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Наталія ШКОДА 
(Мелітополь, Україна) 

 
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

ВПРОДОВЖ 20-х рр. ХХ СТ. 
 

Актуальність. Зацікавленість історією релігійних течій і церков в Україні, зокрема і 
Римо-католицької церкви (однієї з поширених конфесій на теренах України), зумовлена 
усвідомленням вагомості релігійного чинника у сучасному житті. 

Метою публікації є аналіз суспільно-політичних умов діяльності Римо-католицької церкви на 
Півдні України в 20-ті рр. ХХ ст. 

Встановлення на українських землях більшовицької влади призвело до корінних політичних, 
суспільних і світоглядних змін. Ідеологічною основою політики радянської влади відносно релігії 
був атеїзм. Проти церкви як соціального інституту була розгорнута масштабна антирелігійна 
кампанія.  

Більшовицька влада видала низку декретів проти релігії, церкви та священнослужителів. 
Серед них Декрет про землю, Декрет про передачу справи виховання і освіти дітей з духовного 
відомства у відання Народного комісаріату з освіти, Декрет про цивільний шлюб, про дітей та 
про ведення книг актів громадянського стану, Декрет про розірвання шлюбу та інші, які в тій чи 
іншій мірі регламентували релігійне життя. Внаслідок впровадження Декрету «Про землю» РКЦ 
втратила тисячі гектарів церковних земель. 

Більшовики на Півдні України націоналізували всі католицькі храми та каплиці, а самих 
священників позбавили політичних прав; були закриті різні просвітницькі, благодійні та інші 
товариства, що діяли при католицьких парафіях, зокрема – в Бахмуті, Катеринославі, Одесі та 
Миколаєві; припинили існування притулки, лікарні, домові церкви, каси взаємодопомоги для 
бідних членів католицьких громад та інші подібні заклади. Всі церковні навчальні заклади разом 
з майном передавалися у ведення Народного комісаріату з освіти. Оголошувалися 
необов’язковими церковний шлюб та хрещення. Держава визнавала лише цивільні шлюби, а 
церковний шлюб ставав приватною справою громадян. Церква втрачала право вести облік 
громадського стану та володіти метричними книгами, які містили інформацію про народження, 
шлюб, смерть, хрещення, конфірмації парафіян та інше. 

В УСРР протягом 1921–1923 рр. для реалізації антицерковних декретів створювались 
відповідні державні структури. Цей апарат повинен був регулювати державно-церковні відносин 
та сприяти поступовій легальній ліквідації Римо-католицької церкви. Одним із таких органів був 
відділ по відокремленню церкви від держави, створений у червні 1921 р. у складі Народного 
комісаріату юстиції УСРР [5, 230]. Найголовнішим завданням цього відділу було вивчення 
релігійної ситуації в УСРР, дослідження міжконфесійних відносин, а також широкомасштабний 
збір інформації щодо різних сторін функціонування релігійних громад. На місцях губернські та 
повітові відділи юстиції створювали спеціальні «ліквідаційні підвідділи», у волостях ці функції 
виконували місцеві виконкоми. 

Головні засади церковної політики в УСРР визначала Антирелігійна комісія при ЦК КП(б)У, 
заснована наприкінці березня 1923 р. [2, 68]. Головним її завданням було визначення характеру 
та методів антицерковної діяльності місцевих органів влади. Діяльність цієї комісії носила 
таємний характер. 

В умовах голоду 1921–1923 рр. на Півдні України радянська влада розпочала під гаслом 
допомоги голодуючим вилучення церковних цінностей. 

Спеціальні бригади партійних активістів взяли на облік усе цінне, що знаходилось у 
костелах [6, 19]. Для того, щоб зберегти найцінніші сакральні предмети, ксьондзам доводилось 
приховувати описи костельного майна, пояснюючи їх відсутність наслідками воєнного лихоліття. 
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В багатьох місцевостях Південної України, зокрема в німецьких колоніях Мангейм, Ландау, 
Рамштадт, Марієнталь та інших, парафіяни активно протестували проти грабіжницького 
вилучення церковного майна та підписання договору оренди церковних споруд [6, 21]. У таких 
випадках влада вдавалася до закриття костелів і репресій проти католицького духовенства, 
внаслідок яких значна частина священиків південноукраїнського регіону потрапила за грати. 

Незважаючи на численні антицерковні заходи протягом 20-х рр. радянська влада в умовах 
запровадження нової економічної політики зменшила політичний тиск на віруючих, що сприяло 
покращенню релігійного життя [4, 160]. Майже для всіх священників були пом’якшені вироки. 
Наприклад, адміністратору парафії Св. Климента в Одесі Й. Шейнеру спочатку було винесено 
смертний вирок за розкрадання церковних цінностей (він роздав їх на зберігання парафіянам), а 
згодом замінено п’ятьма роками ув’язнення [1, 233]. 

Католицькі громади, намагаючись зберегти храми, шли на поступки радянській владі – 
укладали договори оренди церковних споруд. Згідно договорів в храмах заборонялося 
проведення будь-яких антирадянських політичних заходів. політичних зібрань, розповсюдження 
книг, брошур, листівок, ворожих радянській владі, проведення богослужінь і набатних тривог з 
метою повалення влади більшовиків. 

Протягом 1923–1925 рр. влада продовжувала здійснювати антицерковні заходи – закривала 
храми, конфісковувала церковне майно, проводила арешти духовенства. Репресивні заходи 
влади в зазначені роки не носили такого масового характеру, як в попередні роки. Намагаючись 
дати юридичне обґрунтування антицерковної політики, владою було розроблено та 
впроваджено нове радянське законодавство – декрети, кодекси законів, постанови, а також 
безліч інструкцій та правил щодо практичного їх застосування. 

Слід звернути увагу на те, що вироки католицьким священикам Півдня України протягом 
20-х рр. були менш суворими порівняно з аналогічними вироками в інших регіонах тому, що 
більша частина патерів південного регіону за етнічним походженням були німцями, тому 
каральні дії проти них могли викликати міжнародний резонанс та призвести до небажаного 
загострення конфліктів з іноземними державами [7, 119]. 

Переслідуванням підлягали не лише священнослужителі РКЦ, але й члени їх родин, яких 
звільняли з роботи, виключали з навчальних закладів, депортували, висилали до 
виправно-трудових таборів. 

В другій половині 20-х рр. посилюється атеїстична пропаганда. Органи безпеки 
використовували парафіян та деяких помічників священиків як своїх агентів, намагаючись 
зламати моральну силу церкви [3, 159].  

Таким чином, політика радянського уряду щодо РКЦ, як і інших релігійних конфесій, на 
Півдні України протягом 20-х рр. була дискримінаційною. Життя католицьких парафій та 
духовенства чітко регламентувались державними органами влади. Католицьке духовенство 
було позбавлено більшості політичних, громадянських та соціально-економічних прав. 
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