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Особливi форми народної релiгiйностi в пiд-
радянськiй Українi 1930-их рр. були спричиненi
тогочасними суспiльно-полiтичними умовами та
певними iншими чинниками. Тривалi роки на-
садження та утвердження радянської влади си-
ловими методами, певна рiч, вплинули на свi-
домiсть мiсцевого населення. Ще були свiжими
в пам’ятi народу лихолiття Першої свiтової вiй-
ни, росiйсько-української i польсько-української
вiйн, масовi розстрiли, грабунки, арешти, полi-
тика “воєнного комунiзму”, боротьба з релiгiєю i
церквою, голодомор 1921-23 рр., загалом переслi-
дування i терор мiсцевого населення, особливо –
росiйським комуно-бiльшовизмом з метою утвер-
дження своєї влади.

В цiй атмосферi загального суспiльного напру-
ження – атмосферi, в якiй, здавалось, уже втра-
чалась вiра мiсцевого населення в якийсь ви-
хiд з такого становища (оскiльки збройнi пов-
стання українцiв проти радянської влади ще у
1920-их рр. жорстоко придушувались), – зроста-
ла надiя на допомогу небесних сил. Вилонювалась
i розвивалась своєрiдна народна релiгiйнiсть, що
втiлювалась у рiзних формах. Зокрема, ще з часiв
Першої свiтової вiйни в народi побутували розпо-
вiдi про надзвичайнi, чудеснi подiї, в тому числi
й апокалiптичного змiстового спрямування, як-от:
про катiв, якi будуть вiшати людей, про хрести
на небi, про наближення кiнця свiту, Страшний
суд, оновлення iкон, церковних бань тощо. Мiсця
таких чудес часто привертали увагу вiрян, особ-
ливо – з сусiднiх околиць. Органiзовувались па-

ломництва, хреснi ходи, пiд час яких творились
i виконувались фольклорнi твори рiзних жанрiв
i переважно релiгiйного змiсту, органiзовувались
спецiальнi трапези (варiанти: обiди, “парастаси”).
Такi релiгiйнi рухи i пов’язана з ними на-

родна творчiсть сягли свого апогею на початку
1920-их рр. у пiдрадянськiй Українi. Влада вiд-
разу звернула увагу на цей рух i пов’язану з ним
творчiсть. Методами розгону, показових судiв i
арештiв, т. зв. “експертиз” над iконами (якi об-
новлялись) тощо вдалось придушити цi рухи i
побутування пов’язаної з ними творчостi. Хоча
подекуди, спорадично, в рiзних мiсцевостях пiд-
радянської України з бiльшою чи меншою актив-
нiстю i поширенням вони продовжували пульсу-
вати у пiдпiллi, в тому числi i до 1930-их рр.
включно, i пiзнiше.
Властиво, подiбнi прояви цих рухiв спостерiга-

ються, як показують дослiдження, i поза межами
України, зокрема на теренах, що також перебу-
вали в умовах бiльшовицької окупацiї, примiром
у тiй же Росiї1, на Кавказi2 та iн. Це пов’язано
з негативними реалiями совєтської дiйсностi, пе-
редусiм з жорстокою, в тому числi й особливо –
з войовничо атеїстичною полiтикою радянського
режиму. Тобто вони, такi рухи i пов’язана з ни-
ми творчiсть були, як i в пiдрадянськiй Українi
1920-их рр., за влучним висловом проф. Р.Кир-
чiва, фольклорною опозицiєю войовничому ате-
їзму3. Водночас у пiдрадянськiй Українi 1920-
30-их рр. вони мають особливе вiдображення, ос-
кiльки виникали i творились у специфiчних умо-
вах, в атмосферi особливо жорстокої дiйсностi i
пiд її впливом: узаконенi владою грабунки у фор-
мi продрозкладок, реквiзицiй, а також репресiї,
голодомори тощо.
Питання релiгiйного руху i пов’язаної з ним

духовної творчостi українцiв в умовах бiльшо-
вицької окупацiї 1920-их рр. докладнiше розгля-
даємо в iнших своїх статтях4. Стосовно дослi-

1Мельгунов С. Красный террор в России.– Москва,
1990.– С. 103; Український полiтичний фольклор / Упо-
рядкування, передмова, коментарi Є.М.Пащенка.– К.: Ви-
давець Микола Дмитренко, 2008.– С. 55, 72-73, 81, 95.

2Український полiтичний фольклор...–С. 95-96.
3Кирчiв Р. Фольклорна опозицiя войовничому атеїз-

мовi (фольклор чудес) // Народознавчi Зошити.– 2003.–
Зош. 1-2 (49-50).– С. 3-11.

4Релiгiйний рух i пов’язана з ним народна творчiсть у
пiдрадянськiй Українi 1920-их рр.: передумови виникнення
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джень цього явища в наступних, 1930-их рр., то
на сьогоднi в етнологiчнiй науцi ще й досi немає
якоїсь ширшої аналiтичної працi. Що стосується
джерел та наукової лiтератури з цього приводу,
то, крiм спорадичних згадок у пресi 1930-их рр.,
головно за останнi роки, особливо вiд часу здо-
буття незалежностi в Українi побачило свiт уже
достатньо праць. Це, зокрема, публiкацiї архiв-
них та польових матерiалiв (їх подекуди допо-
внимо власними етнографiчними записами), ряд
iсторичних дослiджень, фактологiчнi вiдомостi у
спогадах очевидцiв подiй 1930-их рр., а також –
вiдповiднi працi закордонних дослiдникiв тощо5.

та поширення // Народознавчi Зошити.– 2007.– Зош. 1-
2.– С. 6-16; Релiгiйний рух у пiдрадянськiй Українi 1920-х
рокiв // Iсторiя релiгiй в Українi. Науковий щорiчник
/ Редакцiйна колегiя: З.Бiлик, Я.Дашкевич, О.Киричук,
М.Омельчук, I.Орлевич.– Львiв: Логос, 2008.– Кн. II.–
С. 106-113; Ескалацiя бiльшовицького наступу на народну
релiгiйнiсть українцiв на межi 1920-1930-х рр. // Iсторiя
релiгiй в Українi. Науковий щорiчник / Редакцiйна коле-
гiя: З.Бiлик, Я.Дашкевич, Л.Моравська.– Львiв: Логос,
2009.– Кн. I.– С. 799-806; Форми народної релiгiйнос-
тi в пiдрадянському українському суспiльствi 1920-х рокiв
(стаття подана до друку в “Записки НТШ. Працi Секцiї
етнографiї i фольклористики”).

5Див., наприклад: Mace J.E. The Komitety
Nezamozhnykh Selan and Structure of Soviet Rule in
the Ukrainian Countryside, 1920-1933 // Soviet Studies.–
1983.– № 4.– P. 487-503; Famine in Ukraine, 1932-1933
/ Eds. R.Serbyn, B.Krawchenko.– Edmonton, 1986.–
192 p.; Мартирологiя українських церков.– Торонто;
Балтимор, 1987.– Т. I. Українська Православна церква.–
1208 с.; 33-й: Голод. Народна книга-меморiал / Упо-
ряд. Володимир Маняк, Лiдiя Коваленко.– К., 1991.–
584 с.; Барка Василь. Жовтий князь: Роман / Передм.
М.Жулинського.– К.: Днiпро, 1991.– 266 с.; Данилен-
ко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталiнiзм
на Українi: 20-30-тi роки.– К.: Либiдь, 1991.– 344 с.;
Жулинський М. У свiтлi вiри. Голодомор в Українi та
роман Василя Барки “Жовтий князь” // Барка Василь.
Жовтий князь: Роман / Передм. М.Жулинського.– К.:
Днiпро, 1991.– С. 5-22; Колективiзацiя i голод на Українi,
1929-1933 / АН України. Iнститут iсторiї України та iн.:
Упоряд. Г.М.Михайличенко, Є.П.Шаталiна; Вiдп. ред.
С.В.Кульчицький.– К.: Наук. Думка, 1992.– 736 с.– До-
датки: 643-732 с.; Нестуля О. Доля церковної старовини
в Українi: У 2-х ч.– К., 1995.– Ч. 2: Кiнець 20-х –
1941 рр.– 216 с.; Пащенко В. Свобода совiстi в Українi.
Мiфи i факти 20-30-х рокiв.– К., 1994.– 249 с.; Прис-
тайко В. Жертви терору. Як ДПУ боролося з українською
академiчною наукою // З архiвiв ВЧК – ГПУ – НКВД –
КГБ.– 1994.– С. 70-88; Заднiпровський О. Голод в iсторiї
України: короткий нарис (Х-ХХ ст.).– Донецьк: Укр.
Культурологiчний центр, 1999.– 88 с.; Горлiс-Горський

Отже, зважаючи на наведенi обставини, тут, у
цiй статтi, вважаємо за доцiльне зупинитись на
розглядi та осмисленнi суспiльно-полiтичних пе-
редумов, якi спричинились до вилонювання та по-
ширення специфiчних форм народної релiгiйностi
в українському суспiльствi 1930-их рокiв.

Україна була особливо важливим з полiтичного,
геостратегiчного та економiчного погляду регiо-
ном совєтської iмперiї. Можливостi сiльськогос-
подарського та промислового виробництва її були
основою нацiональної безпеки СРСР. Водночас
мiсцеве українське населення, передусiм сiльсь-
ке залишалося середовищем нацiонального пат-
рiотизму, джерелом iдей самостiйництва, чинило
спротив окупацiйнiй владi: хлiбозаготiвлям, ко-
лективiзацiї, совєтизацiї тощо. Небезпека, за сло-
вами Й.Сталiна, “потерять Украину” визначала
заходи його i партiйного керiвництва особливої
уваги до неї6.
Повiдомлення преси з кiнця 1920-их рр. iн-

формують про активiзацiю в Українi дiяльностi
партизанських груп. Весною 1928 р., наприклад,
в окрузi Проскурова вiйська Червоної армiї звели
бої з повстанським вiддiлом Доброгорського, пiд

Юрiй. Ave Dictator: Повiстi.– Львiв, 1999.– 288 с.;
Кульчицький С.В. Масовий терор як метод експропрiацiї
селян-власникiв // Полiтичний терор i тероризм в Укра-
їнi. ХIХ-ХХ ст.: Iсторичнi нариси / Д.Архiєрейський,
О.Бажан, Т.Бикова та iн. Вiдповiд. ред. В.Смолiй.– К.:
Наук. Думка, 2002.– С. 340-399; Ченцов В., Архi-
єрейський Д. Терор проти “реакцiйного духовенства” //
Полiтичний терор i тероризм в Українi. ХIХ-ХХ ст.:
Iсторичнi нариси / Д.Архiєрейський, О.Бажан, Т.Бикова
та iн. Вiдповiд. ред. В.Смолiй.– К.: Наук. Думка, 2002.–
С. 299-316; Заставний Ф. Демографiчнi втрати населення
України. Голодомори, вiйни, емiграцiї.– 2003.– 130 c.;
Українцi про голод 1932-1933: фольклорнi записи Василя
Сокола / Упоряд. В.Сокiл.– Львiв, 2003.– 231 с.; Вiдлуння
голодомору-ґеноциду 1932-1933. Етнокультурнi наслiдки
голодомору в Українi / Редактори видання Роман Кирчiв
та Олег Романiв.– Львiв: Наукове товариство iм. Шевчен-
ка, 2005.– 200 с.; Косик Володимир. Пiдсовєтська Україна
мiж двома Свiтовими вiйнами. До 75-лiття Голодомору
1932-1933.– К.: Українська Видавнича Спiлка, 2007.–
48 с.; Голодомор 1932-1933 рокiв в Українi: документи
i матерiали / Упоряд. Р.Я.Пирiг; НАН України. Iн-т
iсторiї України.– К.: Києво-Могилянська академiя, 2007.–
1128 с.; Український полiтичний фольклор...– 100 с.; та iн.

6Див.: Передмова // Голодомор 1932-1933 рокiв в
Українi: документи i матерiали / Упоряд. Р.Я.Пирiг;
НАН України. Iн-т iсторiї України.– К.: Києво-
Могилянська академiя, 2007.– С. 7.
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час яких згинув сам Доброгорський7. Бiльшовики
взяли в полон 23-ох повстанцiв. В окрузi Туль-
чина мiлiцiя звела бiй з вiддiлом партизан, яким
командували Рябокiнь i Барановський. В тiй же
окрузi вiдбулися бої i проти другого повстансько-
го вiддiлу, з якого 7 людей потрапило в полон. В
районi Бердичева, як повiдомляла совєтська вла-
да, оперували в цей час два вiддiли повстанцiв:
Васильченка в кiлькостi 30 осiб i Кулiша в числi
5 партизан. Партизанськi вiддiли оперували та-
кож в округах Катеринослава i Бiлої Церкви8.
Нашi польовi дослiдження на Черкащинi, про-

веденi у 2008-09 рр., та деякi iншi вiдомостi до-
повнюють наведену iнформацiю, зокрема маємо
пiдстави вважати, що справдi впродовж двад-
цятих рокiв (i, очевидно, й пiзнiше) вiдбували-
ся численнi антибiльшовицькi, головно селянськi
повстання чи не по всiй пiдрадянськiй Українi9.
Примiром, лише в Черкащинi дiяли такi анти-
бiльшовицькi осередки як Холодноярська респуб-
лiка, у селах Млiїв i Черепин тощо10. Цi анти-
совєтськi повстання i бунти, якi особливо спала-
хували в Українi до поч. 1930-их рр., жорстоко
придушувались бiльшовицьким режимом. Вiдпо-
вiдно, i не давали надiй мiсцевому, українському
населенню на вихiд зi складних умов совєтської
окупацiї того часу. Водночас додавали напруги в
суспiльствi i продрозкладки, продрозверстки, рек-
вiзицiї, заведення комун, артiлей, колгоспiв, голод
1924-25 та 1928-29 рр., i масовi жорстокi ре-
пресiї, виселення, боротьба з релiгiєю i церквою
тощо.
Як показують сучаснi дослiдження, масовi

жорстокi антирелiгiйнi, антицерковнi акцiї бiль-
шовизму в Українi двадцятих рокiв хоча i досягли
разючих трагiчних результатiв, зробили свiй ва-
гомий згубний вплив на традицiйнi устої народу,
проте водночас, на щастя, прогнозованого владою
перелому в суспiльствi вочевидь таки не вiдбуло-
ся, оскiльки релiгiя, християнське вiровчення за-

7Вiддiл Доброгорського iснував вiд 1921 р. (див:
Тризуб.– Париж, 1928.– № 33.– 26 серпня.– С. 24).

8Див: Тризуб...– С. 24; Косик В. Пiдсовєтська Україна
мiж двома Свiтовими вiйнами...– С. 12-13.

9Майже кожне українське село ставилося неприхильно
до нової влади, до чужого – росiйського – комунiстично-
го устрою та насильницьких реквiзицiй. Див. про це: Ко-
сик Володимир. Пiдсовєтська Україна мiж двома Свiтовими
вiйнами...– С. 9.

10Домашнiй архiв автора.

лишалось в основi свiтогляду переважної бiльшо-
стi людей11. Це, либонь, добре розумiли тодiш-
нi партiйнi керiвники аж до “вождя” включно,
оскiльки на XV з’їздi ВКП(б) у груднi 1927 р.
з цього приводу виступив сам Й.Сталiн, була
прийнята резолюцiя “Про релiгiйний рух i ан-
тирелiгiйну пропаганду” (вiд 30 червня 1928 р.)
з вказiвкою i особливим наголошенням на необ-
хiдностi посилити наступ на релiгiю i церкву12.
В цьому ж 1928 р. “маховик” антирелiгiйної, ан-
тицерковної кампанiї в Українi, за словами Ярос-
лава Тараса13, “набирає нових обертiв”, зокрема,
знову вiдбуваються масовi закриття храмiв, мо-
настирiв, вилучення церковного майна, широко-
масштабнi переслiдування i репресiї духовенства
тощо14.
Загалом репресивна полiтика комуно-бiльшо-

вицької влади стосовно церкви, духовенства i вi-
рян у кiн. 1920-х рp. характерна тим, що бу-
ло пiдготовлено i влаштовано послiдовне переслi-
дування тих релiгiйних конфесiй, течiй, якi вiд-
мовлялись всупереч своїм релiгiйним переконан-
ням iти на примирення, “спiвпрацю” з войовничо-
атеїстичним i злочинним тоталiтарним за сут-
тю комуно-бiльшовицьким режимом. Так було
звинувачено в приналежностi до начебто ство-
реної 1928-го року антисовєтської органiзацiї (з
центром у Ленiнградi), яка планувала внаслiдок
збройного повстання скинути владу, i вiдповiд-
но притягнуто до кримiнальної вiдповiдальностi,
внаслiдок чого заслано на поселення, на Пiвнiч
та у концтабори численних вiрян “Iстинно пра-
вославної церкви” (течiя РПЦ – Росiйської пра-

11Див.: Пащенко В. Свобода совiстi в Українi...– С. 142;
Нестуля О. Доля церковної старовини в Українi...– Ч. 1:
1917 р.– середина 20-х рокiв.– С. 155; Тарас Я. Голо-
домор як засiб боротьби з церквою i народною релiгiй-
нiстю (за матерiялами польових дослiджень житомирсько-
го та київського Полiсся у 1994-2003 роках) // Вiдлун-
ня голодомору-ґеноциду 1932-1933. Етнокультурнi наслiд-
ки голодомору в Українi / Редактори видання Роман Кир-
чiв та Олег Романiв.– Львiв: Наукове товариство iм. Шев-
ченка, 2005.– С. 133.

12Див.: Нестуля О. Доля церковної старовини в
Українi...– Ч. 2.– С. 15; Тарас Я. Голодомор як засiб бо-
ротьби з церквою...– С. 133.

13Тарас Я. Голодомор як засiб боротьби з церквою...–
С. 133.

14Див.: Нестуля О. Доля церковної старовини в
Українi...– Ч. 2.– С. 15; Пащенко В. Свобода совiстi в
Українi...– С. 122-127.
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вославної церкви) з Харкова, Одеси, Днiпропет-
ровщини тощо15.
До кiнця 20-их рр. УАПЦ (Українська автоке-

фальна православна церква) в пiдсовєтських умо-
вах опинилась поза “законом” панiвного режиму.
У 1927 р. стараннями совєтської влади було усу-
нено вiд керiвництва УАПЦ Липкiвського i про-
ведено у ВПЦР16 “своїх” представникiв. Внаслi-
док такої совєтофiльської iн’єкцiї в кола ВПЦР
в умовах совєтської дiйсностi, зокрема загострен-
ня психологiчної, духовної напруги в українсько-
му суспiльствi, простежується i моральний упа-
док авторитету духiвництва в народному сере-
довищi. Оскiльки “попи продалися совєтам”, то,
примiром, послiдовники i симпатики Липкiвсько-
го ширили думку про потребу створити церкву
“безпоповцiв”17.
Зусиллями ДПУ було утримано єпископа

УАПЦ Ромоданова (опонент Липкiвського) вiд
рiшення зняти сан i вiдiйти вiд УАПЦ влiт-
ку 1928 р., водночас ДПУ i далi вважало ав-
токефалiстiв “українськими контрреволюцiонера-
ми”. Внаслiдок – низка арештiв духовенства i вi-
рян за звинуваченнями у “нелояльностi” до совєт-
ської влади18, антисовєтськiй агiтацiї, “органiзацiї
контрреволюцiйного петлюрiвського угруповання
пiд виглядом церковної громади”19, у “створеннi
шовiнiстичної органiзацiї автокефалiстiв “Молоде
братство”20 i т. п. Засуджували головно до три-
рiчного заслання, концтаборiв (як, примiром, ав-
токефалiстiв В.Завойчинського, А.Радомицького,
М.Клеоновського, С.Грушка, А.Скорохода)21.
Особливо зактивiзувалось переслiдування бiль-

шовицькою владою вiрян-автокефалiстiв, як пока-

15Див.: Ченцов В., Архiєрейський Д. Терор проти “реак-
цiйного духовенства”...– С. 310. Тут i далi послуговуємось
цiєю працею.

16Всеукраїнська православна церковна рада.
17Див. про це: Ченцов В., Архiєрейський Д. Терор проти

“реакцiйного духовенства”...– С. 311.
18Наприклад, в липнi 1927 р. ув’язнено 26 автокефалiс-

тiв.
19Так, один зi засновникiв Новомиргородського осередку

УАПЦ П.Кульчицький був двiчi заарештований – у 1927 i
1928 р., у 1929 р. запроторений до концтабору на 10 рокiв,
в 1937 р. вбитий.

20Жителi с. Куцеволiвки Кременчуцького округу
Д.Олефик, Я.Куцевол, Я.Ричко, Ф. i Н.Патериловi,
Т.Лисяк.

21Див.: Ченцов В., Архiєрейський Д. Терор проти “ре-
акцiйного духовенства”...– С. 311.

зують дослiдження сучасних iсторикiв, з 1929 р.
Зокрема у березнi того року Полтавським вiд-
дiлом ДПУ було закрито карну справу пiд наз-
вою “Самостiйники”, внаслiдок чого заарештова-
но священика Жовницького i 13 селян с. Новоро-
щанки за звинуваченням у згуртуваннi “україн-
цiв для роботи над створенням незалежної Украї-
ни”. Священиковi, у стилi тогочасної влади, були
iнкримiнованi заклики на зiбраннях церковного
активу до формування “пiд маркою автокефаль-
ної громади” полiтичних угруповань, якi б у ча-
сi вiйни виступили проти СРСР. Показово, що
священик-патрiот у ходi слiдства навiть не при-
ховував, що справдi є українським нацiоналiстом
i плекає iдею незалежностi України i народовлад-
дя22. Такi i подiбнi подiї в той час були поши-
ренi, в тому числi i загалом у середовищi вiрян,
українцiв.
Масовi арешти, включно i духовенства часто

призводили до сутичок (в т. ч. i збройних) вла-
ди з мiсцевими вiрянами, як 1929 р. у селах
Лозове Харкiвського, Тернiвка Шевченкiвсько-
го, Березiвка Криворiзького округiв та iн23. Такi
сутички були доказом традицiйної авторитетностi
духовенства серед мiсцевого населення. Це, воче-
видь, послужило i стимулюючим чинником для
владних структур, щоб таки знищити церкву, пе-
редусiм, найiмовiрнiше, як традицiйний осередок
нацiональної духовної культури українцiв.
Приводом до чергової хвилi арештiв i пе-

реслiдувань послужила пiдготовка процесу над
СВУ24. Духовенство українських церков, зокре-
ма УАПЦ, якi вiдкрито навiть у тих пiдсовєтсь-
ких умовах пiдтримували думки про нацiоналiза-
цiю церкви, як слушно зауважує сучасний iсто-
рик В.Пащенко25, зрозумiло, передусiм пiдпадали
пiд ризик бути (i, зрештою, таки й були) долу-
ченими до тих нацiоналiстичних сил, над якими
готувалась чергова хвиля репресiй в той час.
Як показують дослiдження, в ходi операцiї, по-

в’язаної з боротьбою з так званим “українським
контрреволюцiйним активом”, влада планувала
провести 23 обшуки й арештувати 126 священи-
кiв. Лише до процесу проти СВУ влада планува-

22Див.: Ченцов В., Архiєрейський Д. Терор проти “ре-
акцiйного духовенства”...– С. 311.

23Там само.
24Спiлка визволення України.
25Пащенко В. Свобода совiстi в Українi...– С. 103.
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ла широкомасштабнi арешти духовенства й вiрян,
примiром, 172 автокефалiсти, серед яких мали бу-
ти два єпископи, 71 священик, 10 дякiв i 89 вiрян
тощо. В Бердичiвщинi, наприклад, органи ДПУ
лiквiдували 27 “куркулiв-автокефалiстiв” на чо-
лi зi священиком Гонтай-Корнiйчуком, в Кам’ян-
цi арештували священика Винарчука i єпископа
Пивоварова, в с. Паланка на Уманщинi – сiмох
вiрян, тощо. Одна з груп (т. зв. “п’ятiрок”) СВУ,
як “довели” слiдчi органи, була очолена В.Чехiв-
ським i функцiонувала в УАПЦ26.
Внаслiдок, як логiчне продовження, 29-30 сiч-

ня 1930 р. проводиться т. зв. надзвичайний Со-
бор, на якому 40 єпископiв за “контрреволюцiй-
ну” дiяльнiсть засудили УАПЦ та ухвалили рi-
шення про її саморозпуск27. З огляду на такi
подiї не викликає подиву те, що врештi-решт зi
45 звинувачених у справi СВУ в судi виявилося
понад 20 осiб – священики чи їхнi близькi роди-
чi (В.Дурдукiвський, В. i М.Чехiвськi, К.Товкач
та ряд iнших), яким iнкримiнувалися стандарт-
нi для того часу звинувачення: антибiльшовицька
агiтацiя, зокрема серед селян, залучення церков-
них громад до планiв пiдготовки збройного про-
тибiльшовицького повстання тощо28.
Жорстоких переслiдувань у той час (кiнець

двадцятих рокiв) зазнали i симпатики iнших рiз-
них релiгiйних течiй, сект29, в тому числi й т. зв.
“релiгiйнi органiзацiї нацменшин”30, вiряни й ре-
лiгiйнi дiячi нiмецьких колонiй31, єврейськi гро-
мади, польськi ксьондзи i католики32, симпатики
рiзних релiгiйно-фiлософських, мiстичних учень
(теософи, масони) та iн33.
Зокрема, у 1927 р., як показують матерiали та-

26Пристайко В. Жертви терору...– С. 79.
27Комунiст.– 1930.– 6 лютого.
28Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В.

Сталiнiзм на Українi в 20-30-тi роки...– С. 277.
29Iоаннiти, iннокенiєвцi, духовнi християни (хлисти, ду-

хоборцi, молокани та iн.), суботники, баптисти, адвентисти
7-го дня, євангелiсти, трясуни, апокалiпсисти.

30Лютерани, менонiти, вiрмени-григорiанцi.
31Так, наприкiнцi 1920-их рр. були прояви масового емi-

грацiйного руху з цих колонiй, що стало додатковим при-
водом для переслiдувань.

32Про це свiдчить, наприклад, гучна справа 1929 р.
“Польської контрреволюцiйної i шпигунської органiзацiї
ксьондзiв в Українi”, за якою арештовано близько 40 ксьон-
дзiв i 250 вiрян-католикiв.

33Див. про це: Ченцов В., Архiєрейський Д. Терор проти
“реакцiйного духовенства”...– С. 312-315.

ємного вiддiлу ДПУ, було зареєстровано 266 осiб
духовенства та 37 сектантiв, за тогочаснi адмi-
нiстративнi межi пiдрадянської України вислано
33 особи. У наступному, 1928 р. влада репресу-
вала 253 представники духовенства, з числа яких
вислали – 52-ох, змусили до писемних заяв (ли-
стiв) про лояльне ставлення до совєтської вла-
ди – 84-ох. За першу ж половину наступного,
1929 р. органами ДПУ було ув’язнено 374 слу-
жителi культу та 389 сектантiв, з їх числа було
вислано з України 90 (в тому числi – одного му-
сульманського та шiстьох єврейських проповiд-
никiв) та 270 осiб вiдповiдно, зобов’язались не
втручатись у полiтичнi справи – 88 служителiв
культу34.
Така дiйснiсть у пiдсовєтських умовах, з її

жорстокими переслiдуваннями духовенства, вi-
рян, з iнсинуацiями i влаштуваннями комуно-
бiльшовицькою владою показових судилищ над
духовенством, з шаленим тиском атеїстичної про-
паганди (в тому числi i спробами влади фор-
мувати у поневоленому українському суспiльст-
вi загальну духовну атмосферу осуду населенням
антисовєтської дiяльностi священикiв), iз зара-
хуванням владою духовенства до вигаданих так
званих антисовєтських контрреволюцiйних угру-
повань з метою винесення якнайсуворiших виро-
кiв i т. п., – такi подiї, отже, певна рiч, накла-
дали свої вiдбитки на суспiльну свiдомiсть укра-
їнцiв – учасникiв та очевидцiв тих подiй, послi-
довно сприяли загостренню психологiчної напру-
ги в суспiльствi, в атмосферi i пiд впливом тих
подiй, зрештою, виникали в народному середови-
щi i релiгiйнi рухи та пов’язана з ними духовна
творчiсть.
Духовенство трактувалося i сприймалося вла-

дою вороже, як такi особи, якi своїм життям, ре-
лiгiйною дiяльнiстю здатнi пiдняти i повести за
собою громадськiсть. Небезпека цього пiднесен-
ня загострювалась у часи спроб так званих со-
цiальних змiн, трансформацiй, пов’язаних з про-
веденням колективiзацiї, так званої iндустрiалiза-
цiї тощо. Внаслiдок усього цього, як зазначають
сучаснi iсторики, в перiод з кiн. 1920-их – у
1930-тi рр. представникiв духовенства не
рятували вже перед владою навiть заяви

34Васильева О.Ю. Русская православная церковь в
1927-1943 годах // Вопросы Истории.– 1994.– № 4.–
С. 40.
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про аполiтичнiсть та лояльне ставлення до
неї35.
Загалом тогочасна ворожа полiтика совєтської

влади стосовно релiгiї i церкви, репресiї, караль-
нi акцiї, переслiдування священикiв i вiрян зросли
до такої мiри, що зрештою папа Римський Пiй XI
2-го лютого 1930-го року звернувся до свiто-
вої вiруючої спiльноти i спонукав до молитви за
врятування церкви в таких умовах. Бiльшовиць-
ка влада, своїм звичним популiстським стилем,
потрактувала це як спонукання, щоб так званий
“мiжнародний iмперiалiзм” влаштував “хрестовий
хiд” на комуно-бiльшовицьку державу. У вiдпо-
вiдь на звернення папи совєтська влада зобов’я-
зала митрополита РПЦ Сергiя вже 15-го люто-
го на прес-конференцiї виступити iз заявою про
те, що в совєтськiй державi немає переслiдувань
церкви i вiрян, полiтика уряду загалом є лояль-
ною з цього релiгiйного погляду. Таку заяву не-
гативно сприйняли у суспiльствi, зокрема бiль-
шiсть духовенства, i вже влiтку 1930 р. митропо-
лит Сергiй був iзольований, оскiльки розiрвалися
зв’язки РПЦ з її приходами у Європi36.
За приблизними, неповними вiдомостями, в

пiдрадянськiй Українi було закрито 136 у 1929 р.,
234 у 1930 р. i 1000 молитовних будинкiв на-
прикiнцi 1932 р.37. Бiльшовицькi адмiнiстративнi
органи, вочевидь, з метою остаточного позбав-
лення можливостi вiрянам в майбутньому повер-
нути храми, вимагали негайно використовувати
їх в iнтересах так званого “соцiалiстичного бу-
дiвництва”38. Виконавчi комiтети зобов’язувались
секретарiатом ВУЦВК в найкоротшi термiни пе-
ретворювати храми в так званi “будинки проле-
тарської культури та розваги”, а в тих випад-
ках, коли в найкоротшi термiни закритi храми об-
лаштувати для певних потрiбних совєтськiй владi
так званих “громадських потреб” не вдавалось, то
їх примушували негайно демонтувати, розiбрати,
знищити39.

35Ченцов В., Архiєрейський Д. Терор проти “реакцiйно-
го духовенства”...– С. 316.

36Див. про це: Васильева О.Ю. Русская православная
церковь...– С. 39-40; Ченцов В., Архiєрейський Д. Терор
проти “реакцiйного духовенства”...– С. 310.

37Мартирологiя українських церков...– С. 908; Сталiнiзм
на Українi: 20–30-тiроки...– С. 278.

38Нестуля О. Доля церковної старовини в Українi...–
Ч. 2.– С. 57.

39Див.: Тарас Я. Голодомор як засiб боротьби з

Свiдчення про цi подiї нам вдалось зафiксу-
вати i вiд їх очевидцiв пiд час польових обсте-
жень, зокрема на теренах Черкащини, як-от: “Во-
ни [комсомольцi. – В.Д.] ходили, вони з церк-
ви окони викидали, комсомольцi, ногами топтали
iкони. Нашi люди з села бiгли, отнiмали окони од
їх та брали додому. О, таке було. А потом уже
– розкидали це вже все, тi лахи попалили, те все
попалили, попiвське. А вже тодi, як уже стало
таке, шо в церквi нема уже – сьцєнки [церков-
нi стiни. – В.Д.] i всьо, – давай вони сьцєнки
валяти, валять сьцєнки iз церкви. Тодi тут стали
старi люди бiгти, плакать: “Нашо ви отаку робите
канiтєль?! Шо ви?! Люди строїли, люди вбивали,
люди... А ви отаке робите, для чого ви...?”. Они
давай людей всякими словами... отi комсомольцi...
Таке робили людям, така була лайка, як церкву
розбiрали зовсiм, о. Тодi вже шо ж, таке дiло,
розкидали церкву, о, нема церкви, нема нiчого. I
всьо, тодi вже люди – то нiмi, нема куди людям
виходить. Давай вони шо... А, уже тi комсомоль-
цi бачать, шо люди дуже волнуються, це ж куди
там, то вони то устроїли клуби, оцi совєцькi вже,
для людей, шоб люди вже ходили в клуб. Почали
вистави ставить, людей зацiкавлювати, виставами
тими”40 та iншi.
Близькi родичi очевидцiв, зокрема дiти, молод-

шого уже вiку, часто пригадують розказанi ранi-
ше i призабутi уже батьками такi свiдчення: “В
цю... колективiзацiю... каже [мати iнформатор-
ки. – В.Д.], приходили, там були такi комсомоль-
цi, якi, каже, iкони розбивали. I вона, каже, та
жiнка розбила iкону – i її паралiзувало. На дру-
гий день не могла нi встать, там. Вобшем, каже,
хто доторкався до того церковного утваря, о, шо,
ну, розкидали, розбивали, каже, той вмер – од
того, той – од того... Ну нiкого живого не оста-
лося. А хто з людей, то, каже, брали тiї iкони i
ховали в себе, шоб тiльки не порозбивали, о”41.
Не зважаючи на такi зусилля бiльшовицьких

церквою...– С. 134; Нестуля О. Доля церковної старови-
ни в Українi... – Ч. 2.– С. 57.

40Записав В.Дякiв 1 липня 2009 р. у с. Тростянець Ка-
нiвського р-ну Черкаської обл. вiд Полiшко (дiвоче Са-
ло) Вiри Тимофiївни (1911 р. н., у с. Тростянець), освiта
2 класи, працювала у колгоспi // Домашнiй архiв автора.

41Записав В.Дякiв 1 липня 2009 р. у с. Тростянець Ка-
нiвського р-ну Черкаської обл. вiд корiнної жительки Га-
лини Павлiвни Сидоренко, освiта середня спецiальна, бух-
галтер, пенсiонер // Домашнiй архiв автора.
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адмiнiстративних органiв, ҐПУ i тощо на оку-
пованiй територiї України того часу, мiсцеве на-
селення часто намагалось дотримуватись тради-
цiйних духовних устоїв, зокрема християнсько-
релiгiйних, залишалося вiруючим, намагалось за-
хищати, боронити вiд бiльшовицької влади тi ще
на той час iснуючi та функцiонуючi храми42.
Серед рiзних способiв нищення церков, за сло-

вами Я.Тараса, ще вiд поч. 1920-их рр. бiльшо-
вицька влада часто влаштовувала таємнi пiдпа-
лювання, зокрема i особливо на Полiссi, де цер-
кви були переважно (“майже 100 вiдсоткiв”) де-
рев’яними. В такий спосiб приховувались iмена
замовникiв i виконавцiв-палiїв та водночас прог-
нозувались вагомi результати.
Названий автор на основi власних польових

обстежень Житомирщини та Київщини зазначає,
що “були люди, якi їздили по селах уночi на ба-
лагулах (критих дорожних возах) i пiдпалювали
церкви”. Яскравим прикладом цього методу ни-
щення є пiдпали церков у селах Ворсiвка Ма-
линського р-ну, Котiвка Радомишльського р-ну,
Селець Овруцького р-ну Житомирської обл. та
iнших, про якi записав Ярослав Тарас пiд час
експедицiй у 1997-99 рр. Жителi села Ворсiвка
в 1935 р. “пiймали палiя, який пiдпалив церк-
ву. До того вiн пiдпалив церкву в с. Котiвка.
Його хлопцi хватили з балагули й убили, на дру-
гий день в село прибув загiн НКВД, арештували
7 чоловiкiв, допитували всiх”43.
Я.Тарас слушно зазначає, що швидка поява за-

гону НКВД, допити, арешти людей дають пiдста-
ви для думки, що такi пiдпали церков були спла-
нованою акцiєю, якою керували органи безпеки,
а виконавцi були в них на службi44. Для пiдпа-
лу церков також використовували в’язнiв, яких
НКВД етапами перевозили через села i закри-
вали в церквi, зокрема, у 1926 р. один з таких
в’язнiв пiдпалив церкву в с. Норинську45.

42Пащенко В. Свобода совiстi в Українi...– С. 142.
43Зап. Ярослав Тарас 13.08.1996 р. у с. Ворсiвка Ма-

линського р-ну Житомирської обл. вiд Михайла Савки
Дмитренка, 1915 р. н. Див.: Тарас Я. Голодомор як за-
сiб боротьби з церквою...– С. 135.

44Тарас Я. Голодомор як засiб боротьби з церквою...–
С. 136.

45Зап. Ярослав Тарас 13.07.1995 р. у с. Норинськ Ов-
руцького р-ну Житомирської обл. вiд Федора Миколайови-
ча Ващука, 1910 р. н. Див.: Тарас Я. Голодомор як засiб
боротьби з церквою...– С. 136.

Такi та iншi подiбнi подiї (в т. ч. i перебу-
дова та пристосування церков для комор, клубiв
чи iнших “громадських закладiв”) вражали су-
спiльну свiдомiсть, спонукали мiсцеве населення
захищати церкви вiд вандалiзму, вартувати бiля
них, забороняти своїм родичам ходити на танцi
та атеїстичнi лекцiї тощо, хоча влада, як показу-
ють наведенi та непоодинокi iншi вiдомостi, опе-
ративно i жорстоко придушувала подiбнi прояви
релiгiйного руху. Це – одна з форм прояву (чи
виразу) народної релiгiйностi.
Українське населення було стероризоване i по-

лiтичними репресiями, i продовольчими загона-
ми. Вiдверте брутальне пограбування українсько-
го народу проводилось у руслi загальної колекти-
вiзацiї, яка супроводжувалась на межi 20-30-х рp.
рiзким падiнням сiльськогосподарського виробни-
цтва. До цього слiд додати широкомасштабне за-
мовчування голоду та вивiз хлiба за кордон46. Як
показують сучаснi дослiдження, в пiдрадянськiй
Українi пiсля голодомору 1921-23 рр.47 був ще го-
лод i в 1924-25 та 1928-29 рр.48. Загальне знеси-
лення людей призводило до рiзних хвороб, епiде-
мiй, страшних захворювань (тиф, цинга, сибiрка,
туберкульоз, дезинтерiя тощо). Точну кiлькiсть
жертв алiментарної дистрофiї та iнших хвороб, що
супроводжували голод в Українi у той час, вста-
новити неможливо, але зрозумiло, що мова йде
про мiльйони49.
Все це, зокрема проведення такого жорстокого

безбожницького у своїй сутi полiтичного курсу
совєтського режиму на практицi, складнi кризо-
вi економiчнi обставини того часу, насильниць-
ка масова колективiзацiя, деградацiя сiльськогос-
подарського виробництва, класово-антагонiстичне
розшарування українського села, запроваджен-
ня репресивних методiв хлiбозаготiвель, пошес-
тi хвороб, зростання смертностi, безпритульнiсть,
проституцiя, занепад традицiйної моралi у сус-
пiльствi тощо накладало невигойнi духовнi рани
на українське суспiльство, вело до загострення

46Заднiпровський О. Голод в iсторiї України...– С. 22.
47Докладнiше про подiї голодомору 1921-23 рр. та iншi

вiдповiднi подiї, пов’язанi зi специфiчними формами народ-
ної релiгiйностi того часу див.: Дякiв В. Релiгiйний рух i
пов’язана з ним...– С. 6-16.

48Див. про це: Заднiпровський О. Голод в iсторiї
України..– С. 39-45 та iн.

49Там само.– С. 26-27.
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психологiчної напруги у ньому, яка досягла апо-
гею в часи штучно влаштованого владою Велико-
го голодомору 1932-33 рр.
Дiю людиноненависницького механiзму вiдби-

рання зерна вiд українських вимираючих сiл вi-
дображають i постанови полiтбюро та iншi до-
кументи. Особливо жорстокi масовi репресiї ак-
тивiзувались пiд впливом комiсiй В.Молотова i
Л.Кагановича наприкiнцi 1932 р. Так, наприклад,
полiтбюро ЦК ВКП(б) тиражувало ухвали про
виселення тисячiв сiмей з ряду областей (як-от:
500 – з Одеської, 300 – з Чернiгiвської, 700 – з
Днiпропетровської, 400 – з Харкiвської), а “трiй-
ки”, за пропозицiєю В.Молотова, отримали право
на перiод хлiбозаготiвель самостiйно ухвалювати
смертнi вироки50. Стараннями Молотова полiтбю-
ро ЦК КП(б)У 18 листопада 1932 р. прийняло
постанову “Про заходи до посилення хлiбозаготi-
вель” (20 листопада постанову пiд цiєю ж наз-
вою прийняло РНК УСРР)51. Таким чином було
“узаконено” масовi обшуки з негайною конфiска-
цiєю продовольства, застосовувались i “агентур-
нi можливостi” (згiдно з роз’ясненням наркома-
ту юстицiї УСРР вiд 25 листопада стосовно ви-
конання зазначеної урядової постанови)52, примi-
ром, примушували вчителiв випитувати в учнiв,
“хто з них їв хлiб, а потiм доповiдати”53 про це,
тощо.
Репресiї посилювались. Вагому роль при цьо-

му, либонь, вiдiгравало i тиск та зневажли-
ве ставлення кремлiвських “вождiв” (Й.Сталiна
i Л.Кагановича) до українських керiвникiв
(С.Косiора, В.Чубаря, Г.Петровського) та за-
галом КП(б)У54. Зрештою наприкiнцi 1932
та впродовж 1933 р. вiдбулися таки змiни
в керiвництвi УСРР (“першою особою” стає
П.Постишев), а також значнi (двi третини) за-
мiни очiльникiв (секретарiв райкомiв партiї i го-
лiв райвиконкомiв) на обласному та районному

50Див.: Передмова // Голодомор 1932-1933 рокiв...–
С. 9.

51Див.: Кульчицький С.В. Масовий терор...– С. 386. Тут
i далi послуговуємось цiєю працею.

52Колективiзацiя i голод на Українi. 1929-1933...–
С. 550-551.

53Кульчицький С.В. Масовий терор...– С. 387.
54Див.: Передмова // Голодомор 1932-1933 рокiв...–

С. 10; Заставний Федiр. Демографiчнi втрати населення
України...– С. 13; Музиченко Я. Голодомор проти волi //
Україна молода.– 2002.– 23 листопада.– С. 4.

рiвнях. Саме реалiзацiя таких та iнших подiбних
їм рiшень кадрового, економiчного та полiтичного
характеру, найважливiшi з яких ухвалювало по-
лiтбюро ЦК ВКП(б), у 1932-33 рр. спричинила
продовольчу катастрофу, голод й масову смерт-
нiсть людей у пiдрадянськiй Українi55.
По низхiднiй репресiям пiддавались i представ-

ники найнижчих верств влади – голови колгоспiв,
члени правлiнь сiльгоспартiлей, завгоспи, рахiв-
ники та iн.56. Такi подiї ще бiльше загострювали
духовну атмосферу в суспiльствi того часу. До
цього у 1933 р. додались i масовi57 авральнi при-
мусовi переселення – i внутрiшньоукраїнське, i з
Бiлорусiї та Росiї до спустошених голодом теренiв
України, тощо58.
За винятком прикордоння, в Українi комнеза-

мiвцi i спецiально вiдрядженi з мiст на хлiбо-
заготiвлi робiтники проводили обшуки i вiдбира-
ли запаси харчiв, заготовленi на зимово-весняний
перiод (сухарi, сало, цибулю, картоплю та iн.).
Владою це тлумачилось покаранням за “куркуль-
ський саботаж” хлiбозаготiвлi i вiдповiдно вiдоб-
ражалось у пресi. Водночас сама тема голоду була
суворо затабуйована i саме слово “голод” в офi-
цiйних документах не згадувалось, а вiдповiднi
заходи влади, пов’язанi з “голодом, проходили в
документацiї через “особые папки”59.
Вiдбувались мiграцiї голодуючих, якi, рятую-

чись вiд голоду, цiлими сiм’ями покидали рiднi
мiсця у пошуках засобiв для iснування, у пошу-
ках хлiба.
Трагiчною ознакою того часу була також i ди-

тяча безпритульнiсть. Матерi часто залишали дi-
тей на вулицi чи в громадських мiсцях, або пiд-
кидали у дитбудинки, остаточно втративши вiру у
власнi сили; було також багато сирiт, котрi пiсля
смертi батькiв залишались без догляду.
Загороджувальнi загони оточили Україну по

периметру кордонiв i не випускали голодуючих
селян. Залiзницями можна було їздити тiльки за
спецiальним дозволом. Чекiсти у поїздах перевi-

55Див.: Передмова // Голодомор 1932-1933 рокiв...–
С. 10.

56Там само.– С. 11.
57Десятки тисяч господарств з майном, реманентом, ху-

добою та iн.
58Див.: Передмова // Голодомор 1932-1933 рокiв...–

С. 12.
59Див.: Кульчицький С.В. Масовий терор...– С. 388.
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ряли пасажирiв i забирали поживу, куплену на
чорному ринку для своєї рiднi. Все це влада ор-
ганiзовувала i також з метою, щоб затаїти голо-
домор вiд iноземцiв. Зокрема, Л.Каганович ви-
найшов статус т. зв. “чорної дошки”60, який за-
бороняв людям покидати свої села, припиняв по-
стачання будь-якими промисловими товарами, а
по хатах проводились безперервнi обшуки з кон-
фiскацiєю поживи.
У тих випадках, коли про такi подiї (в то-

му числi i вимирання цiлих сiл) довiдувались
за кордоном (примiром, американський журналiст
Е.Шервуд, чи французький полiтик Едуард Еррiо
тощо), працiвники ДПУ органiзовували своєрiднi
“потьомкiнськi села”, внаслiдок чого i за кордо-
ном спростовувалися “вигадки буржуазної преси
про голод у Радянському Союзi”61.
Знецiнювалось людське життя, падала суспiль-

на моральнiсть, надзвичайно зростала злочин-
нiсть, поширювалась проституцiя. Жертвами на-
сильств ставали першочергово найслабшi, зокрема
дiти. Л.М.Редзюк зi с. Савинцi Рокитнянського
р-ну Київської обл., примiром, згадувала тi по-
дiї початку 1930-их рр.: “У сiм’ї Танчика Васи-
ля померли вiн сам i його дружина, а маленька
грудна дитина ще була жива, горнулась до ма-
териних грудей. То це дитинча також забрали i
вкинули в яму, воно ще якийсь час сидiло в ку-
точку ями, поки його не засипали землею...”62.
Вражаючi епiзоди подiй цього часу простежує-
мо i в численних свiдченнях iнших очевидцiв,
зокрема, опублiкованих останнiм часом: “Люди
були тодi дуже жорстокi, як звiрi. У колгоспi
дерли просо, i сусiдська дiвчинка Коваль Фе-
дорка, дванадцяти рокiв, узяла жменьку пшона,
їсть. То бравi хлопцi – “активiсти” били дити-
ну, поки вона й дихати перестала. Я бачив на
власнi очi, як вона лежала, а з рота текло пшо-
но. Iншим разом хлопець-сирота украв у сусiда
картоплi, то дядько поперебивав голодному си-
ротi ноги, руки i закинув у глиняник. Там його
й закопали” (зi слiв Ф.Д.Завадського зi с. Кра-

60Декретами ВУЦВК i РНК УСРР, якi негайно пу-
блiкувались у пресi, на “чорну дошку” заносились села-
“боржники” по хлiбозаготiвлях.

61Див.: Кульчицький С.В. Масовий терор...– С. 389-
390.

6233-й: Голод. Народна книга-меморiал...– С. 303.

силiвка Ставищенського р-ну цiєї ж областi)63,
тощо. Таку та iншу суголосну iнформацiю фiксу-
ють i дослiдники – етнографи та фольклористи, в
тому числi й сучаснi (В.Борисенко, М.Глушко,
Я.Гарасим, С.Гвоздевич, Н.Заглада, Р.Кирчiв,
Т.Конончук, О.Кузьменко, О.Сапеляк, Я.Тарас,
I.Магрицька64, В.Сокiл65 та iн.). Такi вiдомос-
тi пiдтверджують i нашi польовi обстеження у
Вiнниччинi та Черкащинi: “То в того голод був,
пробалакали, то в того... оце нема чого їсти, хлi-
ба нема, то в того, та такi тiльки балачки. А тодi
вже в усiх... трах-бах – оце тобi таке... Ото таке
було...”66; “Як ми й самi пошти трохи не голоду-
вали, але шо в нас дядько був у Київi, то нам сту-
дова петльовки..., о. [...] То ми це держали тiль-
ки для заколоти, оце кипить вода – мати зараз
та намочила, сюди-туди, сюди-туди, покришила-
покришила, у ту кип’ячу воду, розколотила, о...:
“Їжте...”. То ми таке їли... Та й то завидували...
не можна...: “Ага... Ви..., ви ше й їсьте iз мис-
ки?! А ми вже з миски не їмо... ай...”. А я, було,
їм отвiчаю: “То ви ше ж ходите... а я... сереж-
ки зняла [продала за харчi. – В.Д.], я й хреста
зняла...”. В мене сережки були золотi, хрест зо-
лотий – тут, на грудях, на тi сорочцi був... То
я ж так їм все та кажу: “Пiшли, – кажу, – та
пiшов дядько, – кажу, – наший, – таке кажу, –
борошна такого доставав у Київi, то – кажу, –
їмо такого”. О, таке...”67; “Ой, Боже! Тодi немо-
жна було жить! Як вийдеш надвiр – людочки! То
там лежить людина, то там лежить людина, ой...
А воно ж, бiдне, їсти хоче... кричить же ж: “Ой!
Дай шо ж менi! Дай шо менi трошечки! Дай менi
в ротик шо!”. Шо ж ти її понесеш у той ротик,
кромє святої води?! Вода була, ото таке було...
було! Прямо я точно бачила й була коло його!
Дивилась на такево...”68; “То жiночка розказує.
Сама вона з Янева, а проживає в Щiках, це от
бiля Вiнницi. Що коли вона була пiдлiтком i йшла
десь вiд родичiв через цвинтар – а вже стемнiло.

63Там само.– С. 268.
64Див., зокрема: Вiдлуння голодомору-ґеноциду 1932-

1933...– С. 41-95, 106-154, 163-183; та iн.
65Українцi про голод 1932-1933...
66Записав В.Дякiв 1 липня 2009 р. у с. Тростянець Ка-

нiвського р-ну Черкаської обл. вiд Полiшко (дiвоче Са-
ло) Вiри Тимофiївни (1911 р. н., у с. Тростянець), освiта
2 класи, працювала у колгоспi // Домашнiй архiв автора.

67Там само.
68Там само.
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Там викопали яму i опустили туда стару бабу, но
не засипали десь, чи може другого ждали ше по-
койника (знаєте, тодi кидали, як дрова), чи може
родичi там шо... не попрощалися. Короче, шо ця
дiвчинка йшла по стежцi i впала в цю яму. Впала
на бабу. В баби лопає шлунок i звiдти вискочив
горох. То можете представити: ця дитина гороху
цього набрала в кишенi, дома перемила, то вона
так його поїла, шо... Оце такий, отакий голод [у
1932-1933 рр. – В.Д.].
Ну а в нас в селi, значить (бо бiля моїх батькiв

через дорогу школа), а в трицять третьому роцi,
це в голод, ну, вродi, чи вони спасали тих дiтей...
Но яке це спасiння, як повен погреб наклали тих
трупикiв, шкiльний погреб. Даже приїхав якийсь
з района. Заставив, шоб вивезли на цвинтар їх,
о, отак”69.
Поширювалось людоїдство, трупоїдство, тор-

гiвля людським м’ясом. Багатьох таких людоже-
рiв на початку 1930-их рр. розстрiлювали чле-
ни ДПУ (хоч у Кримiнальному кодексi не бу-
ло статтi про людоїдство), iнших – засилали на
примусовi роботи. Так, зосiбна на Бiломорканалi
наприкiнцi 1930-их рр. працювали 325 людоїдiв
з України – 75 чоловiкiв i 250 жiнок70. Стосовно
трупоїдства простежуємо тенденцiю, примiром, у
повiдомленнi начальника Харкiвського обласного
вiддiлу ДПУ: на 1 березня 1933 р. в областi було
зареєстровано 9 таких випадкiв, на 1 квiтня – 58,
на 1 травня – 134, на 1 червня – 221 випадок71.
Певна рiч, такi i подiбнi до них подiї особли-

во загострювали духовну атмосферу в суспiльствi
того часу, яка посилювалась i дiями численних
бандитських зграй, котрi вбивали i їли людей (го-
ловно дiтей i жiнок)72.
У пошуках виходу зi скрутного становища на-

селення вдавалось до рiзних методiв. Надсила-
ли листи з пропозицiями, питаннями, протестами
до органiв центральної та мiсцевої влади. В них

69Записав В.Дякiв 13 липня 2003 р. у м. Калинiвка
Калинiвського р-ну Вiнницької обл. вiд Вiктора Iвановича
Дацюка, 1938 р. н. (в с. Заливанщина Калинiвського р-ну
Вiнницької обл., в Калинiвцi приблизно з 1963 р.), освiта
середня, працював водiєм // Домашнiй архiв автора.

70Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В.
Сталiнiзм на Українi: 20-30-тi роки...– С. 133.

71Там само.
72Див.: Заднiпровський О. Голод в iсторiї України...–

С. 29.

порiвнювали власне життя iз життям захiдноєв-
ропейської людини, зауважували, що таке стано-
вище загрожує самiй офiцiйнiй владi, наводили
припущення про штучнiсть голоду73.
Були й випадки вiдкритого невдоволення полi-

тикою бiльшовицької влади. Поширювались кра-
дiжки. Люди масово приховували зерно вiд заго-
тiвель, затягували обмолот, зволiкали з вивезен-
ням на заготiвельнi пункти, ховали на горищах та
в iнших мiсцях, закопували, змiшували з вiдхо-
дами i т. д.
В народi активiзувалось побутування антидер-

жавних приказок та прислiв’їв (“Устань, Ленiн,
подивися: ми без хлiба лишилися”, “Голод, холод
в нашiй хатi – нiщо їсти, нiде спати”, “Сталiн
хлiба захотiв, то й придумав куркулiв”, “Не зби-
райте колоски, бо пiдете в Соловки”, “Наш су-
сiд уже здурiв i дiтей своїх поїв” та iн.), народ-
них трактувань вiдомих у той час абревiатур чи
скорочених назв (типу “Товарищи, опомнитесь,
Россия гибнет, Сталин истребляет народ!” – так
тлумачили в народному середовищi назви магази-
нiв “Торгсин” – “Торговля с иностранцами”74),
вiршiв, примiром, такого змiстового спрямування:

Батьку Сталiн, подивися,
Як ми в СОЗi розжилися:
Хата раком, клуня боком,
Троє коней з одним оком.

А на хатi серп i молот,
А у хатi смерть i голод.
Нi корови, нi свинi,
Тiльки Сталiн на стiнi.

Тато в СОЗi й мама в СОЗi,
Дiти плачуть по дорозi.
Нема хлiба, нема сала,
Бо мiсцева власть забрала.

Не шукайте домовину,
Батько з’їв свою дитину.
З бучьом ходить бригадир,
Виганяє на Сибiр75.

Зрештою, мiсцевi антисовєтськi повстання i
бунти вимученого владою українського селянст-

73Там само.– С. 29-30.
74З цих магазинiв та закритих розподiльникiв користу-

вались переважно тi, чиїми руками на мiсцях i вiдбувалось
масове вбивство народу.

7533-й: Голод. Народна книга-меморiал...– С. 110.
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ва спалахували таки до голодомору 1932-33 рр.,
щоправда, вже у значно менших масштабах,
нiж упродовж 1920-их. Так, зокрема, сучас-
ний iсторик С.В.Кульчицький наводить вiдомос-
тi ДПУ УСРР з Центрального архiву СБУ, за
якими у листопадi 1932 – сiчнi 1933 рр. в Укра-
їнi було зафiксовано 436 терактiв (64 вбивства
совєтських активiстiв, 48 замахiв на вбивство,
211 пiдпалiв)76. Про характернi полiтичнi настрої
мiсцевого населення, зокрема й тих, хто у ми-
нулому пiдтримував бiльшовизм, прочитуємо у
письмових донесеннях голiв колгоспу, примiром,
про вiдвертi заяви типу: “Я – партизан, бив кур-
кулiв, а сьогоднi згоден рiзати комунiстiв”77 тощо.

Отже, на початку тридцятих рокiв двадця-
того столiття простежуємо духовну напругу в
українському суспiльствi в умовах бiльшовиць-
кої окупацiї. Тут вiдчувається зв’язок з поперед-
нiми подiями на цiй територiї, зокрема, наслiд-
ки Першої свiтової вiйни, польсько-української
та росiйсько-української вiйн, полiтики воєнно-
го комунiзму, жорстоких переслiдувань мiсцево-
го населення росiйською бiльшовицькою владою,
голодомору 1921-23 рр., впровадження полiтики
войовничого атеїзму, придушення антирадянсь-
ких повстань: Холодний Яр, у селах Млiїв та
Черепин на Черкащинi тощо. В тому числi про-
стежується у тридцятих роках двадцятого сто-
лiття i специфiчний розвиток народної релiгiй-
ностi українцiв в умовах бiльшовицької окупа-
цiї того часу. Вiн є своєрiдним продовженням
цього явища у попереднiх роках, зокрема двад-
цятих: потужного релiгiйного руху i пов’язаної
з ним духовної творчостi. Зв’язок простежує-
мо на основi вiдомостей, спогадiв очевидцiв по-
дiй тих часiв, примiром, Павла Тичини78, Юрiя
Липи79, Юрiя Горлiс-Горського80 та Сергiя Єф-
ремова81 (про 1920-тi роки), Василя Барки82 та

76Центральний архiв СБУ.– Ф. 16.– Оп. 27.– Спр. 4.–
Арк. 3. Див.: Кульчицький С.В. Масовий терор...– С. 391.

77Передмова // Голодомор 1932-1933 рокiв...– С. 26.
78Тичина П. Сонячнi кларнети: поезiї / Упоряд., пiд-

гот. текстiв, примiтки С.Гальченка. Редактор О.Зелик.– К.:
Днiпро, 1990.– С. 312, 363.

79Липа Ю. Ганнуся // Дзвiн.– 1991.– № 1.– С. 29-31.
80Горлiс-Горський Юрiй. Ave Dictator: Повiстi.– С. 94-

95.
81Єфремов С. Щоденники, 1923-1929.– К.: ЗАТ “Газе-

та “РАДА”, 1997.– С. 42, 57-58, 88, 118, 123, 402.
82Барка Василь. Жовтий князь...

Миколи Жулинського83 (про 1930-тi роки), Ар-
кадiя Любченка84 (про 1940-вi роки) тощо. У
1930-их рp., в умовах безвиходi i атмосферi за-
гального жаху в народi по особливому поширюва-
лись, у тому числi i прочанами та стигматиками
чутки i повiр’я релiгiйного змiсту (про Господ-
нi покарання), “модернiзованi” пiд впливом по-
дiйного ґрунту уявлення, вiрування, легенди апо-
калiптичного змiсту, ворожба, спiритизм i т. iн.
В.Барка у романi “Жовтий князь”, зокрема, на-
водить “розмову пригнiченої наближенням безжа-
лiсного лиха Дарiї Катранник зi старою матiр’ю.
Бабуся вiщує наближення горя, бо в Письмi ска-
зано: “Живемо в кiнцi часiв. Тож антихристи спi-
шать зло довершити. Це з iкон видно; Спаситель
на хрестi мучиться, а внизу вони, домальованi,
скрегочуть, глядячи на безвинного... Люди ка-
жуть, що вкоїться пекельство, аби вiдзначити де-
в’ятнадцять вiкiв пiсля розп’яття: так кажуть”85.
Наляканi жахiттями дiйсностi, люди у рiз-

них подiях убачали лиховiснi знаки: завершення
ХIХ ст. (хоч iз запiзненням, але повинне вiдзна-
читися “якимось пекельством”); падiння мертвих
птахiв; червоний прапор, “який набухає i чорнiє
вiд пролитої кровi (“То тiльки видається, що їх
прапори червонi, вони темнi”, – мовиться у цьому
творi (“Жовтий князь”)86.
Полiтика бiльшовицької влади (боротьба про-

ти народу, релiгiйностi) викликала зворотну ре-
акцiю у суспiльствi – виникнення i поширення
специфiчних форм народної релiгiйностi, релiгiй-
ного руху i пов’язаної з ним духовної творчостi.
Ескалацiя бiльшовицького наступу на вкорiненi
основи народної релiгiйностi наклала специфiчний
вiдбиток на iндивiдуальну та колективну поведiн-
ку i уявлення. Голод i смерть особливо вплинули
на релiгiйнi почуття, звичаї i обряди, якi функцi-
онували тодi у вкрай несприятливих умовах пере-
слiдування релiгiї i церкви, вiрян.

83Жулинський М. У свiтлi вiри...– С. 5-22.
84Щоденник Аркадiя Любченка.– Львiв; Нью-Йорк:

Вид-во М.П.Коць, 1999.– С. 95.
85Жулинський М. У свiтлi вiри...– С. 10; Барка Василь.

Жовтий князь...– С. 53.
86Жулинський М. У свiтлi вiри...– С. 11; Барка Василь.

Жовтий князь...– С. 53.




