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Спроби осмислення і узагальнення історіографічних надбань сучасної  

світської російської історіографії по темі взаємовідносин партійно-державних 

органів влади з Церквою і віруючими в УРСР у 40-60- ті рр. ХХ ст. спеціально 

не проводилися, а частково здійснювався у, здебільшого, відповідних 

історіографічних оглядах наукових праць та дисертацій російськими та 

українськими дослідниками В.А. Войналовичем, Ж.В. Канталінською, О.В. 

Катуніною, О.Є. Лисенком, В.О. Пащенком, М.В. Шкаровським, Н.В. Шліхтою, 

та ін. [6, 8, 9, 10, 14, 18-10]. 

Метою статті є аналіз сучасної світської російської історіографії щодо 

державно-церковних стосунків, їх правового регулювання, розвитку атеїзму в 

УРСР і СРСР, реалізації принципу свободи совісті.  

Виклад основного матеріалу. Під впливом історичних змін, що сталися у 

кінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст., пов’язаних із розпадом СРСР, 

відбуваються глибокі процеси переосмислення як суспільної ролі релігійно -

церковних установ, так і сутності самих державно-церковних відносин.  

На початку 90-х рр. XX ст відбувається переоцінка церковно-державних 

стосунків російськими науковцями, зростає інтерес до дослідження теми 

державно-конфесійних стосунків в СРСР у 40 –60-ті рр.  

Першим до теми післявоєнних стосунків між церквою і державою 

звернувся В.А. Алексєєв. Його роботу «Ілюзії і догми» [2] можна вважати 

рубіжним дослідженням на межі між радянською історіографією періоду 

перебудови і російською пострадянською – у ній автор зробив першу спробу 

дослідження нового пострадянського типу. 

Якісно новою зміною став відхід більшості учених від розгляду проблеми з 

атеїстичних позицій. З’являються дослідження, які звільнилися від колишніх 

ідеологічних стереотипів і вивчають партійно-державно-церковні стосунки 

більш об’єктивно.  

У роботах пострадянського періоду розглядаються питання, які раніше 

ігнорувалися або дуже поверхнево освітлювалися авторами радянського часу. За 
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порівняно короткий період намітилися передумови до переосмислення 

радянського досвіду взаємин Церкви, суспільства і влади.  

Для історіографії 90-х рр. XX ст. – початку XXI ст. характерно виявлення й 

запровадження дослідниками до наукового обігу значного масиву невідомих 

раніше документів і матеріалів, велика масштабність в постановці проблем, 

поглиблення окремих аспектів, багатогранність дослідницьких інтересів, 

критичне ставлення до радянської релігійної політики. Наукова література цього 

періоду характеризується відмовою від колишніх догм і стереотипів та зміною 

концептуальних основ досліджень. Введення в науковий обіг нових архівних 

матеріалів стало важливою рисою історіографічного процесу цього періоду і 

дозволило фінському ученому А. Луукканену заявити про те, що історіографія 

проблеми взаємин Російської Православної Церкви, суспільства і влади прошла 

в своєму розвитку два періоди: «доархівний» і «після архівний» [21; c. 40-44] 

Пострадянське пожвавлення діяльності релігійних організацій на 

територіях колишнього СРСР стало причиною зростання інтересу до вивчення 

історичного досвіду розвитку державно-конфесійних стосунків. Під впливом 

цих змін та з введенням у науковий обіг значної кількість архівних документів і 

матеріалів, які зовсім недавно зберігалися з грифами «Таємно», відбулись зміни у 

підходах та поглядах пострадянських російських істориків до теми державно-

конфесійних відносин. 

Особливе місце серед тих, хто досліджував і вводив у науковий обіг масу 

нових джерел, належить колишньому співробітникові Ради у справах релігій, 

нині відомому історикові М.І. Одінцову. Тема взаємин Церкви, суспільства і 

влади знайшла віддзеркалення в багаточисельних публікаціях автора [11-13]. 

На етапі становлення пострадянської російської історіографії 1990-і рр. не 

можна не відзначити докторські та кандидатські дисертації таких істориків, як 

М.І. Одінцов, В.А. Алексєєв, М.В. Шкаровський, О.Ю. Васильєва, Т.А. 

Чумаченко і інших дослідників, які грунтовно, на великому документальному 

матеріалі, вивчали історію державно-конфесійних відносин другої половини ХХ 

ст. [11, 1, 18,4, 17]. 
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Зазначимо, що російські дослідники розглядали передусім загальні 

процеси, які відбувалися в Радянському Союзі у сфері партійно-державно-

релігійних відносин. Особливості ж їх прояву в Україні залишилися 

дослідженими недостатньо (врахуємо, що автори не мали належного доступу до 

українських джерел та архівів). Однак значення їх праць в осмисленні державної 

релігійної політики у повоєнний період та в 50-60-ті рр. важко переоцінити. У 

цих роботах на значному фактичному матеріалі розглянуті різні питання з 

історії Російської Православної Церкви, у тому числі питання взаємин 

Радянської держави і РПЦ, правові аспекти цих взаємин, діяльність керівних 

органів РПЦ і окремих священнослужителів. 

Праці М.І. Одінцова виділяються з робіт сучасних російських дослідників-

істориків, що вибрали метою своєї діяльності вивчення проблеми державно -

конфесійних відносин в СРСР, об'ємом охопленого матеріалу, методикою і 

детальністю досліджень. Так, в його монографії «Держава і церква в Росії. XX 

століття» [12] на основі значного матеріалу дається аналіз радянської моделі 

державно-церковних стосунків. 

Велику популярність здобули роботи петербурзького історика М.В. 

Шкаровського [18-19]. Зокрема, безперечну наукову цінність має його 

монографія «Руська Православна Церква при Сталіні і Хрущові»  [19], яка є 

комплексним дослідженням державно-церковних стосунків як в теоретичному, 

так і в конкретно-історичному аспекті. Об'єктом наукового аналізу в монографії, 

створеній на багатющій історіографічній і джерельній базі, стала радянська 

релігійна політика 1930 – 1960-х рр. і внутрішні еволюційні процеси в Руській 

Православній церкві. М.В. Шкаровський розглядає цілий комплекс питань: 

зміна релігійної політики на початку 1940-х рр., патріотична діяльність 

Московської Патріархії в 1941 – 1945 рр. і її міжнародна діяльність, ліквідація 

церковних розколів, «релігійний опір», причини нової антирелігійної «війни» в 

1958 – 1964 рр. і ін. Монографію відрізняє комплексний підхід у визначенні 

чинників, що впливали на державну релігійну політику, виділення її етапів, 

вивчення еволюції конституційно-правової бази і діяльності спеціальних 
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органів, що здійснювали дану політику. Дана робота заповнила значні 

прогалини в знаннях по історії РПЦ, дозволила по-новому поглянути на вже 

розроблені аспекти теми, скоректувати вже існуючі концепції. Вона дає цілісне 

уявлення про історичний досвід формування, здійснення релігійної політики 

радянської держави і розвитку РПЦ, як особливого соціального інституту.  

М.В. Шкаровський запропонував власну періодизацію державної релігійної 

політики в 1939–1964 рр., виділивши етап 1958–1964 рр. Він вперше поряд з 

ідеологічним, зовнішньополітичним чинниками виокремив економічний 

чинник, що визначав релігійну політику.  

Автор розглянув наростання антирелігійної політики, заснованої на 

ідеології, втіленій в партійних рішеннях, проаналізував нормативні акти влади 

даного періоду стосовно релігії і Церкви, простежив роль КДБ в реалізації нової 

політики, роль Г. Карпова і патріарха Алексія, діяльність Ради у справах РПЦ; 

вказав на репресивні акції стосовно духівництва і мирян, проблему опору в 

Російському православ’ї (рухи ІПЦ і ІПХ) та його вплив на владу. Автор 

висловлює думку про те, що заходи антицерковної політики Хрущева нанесли 

РПЦ важкі втрати, але бажаних результатів не досягли [19, с.390].  

Оригінальний характер носять роботи О.Ю. Васильєвої. У своїх ранніх 

роботах вона вперше серед російських істориків застосувала поняття «нового 

курсу» в державно-церковних стосунках, реалізація якого почалася в 1943 р. 

Автор переконливо доводить утилітарне ставлення радянського керівництва до 

РПЦ, яке активно використовувало її як ефективний інструмент в своїх 

зовнішньополітичних і внутрішньополітичних інтересах [4-5].  

Робота «Руська православна церква в політиці радянської держави в 1943-

1948 гг.» присвячена проблемам взаємин православної церкви і радянської 

держави у важкі роки війни і післявоєнного відновлення народного 

господарства [5]. 

Особливо велику увагу О.Ю. Васильєва приділила спробам радянських 

властей відразу після закінчення війни перетворити Московську Патріархію на 

«православний Ватикан» і напруженій боротьбі РПЦ з Ватиканом справжнім. 
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Надалі, розвиваючи цю тему, О.Ю. Васильєва вийшла на проблему так званого 

«церковного сталінізму». 

Т.А. Чумаченко розглянула складні взаємини Російської Православної 

церкви і радянської держави через призму діяльності Ради у справах Російської 

Православної церкви при Раді Міністрів СРСР і його уповноважених на місцях 

[15, 17].  

У дослідженні Т.А. Чумаченко, побудованому на багатому матеріалі 

федеральних архівів, розглядається діяльність Ради у справах РПЦ, окремих 

уповноважених, стосунки Г. Карпова і патріарха Алексія, реакція 

священнослужителів на прийняті документи. Автор вважає, що керівництво 

Ради у справах РПЦ дотримувалося конституційно-правової лінії, у тому числі й 

у кризових ситуаціях. Немало уваги приділено і роботі та особистості самого 

Г.Г. Карпова Дослідник вважає, що в голови Ради у справах РПЦ було своє 

розуміння взаємин між церквою і державою, яке істотно відрізнялося від 

ортодоксально-марксистского і наближалося до прагматизму сталінського типу. 

Він не був охоронцем інтересів Церкви і віруючих, а був працелюбним 

чиновником, який дбайливо виконував доручену йому ділянку роботи і прагнув 

забезпечити на ній дотримання «державного інтересу». Заміна Г.Г. Карпова на 

В.А. Куроєдова в керівництві Радою у справах РПЦ привнесла мотиви 

«політичної війни» в діяльність цього відомства. 

Порівняно мало уваги автор приділив власне внутрішньоцерковним 

питанням. Вони цікавлять його лише у зв'язку зі стосунками з державою і 

розглядаються через призму цих стосунків, перш за все – через документацію 

Ради у справах РПЦ [16. с.14 – 37]. 

Характерно, що в сучасних дослідженнях термін «еволюція» застосовується 

не до церковного віровчення, як це було три-чотири десятиліття тому, а до 

політики радянського керівництва. 

На загальному фоні робіт останніх років виділяється роботи Ю.М.Бакаєва 

[3], який намагається спростувати, як він вважає, нові стереотипи, що склалися, 

при розгляді державно-церковних стосунків в СРСР. Їх неправомірно, на його 
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думку, ототожнювати лише з жорстким адмініструванням і з гоніннями на 

духівництво і віруючих з боку влади. Розглядаючи одним із завдань досліджень 

вивчення «комплексу заходів, направлених на подолання масової релігійності і 

формування атеїстичного світогляду» і ставлячи при цьому питання про 

доцільність даних заходів, Ю.М.Бакаєв приходить до висновку про їх історичну 

необхідність і правомірність.  

На початку нового тисячоліття відбувається поступовий відхід від 

написання робіт виключно в звинувачувальному ключі стосовно практики 

державно-церковних стосунків в СРСР. У ряді публікацій заперечується теза 

про те, що всі проблеми Церкви кореняться виключно в її взаєминах з державою 

і враховується така складова, як суспільство. Тим самим формується 

історіографічний напрям, в основі якого лежить об'єктивний і зважений аналіз 

досліджуваної наукової проблеми [7].  

Вагоме місце в дослідженні проблематики державно-конфесійних стосунків 

займають праці учених – членів громадської організації «Російське об'єднання 

дослідників релігії», заснованої у 2002 р., на чолі з М.І. Одінцовим, який є 

автором близько 300 наукових робіт з даної теми. Учені, що входять в 

об'єднання, чималу увагу приділяють аналізу релігійної політики радянської 

держави.  

Як ми уже відзначали, до безперечних заслуг робіт М.І. Одінцова належить 

введення в науковий обіг раніше невідомих документальних джерел. В 

результаті багатолітніх досліджень ним було виявлене і опубліковане близько 

тисячі раніше невідомих документів. М.І. Одінцов також вперше ввів у 

науковий обіг поняття «Модель державної церковної політики», що включає 

концептуальні (теоретично-методологичні) положення, нормативно-правову 

базу і організаційно-управлінську структуру.  

Аналізуючи радянську модель державної церковної політики з 1917 по 1991 

рр., М.І. Одінцов висловлює дискусійне положення про те, що в її реалізації не 

було єдиної лінії, як не було єдиної лінії поведінки у керівників органів 

управління, що займалися церковною політикою. Стосовно радянського періоду 
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автор говорить про химерне поєднання елементів попередніх моделей 

державної церковної політики – традиційною, з опорою на православну церкву; 

буржуазної, що характеризується гарантуванням певних релігійних свобод, 

віросповідним плюралізмом і, власне, соціалістичною, зорієнтованою на 

реалізацію домінування в суспільній свідомості атеїзму з одночасним 

звуженням впливу церкви. [13. c. 162-163].Тим самим, на думку М.І. Одінцова, в 

різні періоди радянської історії переважали то одні, то інші елементи, 

визначаючи в цілому характер державно-церковних стосунків. 

Період, що вивчається, знаходить своє віддзеркалення в різних варіантах 

періодизації церковної історії XX століття. Деякі дослідники, спираючись, як 

правило, на хронологічні рамки «правління» в СРСР конкретного лідера партії і 

держави відособляють початок 1960-х рр. (до 1964 р.) (О.Ю. Васильева, М.В. 

Шкаровський) або вважають його частиною тривалої епохи відносної 

стабільності державно-церковних стосунків – з 1943 р. по середину 1980-х рр. ( 

М.І. Одінцов).  

У той же час всі світські дослідники визнають, що період 1960-1980-х рр. 

був часом повного контролю партійно-державного апарату над Церквою, що 

знаходилася в ці роки під «помірним» гнітом атеїстичної держави. 

Наукова література цього періоду характеризується відмовою від колишніх 

догм і стереотипів та зміною концептуальних основ досліджень. У творах 

сучасних російських авторів міститься не лише різноманітний емпіричний 

матеріал, а й оригінальні аналітичні фрагменти стосовно політики радянської 

влади у сфері релігії. Проте, праці російських авторів часто вирізняються 

«державницькими» підходами, обстоюванням особливого місця однієї конфесії 

– Руської православної церкви. 

В цілому, в сучасній історіографії тема взаємин держави і релігійних 

організацій залишається як і раніше перспективною. На наш погляд, ще 

недостатньо вивченими залишаються проблеми: взаємодії державних структур, 

що здійснюють політику радянської держави стосовно релігійних організацій, 

реакції духівництва і віруючих на зміни курсу державно-церковних стосунків, 
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стану внутрішньоцерковного життя, діяльності єпископату Руської 

Православної Церкви в період 1940 –1960 рр.  
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