гасла: підсилити в дні напередодні Пасхи роботу для 

виконання п’ятирічного плану і цілком відмовитися від релігійних свят, тобто не 

допустити жодного прогулу, щоб ніхто не пішов до синагоги, не їв маци і не 

виконував релігійних обрядів. Тут же наводилися приклади проявів ініціативи 

єврейських робітників: У Краснограді Харківської губернії єврейські робітники в 

перший день Пасхи вийшли в поле допомогти колгоспникам сіяти; Пирятинська 

артіль «Червоний кравець» (Полтавська губернія) ухвалила постанову працювати 

два дні підчас свята Пейсах, а зароблені гроші перерахувати до фонду 

колективізації, організувати при артілі осередок СВБ і до першого дня Пасхи 

здати у фонд індустріалізації усі речі релігійного культу [219, с. 11]. 
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Дописи про безвірницьких рух регулярно вміщували заклики до активізації 

та посилення антирелігійної пропаганди, розширення діяльності СБ, надання 

масового характеру богоборчим кампаніям [50, арк. 8]. 

На шпальтах газет і журналів активно критикувалася релігійна пропаганда, 

хоча вона й була дозволена радянським законодавством: «Вона особливо 

небезпечна тим, що спритно приховує свою контрреволюційну політичну суть під 

машкарою благочестя, тріскучих фраз, “високих” думок; вона намагається 

вплинути найбільше на почуття релігійних, вражаючи їх уяву пишно оздобленими 

релігійними відправами, складними обрядами, врочистими молитвами і 

заклинаннями; вона справді одурманює чадом свічок і оглушує громом співів» 

[219, с. 12]. 

Антирелігійною пропагандою часто займалися люди, які відвідували в 

дитинстві хедери, а іноді й єшиви і добре знали вчення. Досвіду громадської 

роботи вони зазвичай не мали. Свою діяльність будували на ґрунті критики 

священних книг, знаходячи там протиріччя, наводячи паралелі з 

давньоєгипетськими та ассірійськими богами. Але така пропаганда не надто 

заохочувалась. У різноманітних настановах наголошувалося, що основним мав 

бути зміст, який повинен спонукати людей до боротьби з релігією, тобто в першу 

чергу, необхідно було «допомогти… усвідомити зрадницьку роль усіх… релігій і 

релігійних організацій» шляхом викриття «класової сутності сучасної релігії, її 

яскраво ворожої ролі як ідеологічної зброї наших класових ворогів» [49, арк. 23]. 

Для зміни такої ситуації ідеологи антирелігійної пропаганди вимагали 

посилити партійне керівництво цією ділянкою роботи. Призначити робітників, які 

мали досвід масової роботи та були ідеологічно підковані, допомогти їм 

налагодити відносити із місцевими громадськими організаціями та слідкувати за 

класовим змістом їхньої роботи та пов’язувати цей зміст із «черговими задачами 

партії» [49, арк. 23]. 

У пресі з’являлися дописи про досягнення та успіхи безвірниць. Журнал 

«Безвірник» у 1929 р. розповідав про двох єврейок, які навчалися на курсах 

жінок-голів і заступників голів сільських, містечкових та селищних рад. Одна з 
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них – голова єврейської містечкової ради у Ялтишах на Могилівщині Фукс, 

друга – колишня наймичка, а в той час голова ради у містечку Рашкове 

Тираспільської округи АМСРР Фейга Хашпер. Жінки займалися пропагандою 

атеїзму серед євреїв. Завдяки Фейзі було закрито два хедери та замість них 

організовано дитячий майданчик для 150 дітей. Вона зібрала 330 підписів за 

відібрання однієї синагоги для влаштування клубу [191]. 

*        * 

* 

Отже, на основі аналізу змісту антирелігійних публікацій 1920-х років ми 

можемо виділити три групи агітаційного та пропагандистського матеріалу. 

Більшовикам, які тільки-но прийшли до влади, необхідно було 

закріпитися, а значить, переконати населення країни у деструктивній ролі 

попередньої влади, ідеології та світогляду, й у прогресивному значенні своєї 

влади, ідеології, світогляду. Тому найбільшу групу агітаційно-

пропагандистського матеріалу становила критика діяльністі служителів культу та 

релігійного світогляду. Паралельно із цим пропагувалася марксистська ідеологія 

та діяльність більшовиків. 

Для викорінення споконвічного способу життя, традицій та ідеалів 

необхідно було знайти їм заміну. В пригоді став науковий прогрес. Тому окремим 

видом публікацій стали роботи, в яких аналізувався зміст святих писань, 

походження та призначення релігійних традицій і свят, поширювалася наукова 

інформація про походження і будову світу та людини. Для поширення наукових 

знань серед населення відкривалися гуртки, проводилися лекції лікарями та 

агрономами. Саме по собі відкриття лікарень, застосування фармацевтичних 

препаратів, добрив та хімічних засобів захисту рослин призводило до відходу від 

релігійної свідомості. 

Радянські агітатори та пропагандисти у своїй роботі використовували 

такий соціальний феномен як «групове підкріплення»
1
. Вони нав’язували думку 

                                                 
1
 Групове підкріплення – інстинкт слідування за більшістю, завдяки йому певне твердження (ідея, концепція) в 

середині соціальної групи формується шляхом повторення цього твердження членами групи. 
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про поширення атеїстичних ідей серед населення. Найменшу групу публікацій 

становлять розповіді про масовий відхід людей від релігії, ігнорування релігійних 

свят і традицій, бажання робітників і кустарів закрити культові будівлі, хедери та 

єшиви і перетворити їх на радянські культурно-просвітницькі заклади. 

Періодично висвітлювалась інформація про кількість закритих культових 

будівель, про зменшення релігійних общин і членів у них, про зречення сану 

служителів культу, та їхні розповіді про «справжні» цілі релігії. 
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ВИСНОВКИ 

1. Радянська історіографія залишила поза своєю увагою політику 

радянської влади щодо юдаїзму в Україні в 1921–1929 роках. Існує досить вузьке 

коло праць, в яких розглядаються питання діяльності влади по відношенню до 

єврейських релігійних громад. Проте всі вони позначені печаткою домінуючої 

марксистсько-ленінської ідеології, антирелігійна спрямованість якої не давала 

можливості об’єктивно висвітлювати релігійну політику влади. 

Певну заангажованість – антирадянську – мають і синхронні працям 

радянських учених дослідження їхніх закордонних колег. Частину робіт 

зарубіжних учених було написано під час холодної війни, у зв’язку з чим усі 

заходи влади оцінювалися лише негативно, в усіх бідах єврейського населення 

України винним вважалося керівництво країни. 

Передумови для об’єктивних досліджень проблеми політики радянської 

влади щодо юдаїзму в Україні склалися після проголошення її незалежності. 

Пов’язані вони з деідеологізацією історичної науки, відкриттям для вітчизняних і 

закордонних дослідників раніше закритих архівних фондів. Проте, підготовлені 

сучасними українськими й закордонними науковцями роботи проливають світло 

лише на деякі аспекти та напрямки діяльності державно-партійного апарату та 

громадських організацій щодо обмеження юдаїзму в Україні в 1920-ті роки. 

Окремої ґрунтовної праці (монографії або дисертації), яка б аналізувала процес 

формування антиюдейської політики в Україні, законодавчі й інституційні засади 

державного курсу та сукупність дій вищих і місцевих органів влади щодо юдаїзму 

в 1920-х рр., не створили. Цю прогалину намагається заповнити дана робота. 

2. Вивчення проблеми потребує комплексного використання різноманітних 

за походженням джерел. Необхідно враховувати, що кожен вид джерел мав не 

лише прямий текст, а й контекст його написання: ідеологічний, класовий. Це 

пояснюється тим, що офіційні джерела були покликані не розкрити справжню 

політику щодо юдаїзму, а приховати її. Євреїв хотіли зробити щасливими в 

комуністичному раю всупереч їхнім традиціям та уподобанням. Заангажованість 

джерел авторства рабинів, меламедів та уповноважених общин пояснюється їхнім 
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бажанням зберегти традиції, що часто суперечили прогресу. Автори не 

усвідомлювали та не враховували процеси секуляризації євреїв, які відбувалися в 

усій Європі. Тому при вивченні кожного із видів джерел необхідно враховувати 

інтереси та завдання авторів, а наведену в них інформацію співставляти з даними 

інших видів джерел, використовувати весь їх комплекс. 

3. Конфесійна політика радянської влади ґрунтувалася на марксистсько-

ленінській ідеології щодо релігії та її організацій. Нормативна база, на основі якої 

здійснювалися заходи з обмеження прав і свобод юдейських общин, була 

загальною для всіх конфесій. Розробленням відповідних нормативних документів 

займалися центральні органи радянської влади. Аналіз їхнього змісту доводить, 

що метою більшовиків було витіснення релігійного світогляду й позбавлення 

церкви матеріальної бази, а не «відділення церкви від держави», як 

декларувалося. Тому значна частина документів, згідно з якими проводилася 

боротьба проти юдаїзму, була «таємною» або «цілком таємною», тобто їхній зміст 

приховувався від громадськості. 

Радянські закони проголошували свободу совісті, рівні права і можливості 

антирелігійної та релігійної пропаганди. Проте, підзаконні акти не лише 

допускали, а й зобов’язували їхніх виконавців відступати від задекларованих 

принципів. На практиці законодавство було спрямоване на ліквідацію всіх 

важелів впливу релігійних інститутів на єврейське населення України. Факти 

засвідчують, що найбільше обмежувалися громадянські права духовенства. 

Дослідивши законодавчу базу і з’ясувавши, що законодавчі норми 

визначали безправ’я віруючих, духовенства, релігійних організацій та свавілля 

представників влади, стає очевидно, що нормативну базу лише умовно можна 

назвати правовою. 

4. Протягом усього періоду 1920-х років вівся пошук структури державних 

органів, які могли б забезпечити централізовану й ефективну роботу з ліквідації 

релігійних інститутів та їхнього впливу на єврейське населення. З метою 

забезпечення продуктивної діяльності та швидкого отримання результатів 

партійне керівництво намагалося залучити до цієї роботи якомога більше владних 
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структур у всіх сферах. Чіткого бачення напрямів, механізму, форм і методів 

ліквідації впливу релігії на регулювання життя єврейського населення не було. 

Значною мірою цим пояснюються перманентні зміни структурних органів, 

які регулювали державно-конфесійні відносини, а насправді – мали здійснювати 

антирелігійну політику. У цьому сенсі органи Наркомату юстиції виявилися 

малоефективними. Тому в 1922 р. відповідні функції були покладені на структури 

Наркомату внутрішніх справ, з притаманними для них силовими методами 

вирішення проблем. Проте, суспільно-політичні та економічні реалії середини 

1920-х років не дозволили повністю реалізувати їхній «потенціал» у боротьбі з 

релігією. Відтак, у середині 1920-х років, аби зламати опір віруючих, правляча 

більшовицька партія намагалася створити принаймні ілюзію існування 

всеохоплюючого ефекту наступу на релігію. Єврейські секції при комітетах 

КП(б)У, які координували й організовували наступ на юдаїзм, відрізнялися 

особливою активністю. Їхніми зусиллями до наступу були залучені радянські 

органи й установи, заклади освіти, культури, профспілки, громадські організації 

тощо. При цьому впродовж усього десятиліття не припинялася підривна робота 

органів Державного політичного управління серед юдеїв. Із кінця 1920-х років 

саме вони стали основним інструментом більшовицької партії у знищенні 

інститутів юдаїзму. Члени релігійних общин, віруючи та служителі культу мали 

відчути своє безсилля наодинці з антирелігійним фронтом. 

5. Радянська влада розробляла й постійно удосконалювала механізм 

економічного тиску на юдейські общини. Протягом 1920-х років партія 

організувала ряд заходів спрямованих на передачу майна єврейських общин у 

власність держави. Відразу після приходу до влади більшовики провели 

націоналізацію майна, всі культові будівлі та наявні у них речі були оголошені 

власністю народу. 

У 1922 р. відбулася кампанія з вилучення культових цінностей під 

приводом допомоги голодуючим Поволжя. Невідповідність заявленої цілі збору 

коштовностей тому, куди були спрямовані отримані кошти, доводить, що 

вилучення цінностей було одним із заходів, направленим на знищення релігії та 
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забезпечення коштами влади більшовиків. Кампанія 1922 р. мала нанести 

вирішальний удар по матеріальній основі релігії. Переважна більшість вилученого 

була із срібла. У наслідок реквізиції єврейська громада України втратила значну 

кількість речей, що становили мистецьке, історичне та культове значення. Друга 

кампанія конфіскацій відбулася наприкінці 1920-х років під приводом збереження 

культурних та історичних цінностей. У цей час вилучалися усі речі, які могли 

знадобитись у радянському господарстві: книги, меблі, талеси, штори тощо. 

6. Вилучення культових будівель юдейських общин проходило із різною 

інтенсивністю протягом усього періоду 1920-х років. Перше масове закриття 

синагог і культових будівель відбулося на початку 1920-х років під час 

проведення перереєстрації релігійних общин. Законодавство ще не було повністю 

розроблене, і не було чітко визначених випадків, коли треба відбирати будівлю, 

не був прописаний механізм закриття культових споруд. Тому в середині 1920-х 

деякі із цих рішень були відмінені, особливо справи про масове закриття 

культових будівель в одній місцевості. Більша частина ж відібраного залишилася 

у власності держави. 

Протягом 1923 – початку 1928 рр. масових закриттів культових будівель не 

було, але конфіскації продовжувались. У першу чергу закривалися «домові 

синагоги», забиралися нові та капітальні будівлі, приміщення хоральних синагог. 

Законодавство уже було розроблене і мало перелік випадків, коли можна було 

відібрати будівлю у віруючих. Закриття влаштовували згідно визначеного 

алгоритму. За однією общиною закріплялася лише одна будівля. Мікваот 

закривалися, поховальні братства не реєструвалися, будівлі для здійснення обряду 

поховання, розташовані на кладовищах, передавались у розпорядження 

радянських органів влади. 

Таким чином, конфіскуючи культове майно й молитовні приміщення 

юдеїв, радянська влада не лише вирішувала певні господарські проблеми 

(забезпечення приміщеннями культосвітніх та інших установ), а, насамперед, 

позбавляла віруючих можливості дотримуватися релігійних обрядів, залишала 

єврейську громаду без осередку національного життя. 
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7. Протягом досліджуваного періоду боротьба із релігійним світоглядом 

єврейського населення України відбувалася переважно шляхом антирелігійної 

агітації та пропаганди. На початку 1920-х років Єврейська секція КП(б)У 

розпочала активний наступ на юдаїзм. Основними формами роботи в цей час були 

публічні суди над рабинами, меламедами, хедерами та юдаїзмом, диспути з 

єврейськими релігійними діячами, антирелігійні карнавали, демонстрації, 

мітинги. Найбільш поширеними методами обмеження юдаїзму було 

запровадження нових свят і традицій (читання «червоної агади», проведення 

«комуністичних седерів» і «червоних обрізань») і встановлення робочого дня в 

суботу та інші свята. 

Зрозумівши, що показові форми агітації та пропаганди, які висміювали та 

принижували почуття віруючих, можуть призвести до серйозних конфліктів 

(сутички між представниками євсекцій і віруючими відбувалися неодноразово), із 

1924 р. ці форми роботи були замінені на збори у закритих приміщеннях (клубах, 

бібліотеках, хатах-читальнях, театрах тощо), де проводились антиюдейські 

виставки, виступи, лекції, бесіди, вистави, концерти та спектаклі. 

Характерною особливістю антиюдейської агітації та пропаганди була їх 

епізодичність та неоднакова інтенсивність проведення в різних регіонах. Заходи 

організовувалися напередодні закриття культових споруд та перед релігійними 

святами. У першому випадку, людей намагалися переконати у недоцільності та, 

навіть, шкідливості функціонування синагоги або молитовні, і необхідності 

відкриття культосвітньої установи для представників меншини. У другому – не 

допустити виконання обрядів, дотримання традицій. 

Важливим завданням агітпропу була підготовка кадрів професійних 

агітаторів і пропагандистів. Організовувалися навчальні курси, проводилися 

наради, конференції, з’їзди для обміну досвідом. Ці заходи призвели до уніфікації 

форм, методів і змісту антиюдейської роботи на території України. 

Протягом усього періоду 1920-х років популярною формою агітації та 

пропаганди було поширення друкованих матеріалів антирелігійного змісту. 
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Друкувалася продукція двох спрямувань: методологічна література для  агітаторів 

і пропагандистів і матеріал для звичайних читачів. 

Основними об’єктами антиюдейської агітації та пропаганди була молодь, 

яка ще не мала стійких ідеологічних переконань і мала відігравати провідну роль 

у житті суспільства в майбутньому; жінки, як хранительки традицій; та освітяни, 

які мали найбільше можливостей впливати на підростаюче покоління. 

Юдеям пропонували досить обмежену альтернативу: і надалі залишатись 

об’єктом репресивної політики держави та глузувань і принижень з боку атеїстів, 

або ж порвати з традиційною релігією свого народу. 

8. Антиюдейську спрямованість мали й ініційовані євсекціями заходи з 

обмеження вживання івриту – мови давньоєврейських релігійних текстів. У 

контексті політики коренізації поширювали світську єврейську мову ідиш. Іврит 

же був релігійною мовою тому підлягав витісненню із вжитку. 

Проте, в даному випадку мова йшла про важливу основу культурно-

національної ідентичності єврейського народу. Ініціатори викорінення івриту, яке 

проходило одночасно з ліквідацією духовної освіти юдеїв, готові були принести її 

в жертву не лише для досягнення своїх антирелігійних цілей. У хедерах, єшивах і 

Талмуд-Торах дітей знайомили із релігійними текстами, законами і традиціями, 

які в радянській країні мали бути замінені комуністичними. Очевидно, 

переслідувалися й більш далекосяжні цілі – побудови суспільства, в якому 

головним був би розподіл не за національними чи релігійними чинниками, а за 

класовими ознаками. На шляху до такого суспільства «атеїсти» не виключали 

навіть тимчасового існування пролетарської церкви євреїв – «Живої синагоги». 

Полтавська губернська євсекція організувала «ініціативу» робітників і кустарів 

створити радянізовану синагогу для бідних. На стіні висів портрет Леніна, а 

молитви закінчувалися прославлянням радянської влади. Але синагога не стала 

популярною серед віруючих євреїв і експеримент провалився. 

9. Впливаючи у такий спосіб на почуття віруючих, організатори 

антирелігійної роботи намагалися через її зміст впливати також на ідеї, погляди й 

переконання юдеїв. Догмати й традиції юдаїзму видавалися за пережитки 
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минулого, не сумісні із сучасністю, науковими знаннями, класовими інтересами 

пролетаріату і його соціалістичної держави, матеріалістичним світоглядом і 

комуністичною ідеологією. На тлі постійного державного тиску на віруючих і 

служителів культу, всіх юдеїв, хто не поділяв класової ідеології більшовиків, 

ставили перед вибором: відмовитися від релігійних переконань чи погодитися зі 

статусом неповноцінних громадян соціалістичного суспільства. 

10. Заходи радянської держави з розбудови системи антирелігійних і 

антиюдейських органів, секуляризації майна юдейських громад, зміст, форми та 

методи аниюдейської агітації й пропаганди потрібно розглядати в контексті 

становлення радянської тоталітарної системи з її чітким поділом на «своїх» і 

«чужих» за ідеологічними й класовими, а не національними і релігійними 

ознаками. Відтак, юдаїзм з його общинною організацією, яка впродовж тисячоліть 

забезпечувала збереження національної ідентичності євреїв, у радянській державі 

був приречений. 

11. Рабини, меламеди, кантори, уповноважені від общин та віруючі 

протягом усього десятиліття активно намагалися протистояти діям владно-

партійних структур законними і неправовими шляхами. Вони ігнорували 

законодавство та розпорядження органів влади, подавали заяви, скарги і прохання 

до різних органів влади та впливових посадовців тощо. 

12. Аналіз політики радянської влади щодо юдаїзму в Україні 1920-х років 

уможливлює визначення перспективних напрямків подальших відповідних 

досліджень. Зокрема, заслуговує на окрему увагу проблема реакції віруючих 

євреїв та представників інших релігій на утиски юдаїзму, форми їхнього опору 

державній політиці. Предметом самостійного дослідження можуть бути зміни в 

єврейській общині внаслідок саме атеїстичної політики держави. Варто зробити 

порівняння ступеня атеїзації євреїв України з єврейським населенням Східної 

Європи. Актуальним було б і дослідження антиюдейської політики радянської 

влади в 1930-ті роки. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ 

Центральний державний архів вищих органів вдали і управління 

України 

Ф. 5. Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР. м. Київ. 1919–1933 рр. 

Оп. 1 

1. Спр. 54. Переписка об отпуске кредитов исполкомов. 10 арк. 

2. Спр. 685. Доклад о постройке и оборудовании Елисаветградского 

лагеря принудительных работ и списки заключенных. 34 арк. 

3. Спр. 1085. Материалы отдела по отделению церкви от государства. 

390 арк. 

4. Спр. 1815. Положения, циркуляры и другие материалы отдела 

Нацменьшинств НКВД УССР. Том ІІ (последний). 191 арк. 

5. Спр. 1824. Материалы о деятельности еврейского подотдела 

нацменшинств НКВД УССР. 190 арк. 

6. Спр. 1825. Сведения о деятельности сионистских и других 

националистических организаций по губерниям Украины и переписка об 

оказании помощи еврейскому населению, пострадавшему от погромов. 246 арк. 

7. Спр. 2184. Проект положения о реорганизации отделения при 

админотделе по отделению церкви от государства в отдел культов. 8 арк. 

8. Спр. 2190. Центральное административно-организационное 

отделение. Отделение по отделению церкви от государства. Материалы о 

деятельности ликвидационных комиссий по отделению церкви от государства при 

отделах управления Одесского губернского и окружных исполкомов. 

9. Спр. 2240. Материалы о деятельности еврейского подотдела отдела 

национальных меньшинств. 279 арк. 
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10. Спр. 2276. Сведения о личном составе и повестки заседаний 

центральной и губернских МЕКОСО. 53 арк. 

11. Спр. 2277. Переписка с губМЕКОСО о порядке утверждения и 

регистрации уставов обществ и союзов. 321 арк. 

Оп. 2 

12. Спр. 200. Протоколы заседаний губернских и окружных съездов 

представителей религиозных общин. 295 арк. 

13. Спр. 202. Переписка с админотделами губернских и окружных 

исполкомов о регистрации уставов религиозных общин и передаче их в 

пользование местных церквей. 340 арк. 

14. Спр. 212. Переписка с ВУЦИКом по рассмотрению заявлений 

религиозных общин. 221 арк. 

15. Спр. 215. Переписка с админотделом Донецкого губисполкома по 

рассмотрению заявлений религиозных общин. 47 арк. 

16. Спр. 231. Переписка с админотделом Волынского губисполкома о 

регистрации религиозных общин и закрытии синагоги в с. Словечно. 169 арк. 

17. Спр. 289. Справки, выданные из книг записей актов гражданского 

состояния. 159 арк. 

18. Спр. 298. Циркуляры и инструкции НКВД УССР о порядке 

регистрации обществ и союзов. 29 арк. 

19. Спр. 1005. Переписка с админотделом Коростеньського окрисполкома 

о возвращении молитвенного дома в г. Словечно религиозной общине. 27 арк. 

20. Спр. 1033. Переписка с админотделом Могилев-Подольского 

окрисполкома о закрытии еврейской синагоги в с. Ялтышкове. 65 арк. 

21. Спр. 1078. Переписка с админотделом Уманского окрисполкома о 

закрытии церкви и передаче еврейской синагоги религиозной общине. 206 арк. 

22. Спр. 2212. Переписка с админотделом окрисполкомов о закрытии 

церквей, синагог и других молитвенных домов. 453 арк. 

23. Спр. 2247. Переписка с админотделом Коростеньського окрисполкома 

о возвращении здания в с. Чаповичи еврейской религиозное общине. 20 арк. 
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24. Спр. 2270. Переписка с админотделом Николаевского окрисполкома о 

закрытии синагоги в с. Балацком и разрешении религиозным общинам с. 

Иоганесталь проведения обрядов. 82 арк. 

25. Спр. 2296. Переписка с админотделом Харьковского окрисполкома о 

разрешении молитвенных собраний верующих евреев в частных домах и другим 

религиозным общинам на право пользования церквями. 91 арк. 

26. Спр. 2308. Переписка с админотделом Черкасского и Бердычевского 

окрисполкомов о передаче церкви религиозной общине и закрытии синагоги в г. 

Бердычеве. 82 арк. 

Оп. 3 

27. Спр. 269. Ходатайство админотделов окрисполкомов о закрытии 

синагог, костёлов и заключение НКВД УССР по ним. 245 арк. 

28. Спр. 281. Переписка с админотделом Бердычевского окрисполкома о 

закрытии четырех молитвенных домов, двух костелов и двух синагог в с. 

Шпичинцах и в г. Плисков. 26 арк. 

29. Спр. 1064. Сведения о количестве религиозных общин, монастырей, 

монахов и монахинь на территории УССР 1925/26 – 1927/28 г. 38 арк. 

30. Спр. 1069. Переписка об изъятии их закрытых церквей, синагог книг, 

имущества, вещей, представляющих художественное и научно-историческое 

значение. 35 арк. 

31. Спр. 1109. Материалы по рассмотрению ходатайств исполкомов о 

закрытии молитвенных домов. 424 арк. 

32. Спр. 1120. Инспектор по делам культов. Переписка с админотделом 

Бердычевского окрисполкома о передачи синагоги в с. Махновка еврейской 

религиозной общине. 49 арк. 

33. Спр. 1138. Переписка с админотделом Конотопского окрисполкома о 

закрытии двух синагог в г. Конотопе. 112 арк. 

34. Спр. 1152. Переписка с админотделом Нежинского окрисполкома о 

закрытии пяти синагог в г. Нежине и передаче церкви религиозным общинам. 41 

арк. 
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35. Спр. 1163. Переписка с админотделом Тульчинского окрисполкома о 

закрытии синагоги в селе Соболевка и использовании помещения под избу 

читальню. 19 арк. 

36. Спр. 1581. Структура и штаты, списки сотрудников Наркомвнудела 

УССР. 99 арк. 

37. Спр. 1643. Переписка с адимнотделами окрисполкомов по 

рассмотрению заявлений религиозных общин о соблюдении обрядов. 18 арк. 

38. Спр. 1648. Статистические сведения по учету религиозных общин, 

молитвенных домов и служителей культа по округам. 79 арк. 

 

Ф. 8 Народний комісаріат юстиції УСРР / Міністерство юстиції УРСР, 

м. Київ. 1919–1995 рр. 

Оп. 1 

39. Спр. 817. Постановления, циркуляры ВУЦИК, Совнаркома УССР, 

НКЮ УССР и материалы к ним. Том 1. 26.IV.–15.Х.1921 г. 269 арк. 

40. Спр. 818. Материалы Наркомата юстиции УССР за октябрь, ноябрь и 

декабрь месяцы 1921 г. 295 арк. 

41. Спр. 1216. Документы о работе ликвидационного отдела НКЮ УССР 

по отделении церкви от государства (протоколы, докладные записки, переписка). 

Церковь и государство. Сборник постановлений, циркуляров по отделению 

церкви от государства, отчетов и разъяснений ликвидационного отдела НКЮ 

УССР. 376 арк. 

42. Спр. 1217. Документы о работе губернский ликвидационных 

комиссий юстиций по отделению церкви от государства (протоколы, отчеты, 

докладные записки, заявления, прошения, переписка). 258 арк. 

43. Спр. 1218. Документы о работе губернский ликвидационных 

комиссий юстиций по отделению церкви от государства (протоколы, отчеты, 

докладные записки, заявления, прошения, переписка). 214 арк. 
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Ф. 166 Народний комісаріат освіти/ Міністерство освіти України. 1917–

2000 рр. 

Оп. 3 

44. Спр. 996. Листування з ЦК КП(б)У про організацію освітньої справи 

серед болгарського, молдавського населення України, реорганізацію єврейських 

дитячих будинків, проведення антирелігійної кампанії, видання книг і брошур на 

єврейській, поліській, німецькій та чеській мовах тощо. 96 арк. 

Оп. 5 

45. Спр. 826. Матеріали про стан культосвітньої роботи серед 

національних меншостей УСРР (звіти, доповіді, доповідні записки). 11 арк. 

46. Спр. 841. Звіт про роботу єврейського бюро при Київській 

окріспектурі і наросвіти за 1924/25 учбовий рік. 8 арк. 

Оп. 6 

47. Спр. 713. Листування з відділасми Нарокомосу УСРР про організацію 

шкільного будівництва в районах євреїв-переселенців, комплектування бібліотек, 

видання єврейського букваря «Ленінс Руер», рецензування творів. 121 арк. 

 

Ф. 413 Центральна комісія національних меншин при ВУЦВК, м. Харків. 

1923–1933 рр. 

Оп. 1 

48. Спр. 115. Листування з Маріупольським окрвиконкомом про відпуск 

коштів на ремонт будинків колишніх синагог, зайнятих під хати-читальні, 

відкриття національних судкамер. 17 арк. 

 

Ф. 2514 Бюро газетних вирізок при газетному бюро Південного управління 

зв’язку, м. Харків. 1928–1930 рр. 

Оп. 1 

49. Спр. 3. Вырезки из газет по вопросам антирелигиозной работы в 

клубах. 55 арк. 
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Оп. 2 

50. Спр. 4. Вырезки из газет по вопросам искусства, антирелигиозной 

работы, ликвидациии неграмотности. 18 арк. 

51. Спр. 41. Вырезки из газет по вопросам искусства, ликвидации 

неграмотности, антирелигиозной работы. 28 арк.  

 

Ф. 3298 Центральне єврейське бюро радянсько-національних меншин при 

Народному комісаріаті освіти УСРР (Центральне бюро раднацмен). м. Київ. 1922–

1933 рр. 

Оп. 1 

52. Спр. 1. Протоколы бюро евсекции Киевского Губкома и отчет о 

работе за сентябрь 1922 г. и февраль 1923 г. Доклад следственной комиссии (с 

материалом к нему) о Корсунском погроме в 1920 г. 23 арк. 

 

Ф. 3787 Український головний комітет Єврейської комуністичної спілки 

молоді. м. Київ. 1920–1921 рр. 

Оп. 1 

53. Спр. 1. Циркуляры Украинского Главного Комитета Еврейского 

Коммунистического Союза молодежи за 1920 г. 21 арк. 

 

Центральний державний архів громадських організацій України 

Ф. 1 Центральний комітет Комуністичної партії України. 1917–1991 рр. 

Оп. 1 

54. Спр. 14. Протокол Пленума ЦК КП(б)У (2-й экз. неполный). 11 арк. 

Оп. 7 

55. Спр. 60. Протоколы № 24-36 заседаний оргбюро и Секретариата ЦК 

КП(б) Украины. 109 арк. 

Оп. 16 

56. Спр. 34. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У про перевірку рішення ПБ 

від 11 червня 1939р.; про будівництво № 1 (КОВО) та мосту через р. Дніпро у 
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Києві; вилучення ворожої радянському ладові літератури з бібліотек і 

торгівельної мережі; створення політчастини на будівництві № 1 та в3-х відділах 

органів НКВС УРСР партійних і комсомольських організацій; втручання 

партбюро Ворошиловградського та Житомирського обласних УНКВС в 

оперативну діяльність. 221 арк. 

Оп. 20 

57. Спр. 91. Меморандум, докладные записки Главных Комитетов на 

Украине Объединенной еврейской Коммунистической рабочей партии и 

Еврейского Коммунистического рабочего союза (БУНД) в ЦК КП(б)У, ВУЦИК и 

Совет Народных Комиссаров Украины о взаимоотношениях с КП(б)У, вхождении 

членов Бунда в КП(б)У, организации Комиссариата по еврейским делам, издании 

газеты «Фольксцайтунг», оказании помощи пострадавшим от погромов и другим 

вопросам. 47 арк. 

58. Спр. 338. Циркулярные письма, инструкции, протоколы заседаний, 

совещаний, отчеты, доклады, переписка Центрального бюро еврейских секций 

при ЦК РКП(б) и головного бюро еврейских секций при ЦК КП(б)У. Докладная 

председателя Главбюро евсекций при ЦК КП(б)У тов. Рафеса на конференции 

комячеек об итогах работы IV Всеукраинской конференции КП(б)У. 236 арк. 

59. Спр. 1120. Протоколы ІV Бердянской и Большетокмакской уездных 

конференций КП(б)У Запорожской губернии, пленумов, пленумов, заседаний 

бюро и рабочей тройки уездных комитетов партии. Отчеты, доклады уездных 

комитетов партии о деятельности уездных партийных организаций. Циркуляры 

уездных комитетов КП(б)У о проведении месячника по укреплению работы на 

селе, ликвидации неграмотности, проведении кампании по изъятию церковных 

ценностей, борьбе с эпидемиями и другим вопросам. 273 арк. 

60. Спр. 1452. Телефонограммы (циркулярного характера) губкомам 

КП(б)У по вопросам агитационно-массовой и культурно-просветительской 

работы, марксистского образования, проведения политических кампаний, 

оказания помощи комсомолу в организации лекционной и культурно-массовой 

работы, освещения в прессе хода полевых кампаний, о выступлении партийных 
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работников в периодической печати, ознаменовании 5-летия юбилея ВЦСПС, 

вербовка студентов в военные учебные заведения, изъятия церковных ценностей, 

усилении политработы на селе. 127 арк. 

61. Спр. 1473. Протоколы заседаний коллегии Агитпропа Киевского 

губкома КП(б)У. Отчеты, доклады о работе агитпропотделов губкома, райкомов 

КП(б)У г. Киева и уездных комитетов партии. В деле имеется письмо секретаря 

Киевского губкома КП(б)У Л.И. Картвелишвили в ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У о 

деятельности губкома партии и состоянии дел в Киевской губернии. 107 арк. 

62. Спр. 1528. Письма ЦК РКП(б) в Главбюро евсекций при ЦК КП(б)У о 

коммунистической работе среди еврейских рабочих, борьбе с сионизмом и 

еврейским клерикализмом. Переписка с ЦК РКП(б), губкомами КП(б)У, 

советскими и другими учреждениями об агитационно-массовой работе среди 

еврейских рабочих масс, издании газет и журналов на еврейском языке, открытии 

еврейских отделений при партшколах, организации и работе евсекций при 

органах наробраза, оказания помощи пострадавшим от еврейских погромов, 

перемещении кадров, посылке на учебу и другим вопросам. 295 арк. 

63. Спр. 1529. Переписка с ЦК РКП(б), губкомама КП(б)У, советскими 

учреждениями, Наркоматом просвещения УССР, ЦК КСМУ и др. организациями 

об агитационно-массовой работе среди еврейских рабочих масс, созыва 

совещаний евреев-коммунистов, проведении антиклерикальной кампании, борьбе 

с мелкобуржуазными, националистическими еврейскими организациями, о 

классовой сущности еврейской организации «Гехолуц», субсидировании газеты 

«Комфорн», перемещении кадров и др. вопросам. 366 арк. 

64. Спр. 1531. Протоколы заседаний евсекции агитпропотделов 

Екатиринославского и Кременчугского губкомов КП(б)У. Отчеты, доклады, 

письма евсекций губкомов КП(б)У о работе секций, состоянии агитационно-

массовой работе среди еврейских рабочих масс. Обращение Кременчугского 

губкома КП(б)У, КСМУ, губсовпрофа к еврейской рабочей молодежи с призывом 

бороться с религиозными пережитками. 95 арк. 
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65. Спр. 1533. Протоколы заседаний, совещаний евсекций Агитпропа 

Николаевского губкома КП(б)У и Херсонского уездного комитета партии. 

Отчеты, циркулярные письма евсекций губернского и уездного губкома КП(б)У о 

проведенной работе. Циркулярные письма губкома партии о политической и 

агитационно-массовой работе. 114 арк. 

66. Спр. 1573. Постановления ВИЦИКа, инструкции, циркуляры 

Центрального рабочего комитета помощи голодающим при Южбюро ВЦСПС, 

советских органов об организации работы по борьбе с голодом, изъятии 

церковных ценностей в помощь голодающим, проведении недели помощи 

голодающим детям, о состоянии работы среди женщин, план работы 

профессиональной секции при делегатском собрании женищин, участии 

железнодорожного пролетариата в осуществлении государственной охраны 

материнства и детства, организации в деревне яслей и другим вопросам. 58 арк. 

67. Спр. 1772. Протоколы заседаний и совещаний антирелигиозных 

комиссий при ЦК КП(б)У, Агитпропах Волынского и Одесского губкомов партии, 

антирелигиозного семинара при Полтавском партийном клубе. Тезисы, 

директивы, доклады, обзоры ЦК КП(б)У, окружкомов партии о положении 

церкви на Украине, деятельности окрликвидкомов, религиозном и секретном 

движении, добровольном снятии сана и др. вопросам. Характеристика членов 

Украинского синода, избранных собором епископов. 121 арк. 

68. Спр. 1842. Протоколы, выписки из протоколов совещаний, заседаний 

Всеукраинской антирелигиозной комиссии при Агитационно-пропагандистском 

отделе ЦК КП(б)У, антирелигиозного семинара при Центральном партийном 

клубе и др. 115 арк. 

69. Спр. 2006. Циркуляры и директивные письма ЦК РКП(б) и ЦК 

КП(б)У, протоколы заседаний антирелигиозной комиссии ЦК КП(б)У, совещаний 

при Агитпропе ЦК, переписка по вопросам антирелигиозной пропаганды. 

Докладные записки, справки Агитпропа ЦК КП(б)У окружкомов партии о 

состоянии религиозного движения в республике и формы борьбы с ним. 205 арк. 
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70. Спр. 2007. Докладные записки, справки отделов ЦК КП(б)У, 

советских органов и учреждений о состоянии сектанства и религиозном движения 

на Украине. Протокол заседания комиссии. Политбюро ЦК КП(б)У, обзор, 

докладная записка Главбюро евсекции при ЦК КП(б)У о сионистском движении 

на Украине и работе среди еврейского населения. Прокламации, листовки, 

инструкции сионистско-социалистической партии в СССР присланные губкомами 

и окружкомами КП(б)У в Главное бюро евсекций ЦК КП(б)У. 186 арк. 

 

Державний архів Харківської області 

Ф. Р 203 Харьковский губернский исполнительный комитет. г. Харьков 

Оп. 1 

71. Спр. 514 а. Циркуляры и распоряжения НКВД о порядке проведении в 

жизнь Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. 1921 г. 

27 арк. 

72. Спр. 886. Руководящие материалы и переписка об изъятии церковных 

ценностей в фонд помощи голодающим. 1922 г. 58 арк. 

73. Спр. 887. Информационные сводки и переписка об изъятии церковных 

ценностей в фонд помощи голодающим по Харьковской губернии. 1922 г. 

120 арк. 

74. Спр. 888. Комиссия по изъятию церковных ценностей. Акты 

Харьковской губернской комиссии по изъятию церковных ценностей по проверке 

инвентарных описей церковного имущества храмов, синагог и молелен г. 

Харькова.1922 г. 114 арк. 

75. Спр. 1964. Руководящие материалы об отделении церкви от 

государства. Копии. 1921–1924 гг. 81 арк. 

76. Спр. 1965. Руководящие материалы об отделению церкви от 

государства. 92 арк. 

77. Спр. 1973. Харьковский губисполком. Переписка об отделении церкви 

от государства. 261 арк. 
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Ф. Р-845 Харьковский окружной исполнительный комитет советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. г. Харьков 

Оп. 2 

78. Спр. 940. Переписка с религиозной общиной еврейской молельни 

«Зовхей Цедек». 1923–1929 гг. 102 арк. 

 

Державний архів Російської Федерації 

Ф. 1318 Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР 

(Наркомнац РСФСР), представительства Наркомнаца РСФСР в договорных и 

автономных республиках и их представительства при Наркомнаца РСФСР. 1917–

1924 гг. 

Оп. 24 

79. Д. 28. Фельетоны и статьи из еврейских газет и журналов издаваемых 

в России, Польши, Германии. Без даты. 60 арк. 

 

Російський державний архів соціально-політичної історії 

Ф. 445 Центральное бюро еврейских коммунистических секций при ЦК 

ВКП(б) (1918–1930) 

Оп. 1 

80.  Спр. 5. Протоколы заседаний, отчеты, доклады, переписка 

Центрального бюро евсекций при ЦК КП(б) о постановке партийной работы 

среди еврейских трудящихся Украины, Литвы, Беларуси, об откомандаровании 

работников, о выработке методов антирелигиозной пропаганды и др. 121 арк. 

81. Д. 93. Протоколы заседаний бюро еврейской секций при Подольском 

и Николаевском губкомах КП(б)У, циркулярные письма, отчеты, доклады об 

организационно-инструкторской, агитационно-пропагандистской, культурно-

просветительной работе секций среди еврейского населения, об антирелигиозной 

деятельности секций на местах и др. 89 арк. 

82. Д. 139. Протоколы заседений еврейской секции при Полтавскойм 

губкоме КП(б)У, доклады, отчеты секции и еврейской секции КСМУ при губкоме 



 

 

222 

о культурно-просветительной работе среди еврейского населения, молодежи, о 

работе еврейских трудовых школ, детдомов, об антирелигиозной пропаганде и др. 

86 арк. 
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