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У сучасній Україні панує атмосфера релігійної свободи і терпимості. 
Релігійні рухи, чисельні й малі, давні і відносно нові, вільно провадять 
свою діяльність, організують зібрання, здійснюють свої обряди, не 
побоюючись втручання держави чи якогось переслідування. Українська 
держава забезпечує право своїх громадян сповідувати будь-яку 
релігію (або не сповідувати жодної) і сприяє мирному співіснуванню 
вірян різних конфесій. 

А втім, так було далеко не завжди. Історія релігійних вірувань і рухів 
в Україні повна драматичних сторінок. Протягом віків деякі великі й 
малі релігійні спільноти на нашій землі потерпали від релігійних гонінь, 
системної дискримінації, погромів. А сім десятиліть радянського 
державного атеїзму були ознаменовані таким розмахом репресій 
проти всіх релігій, який до того не був відомий в Україні.

Операція «Північ» у квітні 1951 року є однією з таких ганебних 
сторінок історії радянського часу. Тисячі віруючих Свідків Єгови були 
виселені з України та з інших західних регіонів СРСР за свою віру без 
ухвали суду й можливості апелювати щодо свого виселення, просто 
заздалегідь укладеними списками МДБ. Цей злочин, як і всі інші злочини 
проти людяності, потребує всебічного дослідження і чіткої моральної 
та правової оцінки. Важливим кроком у цій роботі стала конференція 
«Операція “Північ”. 70 років по тому: важливі уроки репресій за віру».

Представлені в даній публікації матеріали конференції підсумовують 
роки кропіткої дослідницької роботи науковців з шести країн світу. 
Докладні статистичні відомості, спогади очевидців, документальні 
свідчення про процес виселення й умови утримання переселенців, 
по суті, в смертницьких ешелонах створюють чітку картину операції 
«Північ». На жаль, ця картина досі не є повною, бо відсутній нормальний 
доступ до архівів радянських спецслужб в місцях спецпоселень Свідків 
Єгови в Іркутській та Томській областях Російської Федерації.

Депортація 1951 року — яскравий і масштабний, але далеко не 
єдиний, епізод боротьби радянського уряду і комуністичної партії Союзу 
зі Свідками Єгови. Арешти, довгі тюремні строки, обшуки, штрафи, 
обмеження на пересування і участь в громадському житті, цькування 
дітей у школах супроводжували цю конфесію постійно аж до розпаду 
СРСР. Тисячам віруючих було завдано фізичної, фінансової, емоційної 
шкоди. Але ці акції терору чи державного примусу не зупинили 
діяльність Свідків Єгови як таку.

ПЕРЕДСЛОВО

____________

ці акції терору чи державного примусу  
не зупинили діяльність Свідків Єгови як таку 

____________ 
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Аналіз репресій проти Свідків важливий не тільки з точки зору 
академічної науки і чіткого встановлення достовірних історичних 
фактів. Він стає дедалі більш актуальним з огляду на сучасні спроби 
наступу на свободу совісті, які було згадано чи не в кожному виступі 
на конференції. Очевидні паралелі між репресивними актами 70-річної 
давності в Радянському Союзі й системними переслідуваннями Свідків 
Єгови в сусідній Україні Росії прямо зараз.

Іншим викликом свободі совісті й атмосфері терпимості є 
викривлення фактів у ЗМІ через гонитву за сенсаціями чи в рамках 
ідеологічної боротьби проти «неправильних», «хибних» і «деструктивних» 
релігійних течій. На превеликий жаль, приклади таких явищ мають 
місце і в нашій країні з боку деяких місцевих властей. Тим важливішим 
є об’єктивне, неупереджене й академічно доброчесне висвітлення 
історії і сучасної діяльності різних релігій, в тому числі й Свідків Єгови. 
Взірець такої роботи ми бачимо в даній публікації.

Впевнений, що ця збірка буде корисною дослідникам, журналістам, 
держслужбовцям і всім, хто зацікавлений у збереженні атмосфери 
толерантності, взаємоповаги й релігійної свободи в Україні, в 
об’єктивному пізнанні конфесії. 

Професор Анатолій  КОЛОДНИЙ — 
президент Української Асоціації релігієзнавців

____________

Аналіз репресій проти Свідків стає дедалі  
більш актуальним з огляду на сучасні спроби  

наступу на свободу совісті 
____________ 

____________

Через викривлення фактів у ЗМІ  
важливішим є об’єктивне, неупереджене  
й академічно доброчесне висвітлення  

історії і сучасної діяльності Свідків Єгови 
____________ 
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Без перебільшення вважаю надзвичайно важливою як цю науко-
во-практичну конференцію «Операція “Північ”». 70 років по тому: важ-
ливі уроки репресій», так і всю інформаційно-просвітницьку кампанію 
по висвітленню історії злочинної депортації Свідків Єгови до Сибіру. І 
для цього я маю декілька причин. 

Перша: осмислення таких подій та збереження пам’яті про них в 
суспільстві дають надію на те, що подібне більше не відбудеться. Тобто 
це певна запорука проти приходу до влади злочинних режимів.

Друга причина: коли релігійні спільноти свідчать про досвід пере-
можного перенесення гонінь, вони стають більш відкритими одна до 
одної та більш зрозумілими для нерелігійної частини суспільства. 

Третя причина: досвід відстоювання свободи віросповідання не 
лише поповнює скарбницю певної релігійної традиції. Коли він стає ві-
домим широкому загалу, то породжує, підтримує та примножує в су-
спільстві традицію відстоювання гідності, причому як власної гідності, 
так і гідності іншого.

Ще одна причина пов’язана зі способом сприйняття власної істо-
рії, який притаманний релігійним спільнотам, але малознайомий нере-
лігійним людям. Для світської людини історія — це, зазвичай, просто 
низка подій, що викладена в хронологічному порядку. Проте релігій-
на людина бачить в тих самих подіях різноманітні дії Бога, а через це 
звичайна історія перетворюється для неї на історію священну. Чому 
ця здатність до пророчого сприйняття історії є такою важливою? Річ 
у тім, що священна історія, на відміну від звичайної, не має факторів, 
що травмують. Навіть дуже сумні історичні події, наприклад, такі, які 
ми сьогодні згадуємо, священна історія позбавляє надмірної трагічно-
сті, а тому не породжує песимізму. Гадаю, що саме релігійні спільноти 
мають допо могти всьому суспільству, всій нації, так сприймати власну 
історію, щоб вона ставала джерелом натхнення й спонукала плекати в 
суспільстві найшляхетніші чесноти, як-от віру, надію та любов. 

ВЯЧЕСЛАВ ГОРШКОВ  —  
координатор співпраці з релігійними 
спільнотами Державної служби України 
етнополітики та свободи совісті

ВСТУПНІ СЛОВА
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Наша державна служба України з етнополітики та свободи совісті 
існує трошки більше одного року, а повноцінну діяльність веде з ми-
нулого вересня. Базовими цінностями та принципами роботи служби 
є відкритість, відповідальність, доброзичливість та відстоювання єд-
ності у розмаїтті. Заради розбудови тристоронніх стосунків між релі-
гійними спільнотами, державою та суспільством від самого початку 
своєї роботи ми розпочали проект Нової бібліотеки Софії-Мудрості 
(www.newlib.org.ua). Це по аналогії із загубленою бібліотекою Ярослава 
Мудрого, яка існувала в Києві свого часу і була скарбницею мудрості 
не лише християнської, а й інших релігійних традицій. Нова бібліотека 
Софії-Мудрості задумана як простір для презентації релігійними спіль-
нотами скарбів мудрості власних релігійних традицій і, так би мовити, 
інклюзивним діалоговим майданчиком, що має на меті сприяти взаєм-
ному визнанню гідності кожного. Тому, користуючись нагодою, щиро 
запрошую громади Свідків Єгови долучатись до цього проекту, щоб 
нам разом працювати на загальне благо, на розбудову України і на те, 
щоб у нашому суспільстві було більше того, що розвиває, що несе мир, 
мудрість, любов, а не того, що породжує розбрат, непорозуміння та 
інші проблеми. 

Ця подія, ця конференція важлива й тому, що цього року ми бу-
демо святкувати 30 років незалежності України і 25 років Конститу-
ції України. Якраз у цій новій українській державі, сподіваюсь, і далі 
будуть зберігатися традиції сприйняття іншого, традиції свободи, сво-
боди віросповідань, поваги до гідності людини, щоб Україна для всьо-
го світу була взірцем гармонійних стосунків між людьми, між різними 
релігійними групами.

____________

саме релігійні спільноти  
мають допомогти всьому суспільству,  

всій нації так сприймати власну історію,  
щоб вона ставала джерелом натхнення й спонукала 
плекати в суспільстві найшляхетніші чесноти,  

як то віру, надію та любов 
____________
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Цей захід має примножити в нашому інтелектуальному просторі, 
в українській і світовій науці знання про ці, з одного боку, трагічні, а з 
іншого — героїчні події. Вони, з одного боку, є викривальними та по-
казують обличчя тоталітаризму, а з іншого — говорять про силу віри 
й переконань людей, які відчувають, що мають право на сповідування 

своєї релігії і не повинні від неї відмовлятися, навіть якщо держава зій-
шла з розуму і це забороняє. Я вважаю, це дуже важливий урок як для 
суспільства, так і для релігійної організації. Це, так би мовити, синергія. 
Якщо ми говоримо про Свідків Єгови, то розуміти це корисно не тільки 
для цієї громади. І не тільки для науки важливо розуміти шлях бороть-
би за свої права і особливості тоталітарного механізму. Це важливо 
і для суспільства, тому що також є спосіб, в який ми пам’ятаємо, як 
пручатися від свавілля держави, якщо вона раптом забуває, навіщо 
вона створена. Адже механізми, які закладені в нашій конституції, на-
приклад, механізми нейтральності, повинні працювати в інтересах всіх 
громад. Вони не повинні заважати чи перешкоджати громадам і навіть 
в тих випадках, коли не збігається позиція держави та релігійної гро-
мади щодо тих чи інших обов’язків, як це було під час операції «Північ». 
Радянське керівництво сильно дратувало те, що релігійні переконання 
Свідків Єгови не дозволяють їм виконувати військовий обов’язок, який 
вимагає держава. Замість того щоб вчиняти, як Радянський Союз, си-
лувати людей, змушувати і так далі, можна було б інклюзивно попра-
цювати із законом. Наприклад, стаття 35 Конституції наче як для цього 

АНТОН ДРОБОВИЧ  —  
голова Українського інституту  
національної пам’яті

ВСТУПНІ СЛОВА

____________

механізми, які закладені в нашій конституції, 
наприклад, механізми нейтральності, повинні 

працювати в інтересах всіх громад 
____________
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випадку нам каже, що «ніхто не може бути звільнений від своїх обов’яз-
ків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотива-
цією на релігійних переконаннях». Але тут же написано: «У разі, якщо 
виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконання 
громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтер-
нативною військовою службою». Це дуже важлива історія. Можливо, 
саме завдяки сміливості й наполегливості релігійних організацій, котрі 
від щирого серця поділяють певні переконання, в законах з’являються 
норми, які враховують інтереси таких громад. Тому це дуже хороший 
приклад громадянської свободи і боротьби за права. 

Для Українського інституту національної пам’яті важливо підтри-
мувати ці події. Ми плануємо дати інформаційне повідомлення про 
операцію «Північ». Нещодавно ми також підтримали захід української 
греко-католицької церкви про Львівський псевдособор 1946-го року 
— це теж операція спецслужб тоталітарного режиму, направлена на 
те, щоб перешкоджати правам релігійних громад. Тому це також для 
нас важлива історія. Ми закликаємо не тільки проводити конференції, 
а й створювати просвітницькі матеріали, виставки, брошури, знімати 
ролики. Ми зі свого боку будемо радо допомагати в цьому різним релі-
гійним організаціям, щоб показати, що це шлях сміливості і боротьби 
за гідність. Інститут національної пам’яті зацікавлений у відновленні 
історичної пам’яті, історичної правди, в тому числі про події операції 
«Північ». Тому що це вчить громадянської сміливості і людяності. Ти-
сячі людей, які були забрані зі своїх домівок та виселені в Сибір і тільки 
через десятиліття отримали право повертатися з цих поселень,— це 
приклад сміливості, громадянської відповідальності, а також приклад 
релігійної вірності й звитяги. Ці обидва приклади для нашого часу, для 
представників різних поколінь, навіть різних релігій. Тому дуже важли-
во говорити про цю сміливість і віддати належне конкретно тим людям 
та громаді Свідків Єгови, які не відмовилися від свого права, не від-
мовилися від своєї віри. Це дуже повчальна історія, яка вчить нас, як 
вчиняти, якщо держава починає виходити з-під контролю. 

Я, на жаль, не поділяю оптимізму, що це може бути запорукою від 
повторення подібного, і не впевнений, що світ застрахований від по-
вторення таких речей. Але це точно допоможе нам чітко знати, що ро-
бити в таких випадках, коли з’являються нові ознаки тоталітаризму. І 
цей приклад Свідків Єгови є одним з прикладів того, що треба робити, 
а саме: не зраджувати те, в що віриш, на що маєш право і в чому пере-
конаний. 

____________

це приклад сміливості, 
громадянської відповідальності, а також приклад  

релігійної вірності й звитяги 
____________

____________

приклад Свідків Єгови є одним з прикладів 
того, що треба робити 

____________
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Релігієзнавці не мають виявляти симпатію до однієї конфесії чи ан-
типатію до іншої. Ми прагнемо тримати однакову відстань до всіх кон-
фесій, які є в нашій Україні, а їх до сотні. 

Це не так-то й легко. Але коли говорити про Свідків Єгови, то тут я 
завдячую насамперед Юркевичу Роману Кириловичу. Він, як то кажуть, 
ввійшов у наше коло релігієзнавців, і ми зі Свідками Єгови маємо на-
віть більші відносини, ніж з іншими протестантськими течіями, зокрема 
баптистами, адвентистами чи п’ятдесятниками. Вони до нас приходять 
дуже часто, і ми підказуємо їм, що робити, щоб було краще. Ми видру-
кували десятитомник «Історія релігії України». У 6-му томі написано про 
Свідків Єгови, їм присвячений великий розділ. Крім того, про Свідків 
Єгови ми писали в нашому релігієзнавчому словнику. Зараз ми готує-
мо до видруку українській релігієзнавчий посібник. Там також є низка 
статей, присвячених Свідкам Єгови. Якщо говорити про статус Свідків 
Єгови в Україні, то ми їх не критикуємо. Ми в своїх публікаціях нікого 
не критикуємо. Ми даємо об’єктивну картину віровчення, обрядової 
практики, організаційного життя різних конфесій. 

Ще хочу звернути увагу на те, що інколи кажуть: «Вони не христи-
яни. Вони — якась протестантська конфесія». І коли говорити про те, 
що Свідки Єгови є християни, інколи кажуть: «Вони не визнають святу 
Трійцю». Але святу Трійцю й інші не визнають. Тому цим аргументувати 
не можна. 

В нас дружні відносини, ми були в Бетелі, були присутні на конфе-
ренціях Свідків Єгови. Також зустрічаємось з ними в Східниці, де бать-
ківщина Юркевича Романа Кириловича, ми там буваємо на службах, 
і нас там приймають, як своїх знайомих. Крім того, хочу зауважити, 

АНАТОЛІЙ КОЛОДНИЙ  —  
доктор філософських наук,  
професор, президент Української  
асоціації релігієзнавців

ВСТУПНІ СЛОВА

____________

Свідки Єгови є християни 
____________
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що Свідки Єгови постійно до нас приходять і ми їм радимо. Коли вони 
піднімають питання експертизи, тому що їх не пропускають і т.д., нам 
приходиться писати експертні висновки на їхні видання. Це похвально. 
Вони почали проводити службу на конгресах українською мовою. Це 
ми їм підказали. І тепер вони є не тільки російськомовні, але й україно-
мовні. Це засвідчує, що вони існують і діють в Україні. 

Я хотів би сказати, що тут не треба триматися нейтральності, якої 
ви дотримуєтеся щодо держави. Але до суспільства ви не маєте бути 
нейтральними. Ви існуєте в суспільстві, серед людей, в людей і тому 
маєте займатися благодійною діяльністю. Крім того, хотів би сказати, 
що в нас є релігійна організація Всеукраїнська Рада релігійних об’єд-
нань. Ви мали йти туди і говорити свою думку. Тому що захищати пра-
ва вашої релігійної організації мають не інші, а ви в тому числі. І тому ми 
запрошуємо вас до участі у цій Всеукраїнській Раді. Це для вас навіть 
добре, ви ввійдете в світ, люди вас більше знатимуть, більше шанува-
тимуть, і це надто добре.
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Свідки Єгови відомі сучасності своєю проповідницькою діяльністю. 
Проте, слід зазначити, що їхня історія в Україні, яка триває вже біль-
ше 120 років, містить маловідомі сторінки. І цей захід присвячений од-
ній такій сторінці їхньої історії, а саме конфіскації майна, депортації до 
Сибіру та нелюдським умовам праці й життя.

Найкраще буде дізнатися про це від самих депортованих. І щоб 
передати їхню стійкість, життєрадісність, висновки, які вони зробили, 
і як це вплинуло на їхнє життя, пропоную вашій увазі відео «70 років 
операції “ПІВНІЧ”».

Це відео є лише частиною нашого унікального проекту. Також ми 
зібрали свідчення очевидців, їхні фотографії, гігабайти архівних до-
кументів з 7 країн, провели широкомасштабне опитування, внаслідок 
якого з’ясувалося, що сьогодні ще живі 130 переселених осіб, які про-
живають в різних частинах України. Щоб зберегти ці унікальні свідчен-
ня, ми створили спеціальну платформу, яку з радістю презентуємо на 
цьому заході, а саме сайт 1951deport.org. Також ми зробили 3D тур, в 
який увійшли події, документи, свідчення не тільки з України, а й Мол-
дови, Білорусі, Литви, Латвії та Естонії.

Усе це стало можливим завдяки роботі десятків волонтерів.

ІВАН РІГЕР   —  
речник Свідків Єгови в Україні

ВСТУПНІ СЛОВА

http://1951deport.org
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ВІКТОР ЄЛЕНСЬКИЙ   —  
доктор філософських наук,  
професор, головний науковий 
співробітник Інституту політичних  
і етнонаціональних досліджень  
ім. І. Ф. Кураса НАН України (Україна)

«РАДЯНСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ПОЛІТИКА: ЯК ТОТАЛІТАРИЗМ 
САМ ХОТІВ СТАТИ “ЦЕРКВОЮ”, 
АЛЕ НЕ ЗМІГ»

У час розпалу перебудови мені вдалося зробити дуже багато ін-
терв’ю з представниками різних протестантських течій і зі Свідками 
Єгови. Одну з таких зустрічей я пам’ятаю дуже добре, вона була в До-
нецькій області, у Вуглегірську, де мешкала велика група Свідків Єго-
ви. Всі вони або більшість з них були вихідцями із Західної України. 
Вони були на спецпоселенні в Іркутській області, і їхні діти народилися 
на станції Зима або у Братську. Всім їм не дозволили повернутися на 
Західну Україну, і вони осіли на Донбасі, де до того ж для шахтарів 
були винятки щодо військової служби. Один Свідок, з яким я говорив, 
дуже мені запам’ятався. Він не наполягав на тому, що влада повинна 
дати Свідкам Єгови якісь послаблення. На відміну від багатьох інших, 
він підкреслював, що Сибір гартує віру. Він багато разів повторював, 
що ніщо так не зміцнює віру, як холоди. І що особливо мені запам’ята-
лося, він сказав, що «з цією владою ми не зможемо ужитися, не може 
бути між нами мирного співіснування, бо вона претендує на те, що ми 
віддати не можемо». 

Набагато раніше приблизно тими ж словами про це говорив отець 
Сергій Булгаков. Він казав, що соціалізм (він казав про той соціалізм, 
який став предтечею до більшовизму) непримиренний до християнства 
і релігії як такої хоча б тому, що він сам претендує на те, щоб бути 
всеохопною релігією, яка йде до краю землі. Радянські теоретики ба-
гато говорили, що релігійна політика Радянського Союзу ґрунтується 
на підвалинах марксизму. Я думаю, що якби сам Карл Маркс ознайо-

____________

один свідок сказав, що «з цією владою  
ми не зможемо ужитися, не може бути між нами 

мирного співіснування, бо вона претендує на те, 
що ми віддати не можемо» 

____________
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мився з поглядами деяких лідерів Радянської держави на релігію, на 
їхню політику в сфері релігії, то навряд чи визнав цю політику марк-
систською, а цих людей своїми послідовниками. Маркс, як ми пам’я-
таємо, писав, що релігія зникатиме тією мірою, якою розвиватиметь-
ся соціалізм. У Радянському Союзі цю цитату, вірніше цей уривок з 
Марксових творів, почали цитувати лише під час перебудови. До того 
про те, що релігія буде зникати в міру того, як розвиватиметься со-
ціалізм, воліли не згадувати. Більше говорили, що соціалізм підриває 
і вже підірвав коріння релігії, залишилися культурні, гносеологічні, які 
по мірі розвитку цього соціалізму і переходу в комуністичну фазу дуже 
динамічно зникатимуть. А ще раніше говорили про те, що мірою по-
будови соціалізму загострюється класова боротьба, що загострення 
класової боротьби веде до того, що рештки експлуататорських класів, 
до яких відносилася і духовна верства, чинять особливий супротив, і 
тому до цих людей треба застосовувати особливі заходи. Все це, як 
ми пам’ятаємо, призвело до колосальних трагедій, до винищення ве-
ликої кількості духовенства, віруючих, мирян. До того ж лише у 1987 
році перед польськими інтелектуалами, дуже чутливими до цієї теми, 
Горбачов сором’язливо сказав: «Ми, комуністи, тут наламали чимало 
дров». Навряд чи цю політику по відношенню до релігії, церкви і вірую-
чих, яку здійснювали в Радянському Союзі і в деяких інших прорадян-
ських країнах, можна назвати атеїстичною. Навряд чи атеїзмом можна 
назвати політику і практику, за якої текст промови Генерального Се-
кретаря при його від’їзді на відпочинок з Одеси у Варну вчать, як Святе 
Письмо. Навряд чи можна назвати атеїстичним експериментом ситуа-
цію, коли створюється якась подоба Святого Письма, що не підлягає 
жодному перегляду, тільки кон’юктурним інтерпретаціям, зводяться 
культ поклоніння і місця поклоніння, створюється есхатологічна пер-
спектива Царства Божого на землі. Все це дуже слабо корелюється 
з критичністю атеїзму, з його непримиренністю до будь-якого культу. 

Але зараз я хочу звернути вашу увагу на те, що в країнах Радян-
ського блоку релігійна політика не була однорідною. Якщо говорити 
дуже побіжно, то я згадав би п’ять субмоделей здійснення такої політи-
ки. Перша — це Албанська модель секулярного абсолютизму, коли в 
один день 1967 року було оголошено, що Албанія є єдиною країною, 
де переміг атеїзм, де закриваються всі мечеті, молитовні будинки, пра-
вославні і католицькі церкви і будуть переслідуватись всі вияви релі-
гійності. 

Ще одна модель — це модель антагоністичного відокремлення 
церкви від держави, яка здійснювалася в Радянському Союзі і про яку 
ми чи не найбільше знаємо. 

____________

Навряд чи цю політику по відношенню до релігії, 
церкви і віруючих, яку здійснювали в Радянському 

Союзі можна назвати атеїстичною. Все це дуже  
слабо корелюється з критичністю атеїзму,  

з його непримиренністю до будь-якого культу 
____________
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Третя модель — нерівноправний союз держави і церкви більшості. 
Тобто те, що здійснювалося в Румунії, Болгарії і певною мірою в Со-
ціалістичній Республіці Македонії, де керівники визнавали роль пра-
вославної церкви в історії того чи іншого народу, де визнавалося, що 
це важливий інститут утвердження тієї чи іншої нації на європейський 
карті. Ми пам’ятаємо, як політбюро ЦК компартії Болгарії займалося 
статусом патріаршества для Болгарської православної церкви, а ав-
токефалію Македонської православної церкви просувало керівництво 
Соціалістичної Македонії. Пам’ятаємо про роль православ’я в особли-
вому «румунському шляху» диктатора Чаушеску. 

Четверта модель — ліберальна, хоча дуже відносно можна говори-
ти про лібералізм щодо здійснення релігійної політики в Східній Німеч-
чині і Угорщині, але порівняно із Радянським Союзом тут все ж таки іс-
нували якісь елементарні форми присутності церков у публічній сфері.

Ну, і п’ята  модель — це ситуація постійної, виснажливої і жор-
сткої конкуренції між державою і церквою, як це було в Польщі і Сер-
бії. У Сербії та Польщі церква користувалася не просто особливою 
підтримкою серед населення, серед поляків і, відповідно, сербів, але 
й, наприклад, як в сербському варіанті, після залишалася практично 
єдиним центром сербського націоналізму, який не був і не міг бути 
знищений в політиці соціалістичного самоуправління рівності нації, 
яку здійснював Йосип Броз Тіто. 

Я дуже коротко зупинився на цих моделях, щоби ми могли з’ясува-
ти одну закономірність. А саме: всі прокомуністичні режими починали 
свою політику однаково. Вони почали свою політику з терору проти 
церкви, з націоналізації церковного майна, з ув’язнення священиків і 
навіть таких суперпопулярних релігійних лідерів, як, наприклад, при-
мас Католицької церкви в Польщі Стефан Вишинський – наставник Ка-
роля Войтили,  майбутнього папи Івана Павла Ⅱ. 

Але зверніть увагу: через деякий час ці політики змінюються. Вони 
змінюються тому, що влада і режими зустрічають різний супротив і 
там, де супротив дуже сильний, вони не можуть на нього не зважати. 
А зустрічають вони різний супротив тому, що церкви або релігійні ін-
ститути мають різний ступінь підтримки в суспільстві. Якщо в Албанії 
іслам, католицтво і православ’я вважалися іноземними релігіями та 
інструментами проникнення або навіть загарблення країни з боку Ту-
реччини, Російської імперії, Ватикану і Австро-Угорщини, то в Польщі 
паломництва збирали мільйони католиків. Жодне питання про внутріш-
ні політичні зміни чи якісь дуже серйозні переформатування не могли 
обійтися без консультації з костелом. Всі ці речі дуже добре відомі, і ми 
можемо виснувати, що жорсткість комуністичних політик щодо церк-
ви великою мірою була обумовлена, ще раз підкреслимо, тим спро-
тивом, який залежав від впливу релігійного інституту. А вплив цього 

_____________
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релігійного інституту великою мірою залежав від того місця, який віді-
грав релігійний інститут, до якого належить більшість населення тієї 
чи іншої країни, особливо у кульмінаційні періоди державотворення і 
творення нації. Під цим оглядом стає зрозумілим, чому, наприклад, ми 
маємо таку різницю в релігійній поведінці чехів і словаків, які довгий 
час складали одну державу. Навіть різниця в ставленні до церкви і до 
релігії в Західній і Східній Україні пояснюється великою мірою не тим, 
що західні області України пізніше, як любили казати в радянський час, 
стали на шлях соціалістичних перетворень і що там ця насильницька 
секуляризація не мала таких вже ультратерористичних вимірів, як це 
було у Великій Україні, а тим, що церква для галичан відіграла іншу 
роль, ніж вона відіграла в житті й становленні українців в Центральній 
та Східній Україні. 

Зверніть увагу: в Радянському Союзі за всієї централізованості і 
бюрократинізованості здійснюваної там політики влада в кінцевому 
рахунку вимушена була визнати, що вона не в змозі здійснювати одну й 
ту ж саму релігійну політику в Литві і Білорусі, або, наприклад, у Захід-
ній Україні і в центральній Росії, в балтійських республіках і, скажімо, 
центральноазіатських республіках. Так чи інакше, попри всі політики і 
репресивні акти в Центральній Азії залишилося чимало речей, які були 
зумовлені ісламом, хоча час від часу там показово викривали дирек-
торів шкіл, які, наприклад, в Узбекистані виконували роль мул або без-
успішно намагалися викорінити калим чи кровну помсту для Північного 
Кавказу – звичай, який сягає ісламських часів. 

Хочу нагадати, що під час хрущовської антирелігійної кампанії, 
коли українське керівництво отримало завдання закрити половину всіх 
православних парафій в Україні, воно зробило це виключно за рахунок 
Східної України, коли в Запорізькій області залишилось дев’ять  цер-
ков, у Криму — 14, але в Західній Україні кампанія закриття церков на-
штовхнулася на серйозний спротив, масові заворушення, відмову від 
виходу на роботу, і план із закриття церков виконати не вдалось.  

Також радянська політика в релігійному питанні завжди коливала-
ся між двома полюсами. Перший полюс — ідеологічний, який був одно-
значно націлений на так зване подолання релігії. Другий — абсолютно 
прагматичний, який хотів використовувати релігію і релігійні інститути 
для здійснення тих чи інших політичних цілей, частіше за все зовніш-
ньополітичних цілей на міжнародній арені. Напруженість між цими по-
люсами часом змінювалася то в один бік, то в інший, як це було після 
війни з православним сталінським проектом або в хрущовську кам-
панію, коли полюс змістився в ідеологічний бік. Але навіть напередод-
ні перебудови націленість комуністичної партії України і комуністичної 
партії Радянського Союзу на подолання релігії залишалася незмінною. 
Комуністична партія Радянського Союзу так до кінця і не відмовилася 
від установки на атеїстичну пропаганду. І в 1984 році в Радянському 

____________

Комуністичний режим хотів використовувати 
релігію і релігійні інститути для здійснення 
політичних цілей, частіше на міжнародній арені

____________
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жаюча, навіть якщо взяти до уваги можливі, так би мовити, приписки. 

Отже, що сталося з цією квазірелігією, з цією спробою самою ста-
ти релігією, побудувати Царство Боже на землі, створити Святе Пись-
мо, власний культовий комплекс? Ми бачимо, що великою мірою з цим 
експериментом сталося приблизно те ж саме, що й взагалі з Радянсь-
ким Союзом. У другій половині 1970-х років в світі починаються проце-
си, які можна умовно назвати поверненням релігії в публічну сферу. Це 
й ісламські піднесення, пов’язані не тільки з Іранською революцією, це 
друга католицька хвиля демократизації, як назвав її Семюел Гантінґтон, 
яка охопила світ від Латинської Америки до Філіппін, це євангелічне 
піднесення в Сполучених Штатах Америки, це і бум нових релігійних 
рухів і, зрештою, величезний релігійний підйом за залізною завісою. 

Навіть за такого схематичного огляду стає зрозуміло, що релігійне 
відродження почалося набагато раніше, ніж це офіційно було схвалено 
«згори». Воно почалося десь за півтора десятиліття до розвалу Радян-
ського Союзу. Правозахисниця Зоя Крохмальникова якось згадувала, 
що всі її друзі і дуже багато знайомих хрестилися в один і той самий 
рік, в 1977 рік. На цей час, на кінець 1970-х років, припадає піднесення 
інтересу до релігійної літератури, до закордонних радіостанцій, які пе-
редавали релігійні передачі. Стрімко зростає кількість хрещень дорос-
лих, величезним попитом користується Біблія. Це звернення до релі-
гії величезною мірою просигналізувало про занепад експерименту зі 
створення квазірелігії. Ті ідеали, які намагалися покласти у підвалини 
цієї квазірелігії, були дискредитовані. На них дивились приблизно так, 
як стародавні римляни дивились на статую імператора, якого вже ски-
нули, якому відкрутили голову, але ще не вкрутили голову іншому імпе-
ратору. Режим був абсолютно десакралізований. Йому ще приносили 
ритуальні пожертви його жерці, але сміялися над його ідеалами поза 
очі і ядуче жартували, що  у 1980 році замість обіцяного комунізму на-
стали Олімпійські ігри. Повернення релігії означало кінець радянської 
квазірелігії. Тоталітаризм не зміг стати церквою. П’ятидесятницький 
рух у Канзасі і передтеча більшовизму, – Російська соціал-демокра-
тична робітнича партія, – народилися практично одночасно – на само-
му початку ХХ століття. Наприкінці століття цієї партії вже не було, а 
п’ятидесятницький рух нараховував більше ніж 400 мільйонів вірних.

Мій тодішній співрозмовник з міста Вуглегірськ виявився правий. 
Хоча, знаю, у його земляків-одновірців зараз важкі часи, як і у всіх 
Свідків Єгови на окупованих Росією територіях Криму і Донбасу, і у 
самій Росії. Хочу висловити свою солідарність всім Свідкам Єгови, 
яких зараз там переслідують, кидають у в’язниці, дають немислимі на-
віть за радянськими мірками тюремні терміни. Гонителі згинуть, а ваша 
віра залишиться.

_____________

тоталітаризм 
не зміг стати 

церквою 
_____________

Віктор  Єленський
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Вже 16 років я займаюсь дослідженням теми релігійного переслі-
дування і тому опрацьовував архівні документи Молдови, України, Росії 
та Естонії, у тому числі й архіви органів держбезпеки. Також я опитав 
близько 400 очевидців та постраждалих різних конфесій. 

Хочу підкреслити два пункти. По-перше, операція «Північ» – це лише 
одна сторінка історії конфесії Свідків Єгови. По-друге, незалежно від 
кількості досліджених джерел та опитаних очевидців, історичні дані 
постійно уточняються і корегуються. Це стосується і операції «Північ». 

Я продовжую досліджувати та уточнювати деталі операції. Навіть роз-
секречені архіви МДБ не дають повної картини по даній депортації. На-
приклад, архіви Міністерства внутрішніх справ країн Прибалтики дають 
скудну інформацію щодо процесу виселення, але детально описують 
процес подорожі до Сибіру. Проте архіви Українського МДБ в подро-
бицях описують процес підготовки до операції та детально звітують по 
кожній області, але майже нічого не говорять про процес подорожі до 
Сибіру. Деяку частину інформації ми отримали завдяки спогадам оче-
видців. Однак те, що було в одному вагоні, могло абсолютно не бути 
в інших частинах ешелону. Тому інформацію доводиться зіставляти та 
перевіряти. Інша трудність — відсутність архівів, які складали на кожну 
сім’ю при депортації, де зокрема описане конфісковане майно. Також 
відсутні дані та архівні документи з Білорусі. Науковці з Білорусі не-
щодавно зазначили, що в Білорусі, дослівно, «архивы КГБ полностью 
закрыты для исследований». Тому дані, які тепер подані, можливо, з 
часом будуть змінені або уточнені.

КОСТЯНТИН БЕРЕЖКО —  
кандидат історичних наук, позаштатний 
співробітник кафедри дослідження  
тоталітаризму Дрезденського технічного 
університету

«ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 
“ПІВНІЧ” У РІЗНИХ  
РЕСПУБЛІКАХ.  
АНАЛІЗ АРХІВІВ МДБ»

____________

операція «Північ» – це лише одна сторінка  
історії конфесії Свідків Єгови 

____________
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70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

У чому суть операції «Північ» і чому така назва? 
У лютому 1951 року під грифом «цілком таємно» 

Віктор Абакумов, який на той час був міністром держ-
безпеки СРСР, надав самому Йосипу Сталіну останній 
варіант плану наймасовішої за всю історію СРСР кон-
фесіональної депортації – операції «Північ». На початку 
квітня 1951 року планувалося за один день вислати до 
Сибіру майже 10 тисяч людей з шести республік лише 
за те, що вони були активними віруючими громади 
Свідків Єгови. Депортація була організована на рівні 
воєнного заходу. Було задіяно декілька міністерств 
СРСР. На збори давали 2 години. На одну сім’ю дозво-
лялося брати з собою не більше 1,5 тонни особистих 
речей. Усе інше – хата, інструменти, меблі та худоба 
— вилучалось та конфіскувалось на користь місцевих 
колгоспів. Пізніше усіх цих людей в Україні завантажи-
ли в 9 ешелонів та 450 вагонів. З країн Прибалтики було 
сформовано один ешелон, а з Молдавії — два. Кінце-
вими пунктами висилки мали бути Іркутська і Томська 
області, очевидно, тому операція отримала кодову на-
зву «Північ».

Чому саме Свідки підлягали такій особливій увазі ра-
дянської влади? 

До розширення кордонів після 1939 року Свідки Єгови не попадали 
під пильний нагляд радянського уряду. Їм не приділяли особливої ува-
ги, поки не з’явився їхній великий осередок в західних регіонах країни. 
Окрім того, Свідки були найкраще організованим релігійним підпіллям 
на тих землях. Зокрема вони мали складну систему кодування звітів, 

унікальну конспірацію та таємні бункери для друку літератури. Більше 
того, пізніше, коли МДБ почало вводити своїх агентів у ряди організації, 
Свідки застосували контрметоди, розкривши плани органів держбезпе-
ки. Звичайно, влада, яка на той час претендувала на повний контроль 
усіх сфер життя своїх громадян, не могла з цим миритись. І хоча Свідки 
робили не одну спробу зареєструвати свою громаду, їх продовжували 
переслідувати. Так, при останній спробі в 1949 році зареєструвати гро-
маду їм було запропоновано друкувати свою літературу в партійних дру-
карнях, а у своїй проповіді славити Сталіна та політику партії. Звичайно, 
Свідки, дотримуючись принципу повного політичного нейтралітету, не 
могли з цим погодитись. 

_____________

Свідки були найкраще організованим  
релігійним підпіллям 

_____________

_____________

І хоча Свідки робили не одну спробу зареєструвати 
свою громаду, їх продовжували переслідувати 

_____________

_____________

Свідки Єгови  
не друкували 

свою літературу  
в партійних  

друкарнях 
_____________
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Звідки МДБ знало, скільки людей висилати? Хто 
складав списки віруючих? 

Список людей 
для депортації скла-
дала місцева влада, 
в основному сільра-
ди. Саме тому не раз 
можна було зустріти 
випадки попереджен-
ня про депортацію ро-
дичів або співчутливих 
людей, які працювали 
у сільраді. Пізніше такі 
списки були підписані 
Особливою радою 
МДБ «заднім числом» 
більш ніж через півро-
ку після операції. Теорія про те, що списки складали завербовані аген-
ти МДБ, недостовірна. Дійсно, агенти МДБ були в рядах організації, 
але їхнє число було далеко не таким, щоб скласти списки по кожному 
селу.

Скільки військ та сил було задіяно в операції? Чи була 
проблема з військами?

Згідно з планом Міністра державної безпеки СРСР і внутрішньої 
документації МДБ, операція «Північ» повинна була початися 1 квітня 
в шести республіках СРСР. До цієї дати в зазначені країни стягува-
ли війська і техніку. Однак буквально за кілька днів до операції було 
вирішено провести її в кілька етапів: 1 квітня — в Молдавії, Білорусії та 
країнах Прибалтики, а 8 квітня — в Україні, де операція «Північ» була 
реалізована як частина операції «Трійка» і разом зі Свідками вислали 
ще дві категорії людей. Швидше за все такі зміни строку виселення 
були пов’язані з нестачею військ. Напевно, з цієї ж причини не відбуло-
ся виселення з однієї області України — Закарпаття, хоча туди навіть 
підігнали спеціальні вагони і були готові списки людей, яких планували 
вислати до Сибіру.

Загалом в Україні разом з охороною ешелонів було задіяно майже 
20000 військових та підлеглих МДБ і 2640 одиниць техніки, а також 65 
стрілкова дивізія. В Молдавії було задіяно близько 3000 військових та 
підлеглих МДБ і 415 одиниць техніки. 

Скільки було вислано людей?
Навіть тут не обійшлося зі звичним для СРСР «перевиконанням 

плану». І не дивлячись на те, що майже у всіх республіках були ті, кого 
не вислали з різних причин, МДБ вдалося «перевиконати план» і висла-
ти більше, ніж планувалося. Першість у цьому списку займає Молдавія. 
З цієї країни спочатку планувалося вивезти 1675 осіб, а за фактом ви-
везли майже на 1000 осіб більше. В Україні теж вийшло б на 1000 осіб 
більше, якби не виключили Закарпаття. У Литві вислали вдвічі більше, 
ніж планували. Загалом за нашими підрахунками депортовано як міні-
мум 9793 чоловіки. Однак дані з Білорусі відсутні.



23

1951  2021Чому це наймасовіша депортація в СРСР? 
Побічно до нашого дослідження ми дослідили питання депортації 

інших конфесій, зокрема таких, як істинно-православні (1944), адвен-
тисти-реформісти та інокентівці (1952). Ці конфесії також були переслі-
дувані радянською владою. Але якщо порівняти кількість депортова-

них, то Свідки Єгови в декілька разів перевищують інші конфесії. Про 
це свідчить довідка про кількість спецпоселенців 1953 року, де Свідки 
– найбільша релігійна група серед списків депортованих до Сибіру. 

Чи була можливість уникнути депортації? 
Так, була і не одна. Цей факт є визначальним та 

унікальним щодо інших радянських депортацій. На від-
міну від політичних засуджених, у Свідків справді була 
можливість уникнути депортації, при чому двічі. По-пер-
ше, багато Свідків знали про свою депортацію, однак 
все-таки залишились вдома на час депортації. По-друге, 
більшості Свідкам була дана можливість відректися від 
віри і залишитись вдома. Спеціального бланку відмови 
від віри не існувало, однак дуже часто начальники груп 
в порядку особистої ініціативи пропонували підписати 
зречення від віри. Такі випадки були не рідкістю під час 
проведення операції в Україні. Якщо сім’я погоджувалась, її вписували 
в категорію, яка на момент виселення перейшла в іншу віру, і таку сім’ю 
не виселяли. 

Ми не знаємо всіх подробиць операції, але нам відомо, що у Дрого-
бицькій області (яка з 1959 року увійшла до складу Львівської області) 
5 сімей залишили з цієї причини. Це єдиний факт, який мені довелось 
зустріти в документах не лише в Україні, а й в інших республіках СРСР.

Однак сам факт можливості такої альтернативи говорить про те, 
що влада підсвідомо розуміла, що ці люди не є злочинцями. Подібне 
можна було спостерігати і раніше, у випадку нацистів. 

Чи була різниця у депортації між республіками? 
Операція в Молдавії і країнах Прибалтики проходила менш гуман-

но, ніж в Україні. У багатьох областях України в звіті з’являються ві-
домості про незасланих до Сибіру з різних причин, наприклад, якщо 
хтось був героєм праці, служив в армії, або мав інші заслуги перед ра-
дянською владою, або просто перебував у важкому фізичному стані. 
Проте у Прибалтиці відомий випадок, коли вислали навіть комсомоль-
ців разом з віруючою мамою, а в Молдавії виселяли навіть людей, при-

_____________

Кількість депортованих Свідків Єгови  
в декілька разів перевищувала інші конфесії 

_____________

_____________

влада розуміла, що ці люди не є злочинцями 
_____________

Костянтин  Бережко
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кутих до ліжка. Найяскравішим прикладом антигуманного ставлення 
у Молдавії став випадок, коли вислали маму з немовлям, хворим на 
менінгіт, яке пізніше померло у вагоні. Також серед молдавських доку-
ментів часто зустрічаються випадки ретельних пошуків віруючих навіть 
у сусідніх районах, яких не було на момент виселення. Так, відправку 
одного з двох ешелонів у Молдавії затримали через пошук таких лю-
дей. В Україні такі випадки були вкрай рідкісні. На мій погляд, оскільки 
це був перший етап операції, це було пов’язано з бажанням вислужи-
тися перед вищим керівництвом.

Чи були смерті у вагонах? 
Однозначно були. Нам 

достовірно відомо про смерть 
76-річного Пею Едуарда Яку-
бовича в прибалтійському 
ешелоні та смерть 9-місячної 
дитини у Візняк Марії Олек-
сандрівни в молдавському 
ешелоні. Зі спогадів україн-
ських віруючих нам стало ві-
домо і про смерть двох лю-
дей в українських ешелонах. 

Прізвища цих людей уточнюються. Нам 
також відомо і про народження дітей 
під час подорожі. Зокрема у молдавсь-
ких ешелонах народилось 4 дітей, серед 
яких була трійня. Факт народження ді-
тей був і в українських ешелонах, однак 
точна кількість новонароджених поки 
що невідома.

Які були умови перевезення віруючих? Чи годували у 
вагонах і якщо так, то як часто? Чому свідчення очевид-
ців різні? 

Подорож до Сибіру тривала від 2 до 3 тижнів. Швидше за все при-
везли молдаван. Вони були вивезені 2 квітня, а 13 і 14 квітня, менш 
ніж через два тижні, їх привезли в Томську область. Але в середньому 
транспортування тривало від 2 до 3 тижнів. Однаковими для всіх ва-
гонів були жахливі санітарні умови. Часто очевидці згадували, що у ва-
гонах стояв неймовірний сморід, оскільки перед цим там везли худобу. 
Про це в своїх рапортах відзначали навіть працівники МДБ і начальни-
ки ешелонів. Варто зазначити, що діти становили третину всіх виселе-
них людей. В одному випадку начальник ешелону власноруч написав 
рапорт начальнику управління МДБ, де висловлював своє обурення 
жахливими антисанітарними умовами перевезення. Їжу готували на 
станціях в місцевих їдальнях або спеціальних установах (навіть в ре-

_____________

діти становили 
третину всіх 
виселених 
_____________

____________

були жахливі санітарні умови 
____________

_____________

література Свідків не носила політичного характеру 
_____________
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1951  2021сторанах) до прибуття поїздів. Щодо годування під час висилки є різні 
свідчення. Одні говорять про щоденну доставку їжі, а інші не раз голо-
дували під час подорожі. Це залежало від обставин слідування кожно-
го ешелону. Ми дослідили документ прибалтійського ешелону, в якому 
передбачалася щоденна доставка їжі на великих станціях. Однак через 
повільний рух потягу зупинки на багатьох станціях не були здійснені. 
На жаль, в такому випадку віруючі залишалися без їжі.

Яка ситуація була з віруючими на новому місці? Чи за 
ними вели спостереження і чи їх продовжували переслі-
дувати? 

Кожне селище в Сибіру приймало віруючих у міру своїх можливо-
стей. В одному випадку віруючих поселяли в бараки, в другому — їх 
підселяли до інших сімей, у третьому — вони тіснилися по 3—4 сім’ї 
в маленьких кімнатах, а у четвертому — віруючим доводилося навіть 
будувати землянки з підручних матеріалів, які вони взяли з собою 
або їм дали на місці. На місці поселення за ними продовжували пиль-
но слідкувати і надсилати відповідні звіти до керівництва. Ось що про 
Свідків написав Уповноважений Ради в Іркутській області Житов (мо-
вою оригіналу): «Свидетели бога Иеговы – самая большая группа по 
количеству, самая злая и свирепая, одержимая звериной ненавистью 
к Советскому строю». Однак при цьому він відзначав старанність і пра-
целюбність віруючих. Якщо Свідки продовжували активно проповіду-
вати, їм погрожували вислати ще далі, на схід Сибіру. Це було абсурд-
ним, оскільки віруючі і так були в засланні, а їх грозили відправити ще 
далі.

Скільки людей залишилось? Чи продовжували пе-
реслідувати тих віруючих, що залишились на місці?

В Україні залишилось близько 2000 віру-
ючих, більшість з них мешкали на Закарпатті. 
Звичайно, тим, хто залишився, було нелегко. За 
часів Сталіна за зберігання літератури засуджу-
вали до 25 років ув’язнення. Пізніше цей строк 
був зменшений до 10 років. За зберігання літе-
ратури та участь у релігійних зустрічах нерідко 
карали штрафами. У наявності є документ про 
виписаний штраф «за віру в бога». Пізніше навіть 
в атеїстичній літературі було вказано, що, на від-
міну від поширених поглядів, література Свідків 
не носила політичного характеру.

Чи маємо ми списки усіх депортованих? 
На даний час завдяки зусиллям Свідків Єгови в Латвії, Естонії та 

Литві складені поіменні списки усіх депортованих з цих країн. В архів-
них документах МДБ Молдавії міститься поіменний список віруючих 
навіть по вагонах ешелонів. В Україні список депортованих до Сибіру 

_____________

література Свідків не носила політичного характеру 
_____________

Костянтин  Бережко
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був складений самими віруючими ще у 1952 році. Після перевірки да-
них цей список може бути доступний широкому загалу. 

Чи досягла операція успіху?
Кінцевою ціллю операції Віктор Абакумов ставив «припинення по-

дальшої діяльності» громади. Однак результат вийшов діаметрально 
протилежним. Подальші дії лише сприяли розповсюдженню віровчень 
Свідків у всьому СРСР. По-перше, до 1951 року Свідки були поширені 
лише в західних регіонах країни, в інших регіонах діяли лише малень-
кі осередки. Завдяки операції «Північ» радянська влада відправила 
майже 10000 проповідників у східні регіони своєї території. По-дру-
ге, заборонивши Свідкам після звільнення у 1965 році повертатися до 
батьківщини, уряд СРСР поширив цих проповідників абсолютно по всій 
частині Союзу – від Криму до Кавказу.

Це говорить про те, що силові методи 
боротьби проти релігії зазнаю́ть невдачі. 
Більше того, вдаючись до можливостей 
тоталітарного режиму, можна від нього ж 
і постраждати. Яскравим прикладом цього 
є доля самого Віктора Абакумова, автора 
ідеї депортації Свідків Єгови. Цікаво, що 
через три місяці після проведення операції 
«Північ» міністра державної безпеки СРСР 
було заарештовано за державну зраду і 
через 3 роки розстріляно. Таким чином, 
автор антигуманної ідеї депортації сам по-
страждав від тієї тоталітарної машини, яку 
власноруч створив.

 

____________

Подальші дії лише сприяли розповсюдженню  
віровчень Свідків у всьому СРСР 

____________

____________

силові методи боротьби проти релігії  
зазнають невдачі 
____________
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70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

ТОМАШ БУҐАЙ   —  
доктор гуманітарних наук,  
доцент Інституту культурології  
при Сілезькому університеті в Катовіце 
(Польща)

«ОПЕРАЦІЯ “ПІВНІЧ”. ПАМ’ЯТЬ 
ПРО ЖЕРТВИ РАДЯНСЬКИХ 
РЕПРЕСІЙ. КУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ 
АСПЕКТ»

Я вивчав тему репресій Свідків Єгови, коли готував докторську ро-
боту у польському університеті. Мої подорожі до Росії тривали протя-
гом п’яти років, до 2016-го, а на початку 2017 року на Свідків наклали 
заборону, тому я припинив свої поїздки, а з ними й інтерв’ю та збір до-
кументів. Проте ці дослідження фінансувались польським університе-
том. Я отримав стипендію та два гранти, два призи, аби досліджувати 
види репресій та травми, яких зазнали репресовані.

Я був у пошуках тих, хто зазнав виселення у 
1951 році чи іншого виду репресій. І знайти та-
ких членів зборів Свідків Єгови було несклад-
но. На мою думку, в кожному зборі є ті, хто або 
пам’ятає виселення, або був особисто виселе-
ний до ГУЛАГу чи зазнав іншого виду репресій. 
Ці дослідження цікаві з точки зору культурозна-
вства, антропології, можливо, також з погляду 
історії та соціології. Я не тільки збирав спогади, 
розповіді, але й спостерігав, брав участь у житті 
цих людей. Бувало так, що у мене не залиша-
лось іншого виходу. Наприклад, перебуваючи 
десь в глибині Сибіру, я сподівався знайти го-
тель, аби зупинитись там на декілька днів і за 
цей час взяти інтерв’ю. Мені сказали, що це недалеко від Іркутська чи 
Ангарська, приблизно 4 години потягом, і ти знайдеш багато з тих, хто 
був виселений з України, оскільки вони дотепер там живуть. Я поїхав 
туди і вони погодились поселити мене у своїх домах, що для мене як 
для дослідника було дуже цікаво, бо я міг спостерігати за їхнім повся-
кденним життям, життям людей, які вирішили залишитись в Сибіру і не 
повертатись до України. 

По-перше, я застосовував принцип відомого польського соціо-
лога Флоріана Знанецького, який радив використовувати гуманітар-
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ний коефіцієнт, тобто дивитись на дійсність очима людей, яких вона 
стосується, і, можливо, не оцінювати те, що відбувається. По-друге, 
я ставив собі різні запитання: «Що пам’ятає ця група людей? Чому ці 
події пам’ятають? Як передаються спогади про ці події: з покоління в 
покоління чи в межах цієї групи? До яких подій вони повертаються та 
як про них розповідають?» Інше питання стосувалось травм. Як вони 
пережили, як вони справились і як живуть зараз після всього, чого 
зазнали від радянської влади? Інші цікаві моменти — це культура та 
духовне життя під час заборони Свідків за радянської влади, як їм вда-
валось задовольняти свої духовні потреби, коли це було заборонено 
на офіційному рівні. 

При вивченні цієї теми неважко було помітити паралелі у ставленні 
до Свідків Єгови радянської влади та нацистської влади у Німеччині. І 
мені здається, що у сучасній Росії до Свідків Єгови ставляться подібно 
до того, як до них ставився Гітлер. Мене цікавило питання: «У чому 
феномен Свідків Єгови? Чим вони вирізняються на фоні інших релі-
гійних груп?» Впродовж п’яти років мені вдалось провести десятки ін-
терв’ю, і ці люди розповідали мені про те, яким було їхнє життя. На од-

ному фото зображено зібрання Свідків 
Єгови з Львівської області ще до висе-
лення, 1920-ті роки, до війни. Вони часто 
міфілогізують цей період та кажуть, що у 
них було все. Німецькою це «Heimat», що 
в перекладі означає «маленька батьків-
щина», де вони народились. У них були 
тварини, худоба, будинки тощо. Але 
їм довелось все це полишити та жити 
в інших умовах. Я також застосовував 
принцип Н. К. Дензіна, соціолога, який 
рекомендував тріангуляцію джерел. Це 
означало не опиратись лише на один вид 

джерел — розповіді і спогади, але працювати і з іншими, до яких мо-
жуть належати документи, матеріальні речі, які так само можуть бути 
носіями інформації. Крім того, це можуть бути фотографії, які мені до-
зволяли копіювати. До прикладу, фотографія із зображенням бараку 
в Центральному Хазані, фотографії, що показують, яким було їхнє по-
всякденне життя в Сибіру, як вони працювали та організовували своє 
духовне життя, як формувались нові збори, як проводились зібрання, 
як організовува-
лись хори, про-
ходили весілля 
тощо. Цікавою 
темою є твор-
чість висланих, 
яка в основному 
існувала в усній 
формі. Це були 
вірші та пісні, які 
виконували ви-
селені. Вони іс-
нують у різних 
варіантах.
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1951  2021Тож, які висновки я зробив, якщо узагальнити мої дослідження? 
По-перше, хочу підкреслити величезну роль релігійності у житті висе-
лених, які пережили великий культурний шок. Звичайно, того ж зазна-
ли й інші виселені до Сибіру, бо вони теж перебували в жахливих та 
жорстоких умовах, серед яких був холод, сирість, віддаленість, хмари 
комах тощо. Польські науковці, які вивчали виселених через релігійні 
причини чи взагалі виселених до Сибіру поляків у 1930-х, 1940-х роках, 
(наприклад, Ковальська чи Кождь) зазначали, що обставини змушува-
ли відмовитись від дотримання морально-етичних зобов’язань повною 
мірою, як це було раніше. «А результатом цього було те, що релігійні 
норми не застосовувались на практиці чи реалізовувались тільки у рід-
кісних випадках», як про це пише Ковальська у свої праці 2002 року. 
Катажина Кождь у своїй праці 2008 року згадує про моральну амбіва-
лентність, а також підкреслює, що змінена нова реальність вимагала 
трансформації елементарних заповідей на зразок «не кради», «не лже-
свідчи», «не обманюй», «поважай ближнього». На її думку, порушення 
релігійних канонів допомагало легше зносити труднощі. Проте ретель-
ний аналіз депортованих Свідків Єгови дозволив зробити висновок, 
що у випадку цієї релігійної групи все було інакше. Члени цієї спільноти 
вже під час самої депортації побачили різницю між поведінкою їхніх 
членів та поведінкою інших виселених. Одна з жінок під час інтерв’ю 
так прокоментувала те, що відбувалось під час подорожі у товарних 
вагонах: «Світські плачуть всю дорогу, а наші співають». У житті моїх 
співрозмовників моральні та етичні цінності завжди були незмінними. 
Вони і думки не мали піти на компроміс зі своїми переконаннями. Сум-
ління Свідків Єгови не дозволяло їм піти на компроміс зі своїми віру-
ваннями тільки заради засобів для прожиття чи аби отримати житло 
або ж покращити умови праці. У них була можливість співпрацювати з 
владними органами, але навіть у дуже жорстоких умовах вони не зва-
жувались прийняти таке. Мені пригадується інтерв’ю з жінкою на ім’я 
Галя, яка була вислана разом з чоловіком із Західної України. Через рік 
її чоловіка відправили на декілька місяців до ГУЛАГу, тоді як вона була 
вагітна і це мала бути їхня п’ята дитина. До того ж дід був при смерті, 
а їхню корову переїхав потяг. Вона залишилась одна, і тоді з’явились 
працівники КДБ, які пропонували їй покращити умови життя, якби вона 
погодилась з ними співпрацювати. 

Мої співрозмовники вважали, що винагородою за вірність біблій-
ним ідеалам було те, що серед іншого значно зростала кількість їх-
ніх одновірців. Поведінка Свідків Єгови не залишалась непоміченою і 
впливала та вражала оточуючих, які спостерігали за ними. У мене була 
можливість провести інтерв’ю з особами з Риги чи зі Львова, які були 
вислані в ГУЛАГ (Сибір) як борці за свободу, як вони самі себе назвали. 
Вони боролись за свободу своєї країни. Перебуваючи в таборі чи у за-
сланні, вони зустріли Свідків Єгови. Ці особи зазначають, що поведінка 
Свідків відрізнялась від поведінки інших у таборах ГУЛАГу. Вони допо-
магали одне одному, допомагали іншим, ділились їжею, посилками. У 

____________

Сумління Свідків Єгови не дозволяло їм піти  
на компроміс зі своїми віруваннями 

___________

Томаш Буґай 
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них був якийсь внутрішній стержень, певні принципи, яких вони стара-
лись дотримуватись. Це мало такий вплив, що ці люди, які спостеріга-
ли за Свідками, з часом самі переймали ці принципи і навіть у ГУЛАГу, 
де це було заборонено і майже неможливо, хрестились та виходили з 
таборів як члени цього віросповідання. 

Дуже цікаве інтерв’ю я взяв у жінки, яка працювала наглядачем у 
в’язниці. Вона працювала і спостерігала за Свідками Єгови в Астані 
у 1950—60 роках, а в 1972 році вона пішла з роботи. Ми зустрілись в 
Калінінграді, куди вона переїхала жити до дочки. Вона розповіла, що 
поведінка Свідків у в’язниці запам’яталась їй назавжди. Вони не лая-
лись, вони були іншими, ввічливо ставились навіть до тих, хто їх пе-
реслідував, вони допомагали одне одному. Це так сильно вплинуло на 
цю жінку, що у віці 70 років вона теж стала Свідком Єгови, прийнявши 
хрещення. 

Серед противників, дуже сильних противників, мені вдалось взяти 
інтерв’ю в одної жінки, яка була акторкою і знімалась у радянсько-
му пропагандистському фільмі. Матеріалів, спрямованих проти релі-
гійних меншин, було чимало, серед яких «Боже, люблю тебе життя», 
«Божі Свідки», «Армагеддон» тощо. Її героїня у фільмі потрапляє до 
секти і зрештою помирає. Чоловік цієї акторки служив в армії, його 
підвищили і відправили до Польщі, вона переїхала до Польщі у 1980-
х роках. У той час у Польщі комуністична влада чинила утиски проти 
Свідків Єгови, проте ставилась не так жорстко, як у Радянському Со-
юзі. І ця жінка вперше зустріла Свідків Єгови. Вона вважала їх небез-
печною сектою, але з часом змінила свою думку і сама стала членом 
цієї релігійної організації. Чому я говорю про це? Тому що раніше я 
тільки чув, який вплив поведінка Свідків Єгови справляла на людей 
у таборах чи десь у засланні. Проте коли я почав займатись своїм 
дослідженням, мені траплялись люди, які могли поділитись зі мною 
тим, як все відбувалось насправді. Метод сніжної кулі — дуже цікавий 
метод, яким користуються соціологи у території, проводять дослід-
ження і питають людину: «Чи ти знаєш людину, яка теж розповість про 
таку ж ситуацію? Чи можна зателефонувати і спитати, чи вона б пого-
дилась?». Таким чином я працював, аби знайти більше інформаторів, 
які могли б розповісти про минуле. Цілковита відданість біблійним 
принципам, обстоювання людських цінностей і вірність своїм переко-
нанням були викликом та супротивом тоталітаризму того часу. Це все 
було наскільки унікальним у таборі і в засланні, що завжди приверта-
ло увагу інших. І як результат, ця невелика група чітко вирізнялась на 
фоні інших ув’язнених. Героїчне та альтруїстичне ставлення та позиція 
віруючих так само на довго запам’ятались тим, хто у свій час був їхнім 
противником.

____________

поведінка 
Свідків  
у в’язниці  
запам’яталась 
назавжди 
____________

____________

люди, які спостерігали за Свідками,  
з часом самі переймали ці принципи  

та виходили з таборів  
як члени цього віросповідання 

____________
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1951  2021Іншим аспектом мого дослідження є культурне життя, культурна 
модель, яка складалась з найрізноманітніших елементів. І тут значну 
роль відіграли систематичні релігійні зібрання, які організовувались на-
віть у дуже екстремальних умовах з ризиком для життя, для свободи, з 
ризиком отримати штраф: щорічний вечір, присвячений пам’яті смерті 
Ісуса Христа, таємні зібрання художнього характеру, організовані 
хори, у яких співали пісні, складали вірші, завчали напам’ять уривки з 
Біблії, які потім декламували. Програма весільних церемоній була дуже 
цікавою, оскільки така подія ставала нагодою для організації релігійно-
го зібрання під час самого весілля. За допомогою театральних форм 
передачі (костюмів, експонатів, декорацій) вдавалось передати певні 
біблійні істини під час таких подій. Культурні розповіді Свідків Єгови мі-
стять в собі образи минулого, які важливі для всієї спільноти віруючих 
сьогодні. Коли мої співрозмовники пригадували свої життєві історії, то 
вони, найперше, говорили про жорстоку депортацію, подорож у ваго-
нах для худоби та вантажу, яка тривала протягом двох-трьох тижнів, 
а то й більше, в нелюдських умовах. Проте варто відзначити, що вони 
однаковою мірою розповідали про духовну сторону життя, свого влас-
ного чи усієї спільноти. Вони пригадують організовані релігійні зібран-
ня, проповідування Божого Слова, друкування та розповсюдження за-
бороненої на той час літератури, розповідають про те, що релігієзнавці 
називають звичаями та ритуалами, до яких належали хрещення, мо-
литва, спільне читання Біблії тощо. Депортація стала частиною їхнього 
життєвого шляху, в якому закладений певний сенс. Розповіді, які ми 
зараз пригадуємо, містять спогади про біль та травми. 

Коли я готувався до своїх поїздок, то очікував, що буду спілкува-
тись з людьми траурними, майже в депресії, що це буде дуже емоцій-
но, вони ж скільки пережили. Я зустрічався з тими, в кого відібрали ді-
тей і віддали до дитячих будинків, чи дітьми, яких забрали від батьків. 
Також я брав інтерв’ю у тих, кому буквально намагалися розбити го-
лову об стіну у кімнаті, де проводились допити, у тих, кого намагались 
зґвалтувати чи помістили до психіатричної лікарні тощо. Насправді ж, 
коли я зустрічався з цими людьми, то думав, що коли буду у літньому 
віці, то хочу мати такий же погляд та підхід до життя, як і вони. В них 
можна багато чого навчитись. Феномен Свідків Єгови, репресованих у 
Радянському Союзі, полягає в тому, що їм, і це стосувалось не окремих 
осіб, а всієї групи в цілому, вдалось зберегти та розвинути свою релі-
гійність, не йдучи на поступки атеїстичному більшовизму, який різними 
способами намагався вигнати Бога із сердець людей. Тому супротив 
тоталітарному поневоленню був правилом для усіх членів, а не тільки 
для окремих осіб. Як я вже підкреслював, віруючі вбачали у депортації 
до Сибіру керівництво Творця. Вони сприймали ці події як можливість 

____________

Цілковита відданість біблійним принципам, 
обстоювання людських цінностей  
і вірність своїм переконанням  
були викликом та супротивом  
тоталітаризму того часу 

____________

____________

Свідкам Єгови 
вдалось  

зберегти та 
розвинути свою 
релігійність, 

не йдучи  
на поступки  
атеїстичному 
більшовизму 

____________

Томаш Буґай 



Операц ія  «П івн іч»

32

донести Слово Бога у ті місця, де про них ще не чули. Осмислення є 
очевидним в уривках, віршах та піснях: «Можливо така Божа воля, аби 
ми там були. Скільки хорошого завдяки тому, що нас депортували до 
Сибіру». Ян Ассман називає певні спогади «фігурами пам’яті». Говоря-
чи про минуле, члени спільноти підкреслюють певні цінності, і вони за-
лишились важливими для цієї спільноти навіть до цього часу. До таких 
цінностей належить вірність біблійним, моральним та етичним принци-
пам, вірність своїм переконанням та готовність відстоювати людяність, 
яка є у кожному з нас.

____________

Члени цієї спільноти сповідують вірність 
біблійним, моральним та етичним принципам,  
вірність своїм переконанням та готовність  

відстоювати людяність, яка є у кожному з нас 
____________
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70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

ЕМІЛІ БЕРАН    —  
доктор філософії,  
доцент і завідувач кафедри історії 
у Державному університеті  
Мідл Теннессі (США)

`

«ДЕПОРТАЦІЯ 1951.  
УРОКИ З ІСТОРІЇ СВІДКІВ  
ЄГОВИ ТА ЇХНЬОЇ ВІДПОВІДІ  
НА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ»

Вітаю! Я Емілі Бе́ран, доцент та завідувач кафедри історії в Універ-
ситеті штату Середній Теннессі в Сполучених Штатах. Хотіла подя-
кувати організаторам цього заходу, по-перше, за те, що все це ор-
ганізували, а по-друге, що запросили мене поділитися деякими своїми 
спостереженнями. Мені приємно поділитись з вами деякими результа-
тами своїх досліджень, і маю надію, що вони будуть корисним внеском 
до сьогоднішнього обговорення. 

Як професор історії в Сполучених Штатах більшою мірою я зосере-
дила свою професійну діяльність на дослідженні історії Свідків Єгови 
у Радянському Союзі. Ще навчаючись у коледжі, я натрапила на цю 
тему, на цю релігійну громаду. Вже тоді вона справила на мене таке 
сильне враження, що мої дослідження не припинялися. Мушу визнати 
перед вами сьогодні, що на той час я й гадки не мала, що в Радянсь-
кому Союзі є Свідки Єгови. Також не знала й про багаторічну історію 
їхніх переслідувань і про те, що вони стали об’єктом не одного, а двох 
масових виселень: перше відбулося у 1949 році, а друге – у 1951.

Я зосередилася на вивченні їхньої історії спочатку у своїй бака-
лаврській роботі, пізніше в аспірантурі і, зрештою, присвятила цій темі 
свою професійну діяльність. Я написала книгу про пережите ними, і це 
перша англомовна книжка, в якій глибоко досліджується ця тема. 

Я згадую про свої дослідження, оскільки все ще дуже мало нау-
ковців вивчають цю спільноту. Більшість з них, напевно, зараз слухає 
мій виступ. Історія Свідків, зокрема й у Радянському Союзі, залишаєть-
ся на задвірках наукових досліджень. Це прикро, оскільки їхня історія 
може багато чого розповісти нам про сучасне життя, сучасні держави, 
релігійні вірування, а також про те, як релігійні громади реагували на 
зовнішній тиск.

Якщо говорити про Радянський Союз, то відсутність належної ін-
формації щодо історії Свідків частково є наслідком обмежень на до-
слідження архівів з цієї теми. На сьогодні більшість документів сто-
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совно тих, хто зазнав виселення у 1949 та 1951 роках, залишається 
недоступною для вчених та членів спільноти Свідків. Історики мали до-
ступ до наказів про виселення, наприклад, до тих, що були надруковані 
у багатьох книгах та статтях. І я вдячна тим науковцям, які оприлюд-
нили такі документи. Проте це лише невелика частина від загальної 
картини. Як історик, я хочу знати про програму підготовки Радянсь-
кого Союзу до виселення, процес планування, звіти про її проведення, 
організацію перевезень, записи про прибуття Свідків у ті далекі місця, 
як вони жили після прибуття. Всім нам відомо про існування цих доку-
ментів. Дехто з нас, хто досліджує цю тему, в багатьох випадках може 
навіть сказати, де саме, в яких архівах, файлах та папках вони знахо-
дяться. Насправді ж питання в тому, коли нам дозволять ознайомити-
ся з ними. Впродовж останніх років до багатьох матеріалів ще важче 
отримати доступ в російських архівах. 

Здається, тут я порушую питання доступу до архівної інформації, 
добре відомої іншим науковцям на цій конференції. Тож, не думаю, що 
скажу для вас сьогодні щось нове. Все ж варто прокоментувати це, 
адже минуло вже 70 років від тих подій, і це не має становити пробле-
ми. І проблем би не було, якби російський уряд дотримувався політики 
прозорості, а не засекречення щодо минулого. Пригадую, коли бага-
то років тому я працювала в одному з російських державних архівів, 
виявилося, що там зберігається щонайменше два основних архівних 
файли щодо операцій «Північ» та «Південь» (секретні назви, дані де-
портаціям радянською владою). Я попросила замовити їх, на що от-
римала ствердну відповідь. Далі я мала зачекати, як це часто буває в 
російських архівах. Через кілька днів мені надали матеріали. Я взяла ті 
документи, віднесла до свого робочого столу і почала гортати сторін-
ки. Мою радість швидко змінює розчарування, оскільки переді мною 
не було файлів стосовно операцій «Північ» та «Південь». Натомість мені 
дали низку документів стосовно антипартизанських операцій у після-
воєнній Україні. То справді були секретні матеріали: звіти про діяль-
ність Червоної армії проти партизанів, насильство з боку партизанів 
і таке інше. Того дня я запитала архіваріуса, чому мені не надали до-
ступ до файлів про державні операції проти релігійної меншини того ж 
періоду. Справжньої причини я, звичайно ж, не почула. 

Навіть тепер, думаю, що один з уроків, яких вчимося, полягає в 
тому, що визнання факту виселення Свідків в операціях «Північ» та «Пів-
день» так і не відбулося з боку держави. Було мало дебатів з приводу 
переслідувань Свідків, і тепер мало кого цікавить питання перегляду 
позиції. Дещо пояснюється необізнаністю. Багатьом людям нічого не 
відомо про ці події. Але принаймні одна з причин — це безперервна 
ворожість держави до цієї спільноти, і ця ворожість існує дотепер. У 
деяких пострадянських країнах таке вороже ставлення могло значно 
послабитись, але воно не зникло цілком. Як ще я як історик можу по-
яснити таке тривале замовчування інформації та небажання перегля-
нути ті події, визнати їх та взяти відповідальність за страждання, які 
Радянський уряд спричинив тим, хто був виселений? До того ж як ми 
можемо переосмислити ці події, визнати та взяти відповідальність за 
них, якщо в нас навіть не було можливості осягнути все, що сталось? 

Сподіваюсь, що в майбутньому місцева влада оприлюднить ці запи-
си. А поки цього не сталось, я особливо вдячна історикам, які зібрали 

____________

жорстокі 
переслідування 
не знищили 
Свідків Єгови 
____________
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інформацію з існуючих матеріалів, а також вдячна тим, хто пережив ті 
події. Багато з цих осіб поділились своїми історіями у публікаціях това-
риства «Вартова башта» або в автобіографіях. Їхні свідчення та зусил-
ля зберегти ці спогади дають гарантію, що ці переслідування не будуть 
забуті . І я знаю, що багато з присутніх внесли свою лепту в це, адже 
протягом свого життя та професійної діяльності ви намагались пере-
дати цю історію, задокументувати її, зберегти її, і я вам за це вдячна. 

Крім цього, хочу поділитися деякою інформацією щодо реакції 
Свідків Єгови на переслідування, оскільки присвятила багато часу до-
слідженню саме подіям виселення 1951 року. Думаю, ви погодитесь, 
що ця тема набуває особливого значення у цьому регіоні саме тепер, 
коли ми постійно чуємо повідомлення про утиски там Свідків. Ще біль-
ше занепокоєння викликають новини стосовно випадків насильства, 
тортур чи навіть прямого переслідування в деяких регіонах України і 
по всій Росії. На противагу цьому ніде немає повідомлень про масовий 
вихід з цієї релігії. І це підводить мене до першого уроку, який беремо з 
подій вислання 1951 року. 

Урок перший: жорстокі переслідування не знищили Свідків Єгови. 
Це, мабуть, найважливіший та найочевидніший урок для всіх при-

сутніх сьогодні. Той факт, що ми зібралися на зустріч, частково органі-
зовану Свідками того регіону, підтверджує це. Радянський уряд прий-
няв рішення про виселення Свідків тому, що планував ізолювати та 
позбавити їх можливості навертати інших у свою віру. Кінцевою метою 
було знищення їхньої віри, повна ліквідація Свідків. І дійсно, радянська 
політика ґрунтувалась на підвалині того, що для встановлення комуніз-
му релігія має повністю зникнути. Як саме це станеться, що для цього 
знадобиться і скільки часу це займе, ніколи не було цілком зрозумілим. 
Але для щоб існував комунізм Свідків не мало бути. 

Звісна річ, цього не сталося. Свідки вижили, а Радянський Союз – 
ні. І знову ж таки, це очевидний, проте дуже важливий урок у контексті 
менш радикальної політики, що здійснюється в цьому регіоні сьогодні. 
Чого влада намагається досягти таким переслідуванням? Реалістич-
на оцінка історії Свідків свідчить, що вона не має розумних підстав 
сподіватися викорінити цю релігію шляхом репресій, і такі спроби були 
б навіть безглуздими. 

Зрештою, вислання 1951 року було найекстремальнішою спробою 
знищити Свідків у цій частині світу, і вона зазнала фіаско. Свідки не 
зникли, їх просто переселили. Місця виселення могли бути далекими, 
але, чесно кажучи, те саме можна сказати про перші спільноти у сіль-
ській місцевості України та деінде. Виселення Свідків за тисячі кіломе-
трів від домівок поширювало віру серед спільнот, які б інакше ніколи не 
зустріли Свідків у 1951 році. 

І це підводить мене до другого уроку: Свідки Єгови надзвичайно 
добре адаптувалися в період переслідувань, знаходили способи під-

_____________

вислання 1951 року було  
найекстремальнішою спробою знищити Свідків  
у цій частині світу, і вона зазнала фіаско 

_____________
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тримувати свою віру та сповідувати свою релігію в умовах жорстких 
утисків. Нам це відомо з існуючих документів у державних архівах. 
Маємо звіти, як-от від чиновників Іркутська — одного з найбільших 
місць вигнання. У одному зі звітів чиновники скаржаться місцевим по-
садовцям на те, що місцеві Свідки провадять дуже активну діяльність, 
відмовляються брати участь у місцевих виборах та продовжують про-
водити свої таємні зібрання. У документах через десять років після 
вигнання говориться, що більшість випадків засуджень за незаконну 
релігійну діяльність у Радянському Союзі відбувалось саме в місцях 
виселення Свідків, зокрема в Томській та Іркутській областях, а також 
республіці Комі. 

То були локації бурхливої релігійної діяльності, що включала: не-
дозволене хрещення в річках та озерах; зустрічі, що проводилися у 
сутінках, у будинках, а також у поблизьких лісах, степах; підпільний 
друк тисяч сторінок релігійної літератури та неформальне свідчення, 
тобто обговорення віровчень з необізнаними з віруваннями та обряда-
ми Свідків. Нам це відомо, бо, на відміну від архівних записів стосовно 
операцій «Північ» та «Південь», маємо багато документів цього пізнього 
періоду радянської історії і зокрема щодо зусиль державних чинов-
ників на нижчих рівнях придушувати релігійне життя та вираження 
релігійної думки. Ці документальні свідчення, окрім періоду вислання, 
вказують, що урядовці вважали Свідків активними та відданими вірую-
чими і нічого не могли з ними вдіяти. Маємо документи, де чиновники 
скаржаться на освічених Свідків, які були більш переконливими під час 
атеїстичних семінарів. Влада також намагалась вчасно відстежувати 
місця зустрічей Свідків, контролювати, коли та ким вони були організо-
вані. Крім того, можна прочитати про численні випадки, коли державні 
чиновники, які були відповідальними за проведення атеїстичної агітації, 
скаржилися, що Свідки були здібнішими та красномовнішими за них.

В одній такій скарзі агітатор зазначив, що впродовж кількох годин 
на місяць намагався переконати свого сусіда покинути свою релігію. 
Але хіба він мав шанси на успіх, враховуючи, що Свідки могли витрача-
ти в 10 разів більше того часу на бесіди зі своїми сусідами на релігійні 
теми за той самий період? І знову це не пройшло повз увагу агітаторів, 
як нам відомо з архівів. Громада була сформована так, щоб підтри-
мувати одне одного. Це правда, що не всі Свідки залишились у вірі. 
Дехто покинув організацію. Але громада була достатньо динамічною, 
щоб витримати дійсно важкі ситуації, зокрема дві масові депортації, та 
пережити Радянський Союз. 

І це підводить мене до останнього уроку. Урок третій: виселення не 
знищило Свідків, оскільки загалом Свідки не залишали своєї віри з цієї 
причини. То були люди, яких розбудили посеред ночі, наказали зібрати 
свої речі у кілька маленьких валіз, а тоді загнали у переповнені вагони 
для перевезення худоби і везли невідомо куди днями, тижнями. Є мало 
повідомлень про втечу і жодних про опір. Водночас ті, хто пережив ці 

_____________

Свідкі єгови знаходили способи сповідувати 
свою релігію в умовах жорстких утисків  

_____________

____________

урядовці 
вважали 
Свідків 
активними  
та відданими 
віруючими 
____________
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1951  2021події, згадують, як сім’ї об’єднувалися під час довгої подорожі, співали 
пісні, що підтримувало їх емоційно, як вони дізнавалися, що, окрім них, 
у цій важкій подорожі є ще тисячі інших, і як розуміння всього цього 
надавало їхній подорожі змісту та мети. 

Коли я збирала матеріали про це масове виселення для своєї книги 
та працювала над розділом, я взяла інтерв’ю у одного з тих, хто пере-
жив ті події, коли був ще маленьким хлопчиком. Наприкінці інтерв’ю 
він дав мені кілька фотографій, серед яких було групове фото Свідків, 
зроблене незабаром після їхнього прибуття на місце виселення. На що 
він хотів звернути мою увагу на тому фото? Він хотів, щоб я побачила, 
що всі на фото щасливі. А дехто з них навіть сміявся. Для нього це було 
важливо, бо показувало, як Свідки реагували на переслідування і як 
вони витримали, навіть залишившись віч-на-віч з ними. 

Вислання — погана річ. То було жахливо, і не всі вижили. Однак 
це також дало можливість Свідкам виявити свою віру, побачити сенс у 
переслідуваннях та пройти через них. Для когось виселення відкрило 
можливість свідчити іншим на нових територіях. Для інших це був шанс 
довести, що вони можуть залишитися непохитними перед репресив-
ною міццю держави. Тут наводжу цитату зі статті «Вартової башти», 
опублікованої через кілька років після подій виселення: «Держава 
оплатила проїзд до нових територій, щоб проповідувати там звістку 
про Царство». І знову ж таки, я не хотіла б оминути стороною страж-
дання, яких ті люди зазнали через такі події. Вони втратили свої домів-
ки, ферми, родинні зв’язки, роботу, сусідів, друзів, своє дитинство. І 
тепер, святкуючи 70-ту річницю з дня виселення 1951 року, ми маємо 
визнати цей факт. Як історики ми маємо закликати уряди цього регіону 
надати доступ до кожної сторінки документації стосовно цієї події. Так 
ми зможемо зберегти цю історію, усвідомити її і повністю визнати. 

На завершення хотіла попросити вас замислитися над цифрами. 
Скільки Свідків було вислано під час операції «Північ»? У наказі про 
операцію перелічено приблизно 3000 сімей та майже 9000 осіб. Скіль-
ки було активних Свідків у 1991 році, коли розпався Радянський Союз? 
У кілька разів більше. Скільки Свідків налічується у країнах, в яких від-
булася депортація, сьогодні, у 2021 році? Більше ніж 300 тисяч. 

Підсумовуючи сказане: Свідки зазнали переслідувань, вони при-
стосувались, пройшли через ті страждання і навіть скористалися ситу-
ацією. І так, майже беззаперечно, буде й в майбутньому. 

_____________

вислання – погана річ.  
однак це також дало можливість Свідкам  

виявити свою віру, побачити сенс  
у переслідуваннях та пройти через них 

_____________

_____________

Свідки зазнали переслідувань, пройшли через 
ті страждання і навіть скористалися ситуацією 

_____________

Ем іл і  Бе ́ ран 
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Структура релігійного життя — це унікальна річ для кожної країни 
і для певної історичної епохи. Вона є динамічною системою, яка знахо-
диться в постійному русі. Щоб визначити місце і роль Свідків Єгови в 
цій структурі, пропоную вдатися до порівняльного аналізу. І вихідними 
точками цього аналізу буде нинішня кількість Свідків Єгови в Україні 
в порівнянні із загальною кількістю релігійних організацій і віруючих в 
нашій державі на фоні тих історичних змін, які ми фіксуємо від першої 
згадки про появу Свідків Єгови на території України. 

Це відбулося наприкінці XIX століття, коли Україну відвідав пастор 
Чарлз Тейз Рассел. Тоді Свідки вже були на нашій території. Дуже ба-
гато українців емігрували до США і Канади, там вони знайомилися з 
Дослідниками Біблії. І в цих країнах утворювалися навіть україномовні 
групи з вивчення Біблії. Ті, хто повертався назад на територію України, 
активно поширювали набуте вчення, так, як вони це робили в місцях 
свого переселення. 

Перший конгрес Дослідників Біблії на території України відбувся 
в 1926 році, і вже тоді на цьому конгресі було біля 150 осіб. Під час 
цього конгресу охрестилося 20 осіб. А у місті Львові перший конгрес 
відбувся через два роки, 1928 року, і на тому конгресі було присутніх 
вже 500 осіб. Тобто ми бачимо, як постійно навіть в ті перші роки існу-
вання Свідків в Україні збільшувалась кількість Свідків Єгови. Відомо, 
що групи Дослідників Біблії існували і в Києві, і в Одесі, і в Харкові. 
Про це нам нагадує візит з Канади відомого проповідника Джорджа 
Янґа, який організував зустріч в Харкові з місцевою групою Дослід-
ників Біблії. Про збільшення кількості Свідків говорить сама операція 
«Північ» (яка почалася 8 квітня 1951 року), коли тисячі послідовників 
цієї організації були виселені до Сибіру. Офіційна діяльність організації 
на довгі роки була заборонена в СРСР.

У другій половині 1980-х років, і перш за все це пам’ятають Свідки, 
тиск на них з боку радянської влади послабився, в місцевих зборах по-

ЛЮДМИЛА ФИЛИПОВИЧ  —  
доктор філософських наук, професор, 
віце-президент Української асоціації  
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чала зростати кількість членів, вони отримували літературу, і нарешті 
в 1988 році влада надала дозвіл нашим українським Свідкам відвідати 
конгрес у Польщі. І з того року почався дуже потужний рух по віднов-
ленню та створенню зборів Свідків Єгови в Україні. Тому на 1991 рік, 
коли розвалився Радянський Союз, Свідки Єгови в Україні отримали 
свободу і були зареєстровані із статусом релігійної організації. Вони 
тут же скористалися цими можливостями і провели у Львові свій пер-
ший конгрес, який тоді зібрав велику кількість послідовників. А 1993 
рік став взагалі карколомним для Свідків Єгови в Україні. В Києві тоді 
відбувся перший міжнародний конгрес, на який прибули тисячі осіб. У 
дні проведення конгресу охрестилося, тобто прийняло віру в Єгову, 
7000 людей. Від того часу чисельність Свідків в Україні постійно зро-
стає, і сьогодні, станом на 2019 рік, їх налічується 129 310 осіб. 

Відомо, що на сьогодні в Україні зареєстровано 37000 релігійних 
організацій і 97 відсотків — це, власне, християнські організації. Серед 
християн домінують православні, їх понад 50 відсотків, які зосереджені 
в двох основних церквах: це Православна церква України і Українська 
православна церква. Остання за кількістю своїх організацій, фактично, 
вдвічі перевищує Православну церкву України. За даними державних 
органів на сьогодні в Україні нараховується 7097 релігійних організа-
цій, які належать до структури Православної церкви України. 12410 — 
це представники Української православної церкви. Крім того, в Україні 
є католики, греко-католики (понад 3500 парафій), протестанти (які ма-
ють 25 відсотків від загальної мережі релігійних організацій України), 
мусульмани, іудеї, буддисти та ін. Серед всіх релігійних організацій 
130000 Свідків об’єднані в 1500 громад, що складає невеликий відсо-
ток від загальної кількості віруючих в Україні: лише тільки 4 відсотки 
організацій і 0,3 відсотки від населення України. Якщо порахувати долю 
Свідків серед віруючих, а таких з 40 млн населення України 28 млн (70 
відсотків українців заявляють про свою віру в Бога), то їх нараховуєть-
ся лише 0,46 відсотків. Ви запитаєте: це багато чи мало? Я вважаю, що 
статистика мало що говорить нам про активність цієї чи іншої органі-
зації, треба дивитися, як діють віруючі певних організацій. Тобто пра-
вославних віруючих значно більше – біля 15 млн, але їх не так видно і 
не так чутно, як Свідків Єгови або представників інших малочисельних, 
не таких великих, організацій, якими є православні. У нашому шостому 
томі «Історії релігії», який присвячений пізньому протестантизму, на-
дана дуже широка і розгорнута картина про темпи зростання Свідків 
Єгови від 1991 року і до наших днів. Ми там спостерігаємо різні хвилі 
зростання: були роки, які свідчать про те, що Свідки приростали на 
20 відсотків, а навіть більше. А від певного часу темпи зростання ста-
білізувалися, щорічний масовий приплив нових членів припинився, але 
все ж це стабільно десь біля 5 відсотків щороку. Ми можемо говорити 
про те, що Свідки не законсервувалися у своїх статистичних приро-

____________

на сьогодні в Україні 97 відсотків —  
це, власне, християнські організації…  
Серед них 1500 громад Свідків Єгови 

____________ 
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стах, а навпаки, завдяки статусу зареєстрованої релігійної організації, 
а отже і визнаної українською державою, Свідків не меншає, вони не 
вичерпали всі свої ресурсні можливості, тому ми можемо очікувати на 
подальше зростання кількості Свідків та активізацію їхньої діяльності. 

В умовах карантину через COVID-19 ситуація погіршилася, але це 
стосується всіх релігійних організацій, не лише Свідків. Але Свідки 
швидко зорієнтувалися і знайшли новітні форми для вивчення Біблії, 
для зборів своїх вірних, все перенесено переважно в онлайн, навіть 
люди старшого покоління освоїли сучасні гаджети, щоб не призупиня-
ти свою діяльність. Одним словом, Свідки продемонстрували в таких 
форс-мажорних обставинах, що вони — жива релігійна організація, яка 
продовжує своє існування в релігійному полі України і стає все більш і 
більш помітною на цьому загальному небосхилі. 

Будучи невід’ємною частиною організації Свідків Єгови СРСР, з 
1991 року Свідки України почали себе усвідомлювати як українські 
Свідки Єгови. Ми розуміємо, з чим це пов’язано: по-перше, з історич-
но-географічним походженням Свідків – територія і культура Західної 
України. Навіть у тому ж самому Сибіру, Іркутській чи Томській області 
зберігається пам’ять про національні корені віруючих. І хоча зв’язки з 
Росією навіть зараз, в часи війни, ще дуже сильні, зв’язки родинні, мен-
тальні і релігійні, але разом з тим ми бачимо, як з’являється своєрідна 
автономізація різних частин колись єдиної радянської релігійної ор-
ганізації. Нинішній  центральний Керівний орган Свідків [в Україні] — це 
управлінський центр, який був створений за підтримки центрального 
органу влади СЄ всесвітнього центру СЄ та за підтримки польських 
і німецьких Свідків Єгови. Він сприяв тому, що Свідки Єгови в Україні 
сприймають себе як окремий підрозділ. Я знаю, що існує сотня таких 
Керівних органів в усьому світі. І думаю, що саме авторитет українсь-
ких Свідків надав можливість на території України провести два міжна-
родних конгреси. Організаційний рівень цих заходів є добрим досвідом 
і додатковою підставою в майбутньому обрати Україну для проведення 
міжнародних подій.

Характеризуючи статус СЄ в структурі релігійного життя України, 
треба відмітити таку ознаку, як регіоналізація релігійних організацій 
Свідків. Загальними тенденціями є те, що переважна більшість Свідків 
(а це склалося історично) зосереджена в західних областях, в облас-
них центрах і великих містах більше, ніж у селах і селищах. За пові-

____________

завдяки статусу зареєстрованої  
релігійної організації, а отже і визнаною 
українською державою, Свідків не меншає 

____________

____________

Свідки Єгови — жива релігійна організація,  
яка продовжує своє існування в релігійному полі 

України і стає все більш і більш помітною  
____________
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1951  2021домленнями самих Свідків, в деяких селищах Закарпаття один Свідок 
приходиться на чотири-п’ять місцевих не-Свідків. Тобто Закарпаття є 
таким своєрідним інкубатором, можна сказати, для Свідків Єгови, хоча 
є і певні виключення для такої загальної тенденції. Наприклад, в За-
порізькій області теж спостерігається велика кількість зборів Свідків 
Єгови, тому що саме туди дозволено було повертатися депортованим 
до Сибіру Свідкам, які там врешті і прижилися. Ну, скажімо, у Маріуполі 
також існує дуже багато Свідків. Хоча чисельно саме на Заході України 
їх найбільше, бо звідти, з території, яка межує з Польщею, йшло віров-
чення на Схід.

Для утвердження Свідків в Україні велику роль відіграв такий, мож-
ливо, не дуже помітний фактор, як будівництво Залів Царства. Коли 
будуються культові споруди, то це свідчить про фінансові, матеріальні, 
кадрові можливості релігійної організації та про її добрий менеджмент. 
Деякі релігійні організації в Україні досі не мають своїх культових спо-
руд. А Свідки за останні 30 років побудували чимало нових Залів Цар-
ства. При цьому вони використовують найновіші методи будівництва, 
сучасні будівельні матеріали та інструменти, працюють як бригада для 
будівництва не тільки своїх культових споруд, а й допомагають іншим. 
Одним словом, це те, що можна побачити, і те, що можна використа-
ти. Зали екологічно чисті, зручні, їх швидко можна розмістити в будь-
якій місцині. Коли люди бачать, що зводяться такі культові споруди, 
то виникає більше довіри: значить є дозвіл на будівництво цих споруд, 
значить це легітимна організація, вони тут не тимчасові в палатках, а 
укоріняються надовго. 

Свідки Єгови є дуже ефективними в своїй проповідницько-місіо-
нерській праці. Вони використовують різноманітні форми цієї діяль-
ності. Наприклад, вони активно присутні в місцях позбавлення волі. 
Постійно спілкуються з тими людьми, надають у в’язниці або в колонії 
літературу, поширюють Біблії, листуються з утриманими там людьми, 
проповідують. Велика кількість людей потім приймає віру. Тобто це 
своєрідна духовна допомога, духовна терапія, яка допомагає людям 
швидко реабілітуватися після ув’язнення.

Активно Свідки працюють з різними, як ми кажемо, дефектологіч-
ними групами, наприклад, глухими та незрячими людьми. Вони прояв-
ляють особливу увагу до тих людей, які, можливо, є поза увагою вели-
ких церков, православних чи греко-католиків. Поширюють спеціальну 
літературу, як правило, зібрання зборів перекладається мовою жестів. 
Тобто вони виконують дуже важливу функцію, соціалізуючи членів на-
шого суспільства, включаючи людей через вивчення Біблії в своїх збо-
рах до реального життя, часто забутих в соціумі. 

____________

свідки виконують дуже важливу функцію,  
соціалізуючи членів нашого суспільства,  
включаючи людей через вивчення Біблії  
в своїх зборах до реального життя,  

часто забутих в соціумі 
____________

____________

культові  
споруди  

свідчать про 
фінансові,  

матеріальні, 
кадрові  

можливості 
релігійної  

організації та 
про її добрий 

менеджмент  
____________

Людмила  Филипович
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Також Свідки активно працюють з національними меншинами, 
розповсюджують біблійну літературу, наскільки мені відомо, 36 мова-
ми. Створюються окремі зібрання: корейською, навіть узбецькою. То-
бто будь-яка людина, що проживає на території України і не є етнічним 
українцем, у Свідків Єгови зможе знайти розуміння, духовну підтримку 
і, головне, зможе релігійно розвиватися разом з цією організацією. 

Свідки працюють з групами соціального ризику, наприклад, з хво-
рими на СНІД або наркоманами. Тобто вони не гребують цими соціаль-
ними верствами нашого населення, а є дуже активними і, фактично, 
замість держави глушать або вирішують величезну кількість соціаль-
них проблем, з якими стикається українське суспільство. 

Я вже згадувала, що Свідки дуже активні у використанні здобутків 
технічного прогресу, прикладом чого є навіть сьогоднішня конферен-
ція, коли ведеться переклад трьома мовами, оперативно під’єднують-
ся доповідачі з різних куточків світу. Непевна, що організувати таку 
конференцію в такій добрій якості, як ми сьогодні маємо, здатні всі 
релігійні організації в Україні.

Обговорюючи сьогодні багато тем, в основному історичного харак-
теру, ми бачимо, що Свідки відкриваються і на складні питання нашої 
дійсності, на які ще не дали, можливо, остаточної відповіді. Серед них: 
Свідки Єгови і національні питання, Свідки і нинішня влада, Свідки Єго-
ви і російсько-українська війна, Свідки Єгови і анексія Криму, ставлен-
ня до КОВІДу і карантину, пов’язаного з КОВІДом. Нам би хотілося в 
нашому суспільстві почути більш ясний голос Свідків щодо цих питань, 
тобто оголошений нейтралітет в світських справах, певна ізоляціоніст-
ська політика сьогодні, напевно, вже не спрацьовує. Тому що ми живе-
мо в одному домі, ми всі є громадянами однієї країни, і не можна бути 
нейтральним в питаннях щоденного життя, а це вже стало питанням 
нашого щоденного життя. Мені не зовсім зрозуміло, чому Свідки не 
входять в жодні міжконфесійні або міжнародні міжрелігійні об’єднан-
ня. Це чудові площадки, які можна використати для утвердження своїх 
цінностей, для переконання в тому, що Свідки мають таке саме право 
на існування в релігійних просторах інших держав, аби до них ставили-
ся як не до «шкідливих» чи «деструктивних сектантів», а як до повно-
правних членів українського або будь-якого іншого простору. Я за те, 
щоб Свідки більш активно включалися в діалог релігій як у світі, так і в 
Україні.

На завершення хочу підвести певні підсумки стосовно присутності 
Свідків Єгови в релігійному полі сучасної України. Свідки Єгови із 
«закритої секти», які фактично були альтернативною реальністю ра-
дянської дійсності, перетворюються на відкриту для українського су-
спільства деномінацію. Із катакомбної спільноти людей, травмованих 
радянською політикою переслідувань і репресій, Свідки стають зви-
чайною релігійною інституцією, яка поступово вписується в структуру 
релігійного життя України. Свідки із спільноти людей, які не довіряють 
світу, тому зрікаються його, стають колективом, що здатний цей світ 
змінити. Із «ізгоїв» суспільства вони перетворюються на його включе-
них членів, активних учасників, утверджуються як прообраз ідеального 
соціуму на Царство Боже на Землі, де панує любов, взаємодопомога, 
підтримка і солідарність.
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ЛАРИСА ВЛАДИЧЕНКО  —  
доктор філософських наук, заступник 
завідувача відділу з питань релігій, 
забезпечення права громадян на свободу 
світогляду і віросповідання Секретаріату 
Кабінету Міністрів України (Україна)

«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА  
В СФЕРІ РЕЛІГІЇ ТА СУЧАСНИЙ 
СТАН ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ СВІДКІВ ЄГОВИ  
В УКРАЇНІ»

З прийняттям незалежності наша країна проголосила курс на роз-
будову демократичної і правової держави, і це стосується всіх сфер 
суспільного життя, зокрема і сфери відносин між державою та релігій-
ними організаціями. Якщо говорити про модель державно-конфесій-
них відносин, то міжнародно визнані принципи свободи релігії, сво-
боди віросповідання були імплементовані в нормативно-правову базу 
України, яка регулює відносини між державними інституціями та релі-
гійними організаціями. 

Всі існуючі моделі цих відносин можна розділити на три категорії: 
ворожі, нейтральні та паритетні (партнерські), якщо класифікаційним 
критерієм визначати суб’єкти цих відносин. Говорячи про період не-
залежності Української держави, тобто сучасний період, в експертних 
українських та зарубіжних доповідях і в виступах керманичів держави 
можна побачити ствердження того, що Україна розбудовує партнер-
ські або паритетні відносини по відношенню до релігійних організацій. 
Звісно, існує багато актуальних питань в цій сфері.

Перш за все потрібно зазначити, що ще до прийняття незалежності 
України, в період початку демократичних змін, які відбувалися в на-
шій державі, а саме прийняття суверенітету в 1990-му році і до про-
голошення незалежності України, був прийнятий Закон України «Про 
свободу совісті та релігійні організації», який залишається чинним на 
сьогодні і є базовим та основним. В ньому імплементовані міжнародні 
гарантії свободи совісті, свободи релігії, свободи віросповідання. В по-
точному році у квітні виповнюється тридцять років від його прийняття.

Впродовж періоду незалежності дев’ятнадцять разів в цей закон 
були внесені зміни і доповнення, він є чинним на сьогодні. Якщо го-
ворити про суб’єкти з державної сторони, тобто державні інституції у 
контексті відносин між державою і релігійними організаціями, то вони є 
досить різноманітні. Тому релігійні організації співпрацюють з різними 
державними структурами. Зокрема від законодавчої гілки влади – це 
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Парламент України: депутати, їх об’єднання та безпосередньо апарат 
Верховної Ради, де діють профільні комітети, які опікуються саме цією 
реалізацією державної політики у сфері релігії. Тобто в законодавчо-
му аспекті проводять експертизу і різні процедури згідно з Регламен-
ту ВРУ для того, щоб той чи інший закон потрапив на сесійні засідан-
ня Парламенту. Також це Президент України як гарант цих свобод. 
Це і звісно виконавча гілка влади, безпосередньо Кабінет Міністрів і 
Секретаріат Кабінету Міністрів, в якому діє відповідний структурний 
підрозділ, це і обласні державні адміністрації на місцях, якщо говорити 
про регіональну політику, це і міністерства та відомства, які діють в 
Україні, оскільки релігійні організації проводять свою діяльність в різ-
них сферах суспільного життя. І це також державний орган виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері релігій. Якщо говорити 
про весь період незалежності України, то з 1992-го по сьогоднішній 
день цей держорган сім разів змінював свою назву і підпорядкування.

На момент, коли приймався Закон України «Про свободу совісті та 
релігійні організації», тобто березень-квітень 1991 року, коли ще ве-
лось безпосереднє обговорення законопроекту, то в парламенті від-
бувались жваві дискусії щодо того, чи доцільно існування держоргану 
у справах релігій в структурі органів виконавчої влади в Україні. Одна 
група народних депутатів виступала за те, що це рудимент радянської 
влади і його не потрібно залишати, інша навпаки говорила, що і в ін-
ших демократичних державах, зокрема в європейських країнах, цей 
держорган існує, проте не має контролюючих функції. Зрештою було 
прийнято рішення в структурі органів виконавчої влади України утво-
рити відповідний держорган, який існує до теперішнього часу, лише 
зазнавав в той чи інший період структурних і статусних змін. Звісно, що 
вказаний держорган не має функції контролю за внутрішньою діяльні-
стю релігійних організацій та дозвільної функції щодо діяльності релі-
гійних організацій. Цей держорган, згідно Закону, безпосередньо фор-
мує і реалізує державну політику у сфері релігії. 

Якщо говорити про релігійні організації України і взагалі про релі-
гійну ситуацію, то, як відомо, Україна є полірелігійна, поліконфесійна 
держава, в якій діють на сьогодні понад сто релігійних напрямів. Але 
ця поліконфесійність «полірелігійність» не була набута під час неза-
лежності України. Вона історично сформувалася впродовж багатьох 
століть на території сучасної України. Звісно вона існувала і під час Ра-
дянського Союзу. Наприклад, це засвідчують архівні документи. Один 
з них — це документ 1966 року, коли Уповноважений апарату в справах 
релігії звертався у відповідній «Доповідній записці…» до свого очільни-
ка в Москві. У цій Доповідній він зазначав, що просить розширити штат 
Уповноваженого, оскільки співробітники на той час не справлялися з 
тими функціями, які були на них покладені, і обґрунтовував потребу 
щодо збільшення кількості співробітників. Одним із аргументів, який 
він наводив, було те, що саме в Україні зосереджується найбільша 
кількість релігійних організацій, які діють на всьому просторі Радянсь-
кого Союзу. 

Наприклад, в середині 60-х років ХХ століття в УРСР діяло майже 
63% релігійних організацій Свідків Єгови від всієї кількості цієї релігій-
ної організації в Радянському Союзі. У 1990 році діяло 283 релігійні ор-
ганізації Свідків Єгови, звісно, вони маркувались як незареєстровані. І 
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1951  2021кількість членів релігійних організацій «єговістів» (мовою регіоналу), як 
бачимо з цього документу, — 22550 осіб. На сьогодні нараховується 
приблизно 130000 членів Свідків Єгови в Україні. Тож можна сказати, 
що в шість разів збільшилась кількість представників цієї релігійної ор-
ганізації в Україні. 

Відомо, що 28 лютого 1991 року перша релігійна громада Свідків 
Єгови отримала офіційну реєстрацію статуту. По завершенню першого 
року незалежності України у зведеному статистичному звіті щодо релі-
гійної мережі можна побачити, що на той час вже діють 409 релігійних 
організацій Свідків Єгови, з яких 67 мають статус юридичної особи, 
тобто зареєстрували свої статути, а також вже проводили свою діяль-
ність 30 недільних шкіл цієї релігійної організації. 

Якщо говорити про актуальні статистичні дані релігійної мережі в 
Україні, то я користувалась даними станом на початок 2020 року, тобто 
за 2019 рік, оскільки дані за 2020-й рік на сьогодні ще не оприлюднено 
нашими колегами з Державної служби етнополітики і свободи совісті. 
Сподіваємось, що найближчим часом ми отримаємо цю інформацію і 
зможемо подивитись динаміку, яка відбулась за останній рік. Але під-
креслю, що користуюся статистикою, яка була підготовлена співробіт-
никами Департаменту у справах релігії та національностей при колиш-
ньому Міністерстві культури України. Отже, на початок 2020 року в 
Україні діє майже 37000 релігійних організацій. 

На картах, які висвітлюють релігійну мережу в Україні на початку 
ХХІ століття, можна бачити, що Свідки Єгови присутні серед напрямів 
пізніх протестантів, які представлені в нашій державі. Якщо говорити 
про динаміку зростання релігійних організацій за весь період незалеж-
ності України, потрібно зазначити, що майже за 30 років незалежності 
релігійна мережа нашої держави збільшилася в три рази. Свідки Єгови 
в цій мережі (де домінують християнські напрями) серед протестантів 
займають більше 7%, а від всієї кількості релігійної мережі — майже 2%.

Оскільки з 2015 року дані щодо Автономної Республіки Крим та 
частини Луганської і Донецької областей не подаються в державній 
статистиці, то на початок 2020 року в Україні діяло 897 громад Свід-
ків Єгови, з них 620 не реєстрували статути, тобто не мають статусу 
юридичної особи, і 272 мають цей статус. Отже, можна побачити, що 
релігійні організації Свідків Єгови використовують право, яке передба-
чено Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», що 
передбачає діяльність релігійних громада без реєстрації статуту. Мож-
на сказати, що майже 70% громад Свідків Єгови користуються саме 
цим правом. На 2014 рік, коли ще не відбулося тимчасової окупації АР 
Крим, релігійна мережа Свідків Єгови в АРК становила майже 4% від 
загальної мережі півострова. 

Говорячи про забезпеченість релігійних організацій Свідків Єгови 
культовими спорудами і молитовними будинками, то на початок 2020 
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року релігійні організації Свідків Єгови використовують 668 примі-
щень. Це складає трохи більше 2% від всіх будівель чи приміщень, 
які використовують релігійні організації в Україні, з яких трохи більше 
ніж половина (50,5%) це типові культові споруди або Зали Царства, 
а 49,5% — це приміщення, пристосовані організаціями Свідків Єгови 
для молитовних потреб, тобто в оренді або винаймаються. І з цих типо-
вих культових споруд 3% були повернуті державою у власність і 97% 
— новозбудовані. Таким чином, на сьогодні організації Свідків Єгови 
в Україні забезпечені приміщеннями для релігійних потреб майже на 
75%. 

Наприклад, в інтернет-мережі можна 
побачити, які Зали Царства є в Україні і 
якою була перша в світі будівля, що от-
римала назву Зал Царства. Вона була 
побудована в 1935 році на Гавайських 
островах США, а в минулому, 2020, році 
була відреставрована, і перед локдауном 
там відбувалися збори місцевої громади 
м. Гонолулу. Також варто звернути ува-
гу на приміщення в місті Тетіїв. З 2014 до 
2018 року релігійна громада Свідків Єго-
ви в цьому місті не могла використовува-

ти це приміщення, оскільки велися судові спори. На жовтень 2018 року 
Верховний Суд України відповідним рішенням відновив право релігій-
ної громади Свідків Єгови в м. Тетіїв використовувати цю споруду. На 
місцевому рівні органи державного архітектурного будівельного кон-
тролю шість років поспіль відмовляли у введенні в експлуатацію цього 
приміщення.

Організація Свідків Єгови в Україні достатньо активно звертається 
до суду, коли є, на їхню думку, будь-які порушення їхніх прав. Якщо 
їхнє звернення не задовольняють на території України, то вони зверта-
ються до судів вищої інстанції з прав людини. Так, відоме рішення, ви-
несене Європейським Судом з прав людини у вересні 2019 року. Євро-
пейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 7000 євро 
(1000 — за моральне відшкодування і 6000 — за судові витрати) щодо 
відмови виділити Свідкам Єгови земельну ділянку у місті Кривий Ріг. 

Наступні пункти презентації стосуються питань розповсюдження 
літератури релігійного призначення і права на альтернативну невійсь-
кову службу. Як вже згадувалося, сьогодні у інших виступах, активно 
перекладаються і розповсюджуються представниками Свідків Єгови 
примірники Біблії («Переклад нового світу»), журнал «Вартова башта» 
та інша література. Єдине, що хочу підкреслити, окрім того, що релі-
гійним організаціям надається право виготовляти, експортувати, ім-

____________
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1951  2021портувати і розповсюджувати релігійну літературу, Податковий кодекс 
також звільняє релігійні організації від оподаткування щодо ввезення 
богослужбової літератури на територію України. Приблизно у 2018 
або 2019 році, коли релігійна організація Свідків Єгови черговий раз 
зверталася до Міністерства культури України щодо 
отримання довідки для подальшого пред’явлення на 
митниці відносно питання ввезення тої чи іншої літе-
ратури, виникли сумніви до низки книг, які можна 
маркувати як богослужбову літературу. Департамент 
Мінкультури пішов на зустріч і це питання було вине-
сено на розгляд Експертної ради з питань свободи 
совісті релігійних організацій, яка діяла при Міністер-
стві культури на той час, і ця дискусія закінчилась на 
користь Свідків Єгови — вони змогли використати 
це право на безоплатне ввезення відповідної кате-
горії літератури. 

Щодо права для представників релігійних організацій на альтерна-
тивну невійськову службу: Україна в своєму законодавстві передбачи-
ла право представникам релігійних організацій, які згідно своїх релі-
гійних переконань не можуть використовувати зброю, проходження  
альтернативної служби замість проходження строкової служби.

Також зазначу, що у зв’язку з пандемією, пов’язаною з розповсюд-
женням гострої респіраторної коронавірусної хвороби, керівництво 
релігійної організації Свідків Єгови в Україні дослухалось до урядових 
рекомендацій щодо здійснення тимчасових заходів для запобігання 
розповсюдженню хвороби. Зокрема Зали Царства Свідків по Україні 
були зачинені, а богослужіння переведене в онлайн-режим. На офіцій-
ному сайті Організації можна побачити фотографії, де біля Залів Цар-
ства є повідомлення про те, що через пандемію коронавірусу зібрання 
проводяться через інтернет, і додається номер телефону координа-
торів для подальшого скерування щодо відвідання зібрання в онлайн 
форматі. Також надається QR-код, за яким охочі можуть долучитися 
до зібрань. 

Не зважаючи на високу конкурентність у відносинах між релігійни-
ми організаціями, за даними соціологічних опитувань можна констату-
вати, що українське суспільство залишається толерантним в питаннях 
віросповідання, оскільки більше 70% респондентів говорять про те, що 
«будь-яка релігія, яка проголошує ідеали добра, любові, милосердя і не 
загрожує існуванню іншої людини, має право на існування». Однак за-
лишається певний відсоток у нашій країні, який висловлюється катего-
рично, що можна бачити за результатами соціологічного дослідження 
центру Разумкова. Наприклад, близько 16% обирає відповідь «істинна 
тільки та релігія, яку я сповідую» або «право на існування мають тільки 
традиційні для нашої країни віросповідання». Також в українському су-
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спільстві іноді можна бачити приклади нетолерантного ставлення од-
них представників релігійних організацій відносно інших. Тому власне 
наявні справи в Європейському суді, наприклад, в 2020 році «справа 
Корнілової» та інші, суть яких полягає в упередженому ставленні за 
релігійною ознакою до представників Свідків Єгови. 

І останнє: аналіз проблемних питань державно-конфесійних відно-
син, які виникли після подій кінця 2013 – початку 2014 року, пов’язаних 
із дестабілізацією миру та суверенітету України, показує те, що існують 
системні порушення основоположних прав і свобод людини на ґрунті 
ненависті з мотивів упередженого ставлення за релігійною ознакою на 
тимчасово окупованих територіях України. Тут можна констатувати, що 
було тимчасово окуповано приблизно 47 тисяч квадратних км України, 
що складає майже 13% від всієї території України, яка є тимчасово 
непідконтрольною. З даних від різних моніторингових місій можемо 
бачити, що потерпілими є представники різних релігійних організацій, 
серед яких є Свідки Єгови, які на сьогодні чи не найбільше потерпають 
на цих територіях. Також хочу зазначити, що ще в 2017 році Міністер-
ство культури України зробило заяву на підтримку представників Свід-
ків Єгови і засудило дії Російської Федерації  щодо заборони діяльності 
релігійної організації Свідків Єгови в Росії.
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70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

АЛЛА БОЙКО  —  
доктор філологічних наук,  
професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

«ОБРАЗ РЕЛІГІЙНОЇ  
ОРГАНІЗАЦІЇ СВІДКІВ ЄГОВИ  
У МЕДІА-ПРОСТОРІ УКРАЇНИ»

Законодавство України і технічні можливості засобів масової ін-
формації дозволяють створити широку палітру релігійних медіа-газет, 
журналів, сайтів, інтернет-платформ тощо. Більшість релігійних органі-
зацій, парафій і навіть окремі храми представлені в інтернеті, що надає 
можливість не лише інформувати аудиторію про події або звертатись до 
кожної особи за допомогою інтерактивного зв’язку, а навіть проводити 
онлайн служби і причастя, що особливо актуально в період пандемії.

Кількість релігійних медіа дозволяє редакціям, журналістам, до-
писувачам та всім бажаючим висвітлювати чимало тем і проблем. Ми 
відокремили найголовніші з них, які можуть бути цікавими аудиторії в 
аспекті релігії. Це релігія і влада (держава);  релігія і політика; релігія і 
соціальні проблеми; релігія і наука; релігія і освіта; релігія і мистецтво; 
релігія і війна; міжконфесійні відносини; релігія і сім’я, родинне й под-
ружнє життя; релігія та діти; релігія і спорт; паломництва і релігійний 
туризм; сенсації, скандали, які стосуються релігійних організацій або 
представників духовенства.

Втім, на сьогодні журналісти обмежуються невеликим колом пи-
тань, і це стосується майже  всіх церков і релігійних організацій. Причин 
цього чимало, головні з них – пануюча в українському суспільстві се-
куляризація суспільства, нерозуміння проблем віруючих і упереджене 
ставлення до них, прискіплива увага до політики і шоу-бізнесу, а також 
небажання певних релігійних організацій представляти себе в інфор-
маційному полі і невміння грамотно проводити комунікаційну кампанію 
(пояснити останнє можна відсутністю фахівців з комунікації).

У контексті цієї роботи ми звертаємось до висвітлення діяльності 
Свідків Єгови в інформаційному полі України. Довгий час ця організа-
ція знаходилась на медійних маргінесах, хоча її члени постійно нама-
гаються налагодити комунікацію з суспільством, пропонуючи медійну 
друковану продукцію – газети і журнали, а також публікуючи основи 
вірування на сайтах, активно зустрічаючись з людьми.
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І лише в останній час деякі журналісти суспільно-масових медіа 
звернули увагу на історію і сучасні події в цій релігійній організації. Так, 
журналісти Релігійно-інформаційної служби України лише за остан-
ні місяці 2021 року опублікували кілька матеріалів про Свідків Єгови. 
Можемо відзначити цікаву і багатогранну статтю  Ярослава Музиченка 
«Депортовані... “за віру в Бога”», інформаційну замітку «Суд дозволив 
свідку Єгови не служити в армії з релігійних переконань»,  а також низку 
публікацій про переслідування членів цієї релігійної організації в Росій-
ській Федерації: «У Росії після обшуків затримали трьох Свідків Єгови»,  
«Ще чотирьох Свідків Єгови засудили до багаторічного ув’язнення в 
Росії», «У Росії суд уперше виправдав Свідка Єгови за “екстремістсь-
кою” статтею» та ін.

Необхідно відзначити, що моніторинг подій в РФ  проводить також 
популярна у світі і впливова інтернет-платформа «Religion News Service». 
Варто звернути увагу на заголовки публікацій: «Russian Supreme Court 
upholds ban on Jehovah’s Witnesses», «Fifth Jehovah’s Witness receives six-
year sentence in Russia for practicing his faith», «Persecution of Jehovah’s 
Witnesses in Russia intensifies and targets children», «One Jehovah’s Witness 
acquitted in Russia as others get months of restrictions» та ін.

Вже із заголовків зрозуміло, що діяльність релігійної організації 
Свідків Єгови та  події і ситуації, в які вимушено потрапили її члени, за-
цікавили журналістів з позицій захисту прав людини. Спільні зусилля 
медійників і членів цієї організації призвели до того, що суспільство 
звернуло увагу на проблеми віруючих.

Тобто Свідки Єгови мають якомога більше говорити про ці аспек-
ти в медіа, тим самим наголошуючи на своїх правах, розповідаючи про 
діяльність громад, віру, історію, сучасний стан тощо.

Будь-яка релігійна організація стане цікавою суспільству, коли буде 
проголошувати власні позиції з актуальних питань життя. Якщо висвіт-
лені проблеми не охоплюють велику аудиторію, то споживачі медіа 
продукції  на них не зважають, оскільки найчастіше  пересічна  люди-
на бере до уваги  лише  ті проблеми, які стосуються безпосередньо її 
або ближнього кола, потім місця його проживання, країни, континенту 
тощо. Таким чином, релігійні медіа мають висвітлювати ті питання, які 
потенційно можуть стосуватись багатьох аудиторних сегментів.

Побіжний аналіз періодики релігійної організації Свідків Єгови до-
зволяє дійти висновку,  що у  засобах масової інформації висвітлюють-
ся глобальні проблеми, проте вказані ЗМІ майже не торкаються питань, 
які стосуються  кожної людини, її життя, сучасного стану країни та ін.

Що можуть розказати про свою діяльність Свідки Єгови? По-перше, 
вони відомі тим, що займаються благодійною діяльністю, зокрема допом-
агають людям із інвалідністю, як-от глухим, піклуються про дітей і людей 
поважного віку, ін. Тобто є про що сказати, але, на жаль, не говорять. 

Які ж теми можна було б висвітлювати в засобах масової інфор-
мації, які належать релігійній організації Свідків Єгови? Теми «релігія і 
влада», «релігія і держава», «релігія і політика» не входять в коло про-
блем Свідків Єгови. Проте цього не можна сказати про тему релігії і 
соціальних проблем, коли Свідки Єгови дійсно працюють над соціаль-
ними проблемами, але не говорять про це, принаймні в засобах масової 
інформації. Наступною актуальною темою може бути «релігія і наука». 
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1951  2021Ця тема майже не простежується взагалі або простежується дуже мало 
і невпевнено. Проте вона могла б бути цікавою для аудиторії, зокрема 
питання: чи є науковці, які є прихильниками Свідків Єгови? Поки такої 
інформації немає. Ще однією темою є «релігія та освіта», де також спо-
стерігається величезна прогалина, оскільки українське суспільство не 
знає, який рівень освіти в більшості представників Свідків Єгови, чи ма-
ють вони свої школи, гімназії, університети, як там ведеться викладан-
ня. Великою темою є «релігія і мистецтво», проте все, що ми можемо 
знайти, це інформація з журналів, які поширюють представники Свідків 
Єгови. Але в засобах масової інформації немає відомостей про це. Як 
інтерпретують масове мистецтво Свідки Єгови, як вони ставляться до 
кінематографа, масової культури, шоу-бізнесу, до  експлуатації жіночо-
го тіла в рекламі, в мистецтві? 

Багато таких проблем висвітлюється в журналах Свідків Єгови, як-
от «Пробудись!», але для широкого загалу цієї інформації немає: про 
релігію, про сім’ю, родинне і подружнє життя. Пошуки матеріалів, у яких 
би висвітлювались питання подружнього, сімейного, родинного життя 
Свідків Єгови, привели до знахідки  однієї статті про те, як одружують-
ся Свідки Єгови. Але як вони ставляться одне до одного, підтримують 
одне одного тощо? «Релігія і діти». В журналах «Пробудись!» міститься 
багато інформації на ці теми, але вони не відкриваються для широко-
го загалу. Навіть у релігійно-інформаційній службі України чи на інших 
якихось незалежних порталах інформації про ці аспекти життя Свідків 
Єгови поки що нема. 

У цій роботі ми вже звертались до впливових релігійних медіа, зо-
крема «Religion News Service». Співробітники цієї інтернет-платформи 
звертаються до різноаспектних проблем життя Свідків Єгови, а саме, 
політики, соціальних проблем, боротьби з пандемією COVID-19, спор-
ту, шкільного виховання тощо. Варто лише звернутись до заголовків 
публікацій: «Spirituality finds a place in the new ‘school house’», «Jehovah’s 
Witnesses initiate global campaign», «The nondenominational Donald», «For 
another year, the world’s most famous door-knocking ministry will stay home», 
«THE BEST OF RNS: Serena Williams’ secret weapon: ‘Jehovah God’».

Ну і нарешті, сенсації, скандали, які стосуються релігійних органі-
зацій. Засоби масової інформації ґрунтуються і цікавляться переваж-
но скандалами. З одного боку, добре, що Свідки Єгови майже ніколи 
не потрапляють в такі новини. Проте є одкровення людини, яка була 
в цій релігійній організації, яку вони називають «сектою», і хотілось би, 
щоб на ці одкровення теж були якісь відгуки і якась реакція прес-цен-
тру релігійної організації Свідків Єгови або конкретних осіб. Оскільки 
без цього відбувається однобічна комунікація та інформаційні напади 
на релігійну організацію Свідків Єгови, але немає жодного відгуку, по-
яснень чи спокійного роз’яснення ситуації в медіа.

З одного боку, негативний образ Свідків Єгови у ЗМІ в Україні фор-
мується під впливом організації, яка «спеціалізується на сектах»,— Союз 
православних журналістів. З іншого боку, дуже загострюються іноді так 
звана місіонерська практика і те, що ми називаємо «антисектанською 
істерією». Тобто, по суті, це доведена до абсурду саме конфесійна жур-
налістика: люди, які працюють у конфесійних виданнях, у конфесійних 
засобах масової інформації іноді починають буквально немотивовано 
нападати на деякі релігійні організації.

Алла  Бойко
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Якщо говорити про Російську Федерацію, там це робить держава та 
РПЦ. В Україні ж держава, крім згаданого «антисектанського закону», 
не переслідує жодну релігійну організацію. Принаймні поки що.

Таким чином, можемо дійти висновку, що формуванню позитивного 
образу релігійної організації Свідків Єгови в медіа, а отже, й в суспіль-
стві може сприяти лише фахова комунікація – професійна презентація 
діяльності в інформаційному полі України, а також і усього світу. 

Запитання: чи помітили Ви, у чому перш за все звинувачують 
Свідків Єгови в негативних публікаціях? Здається, що, коли б самі Свід-
ки могли побачити, у чому полягає головне звинувачення, висунуте про 
ти них, то могли якось діяти стосовно цього.

Алла Бойко: в основному, звинувачення  у таких публікаціях по-
лягають у тому, що Свідки є не такими як всі, є іншими, що вони не так 
трактують християнство і, взагалі, є «сектою» і «затягують» інших. Такі 
звинувачення є дивними, оскільки кожна релігійна організація поклика-
на до того, аби запрошувати до себе людей. По-друге, кожна релігійна 
організація трактує свою віру по-своєму.  Я не знайшла жодного ар-
гументованого звинувачення, з яким можна було б сперечатись. Мені 
здається, що якби Свідки Єгови розповідали про себе більше, то, мож-
ливо, не було б таких нічим не обґрунтованих звинувачень.

Запитання:  хто формує чи хто впливає на формування негатив-
ного образу Свідків Єгови у ЗМІ, оскільки самі Свідки не провокують 
цього?

Алла Бойко: тут є декілька моментів. Усі ми знаємо організацію, 
яка спеціалізується на сектах. Мова йде про Союз православних жур-
налістів. З іншого боку, загостюється так звана місіонерська практика і 
те, що ми називаємо «антисектантською істерією». По суті, це доведена 
до абсурду конфесійна журналістика. Люди, які працюють у конфесій-
них виданнях, починають немотивовано нападати на певні релігійні ор-
ганізації. Причиною негативного образу Свідків у ЗМІ також є неграмот-
ність деяких журналістів або людей, які називають себе журналістами. 
Хтось їм сказав, що, наприклад, Свідки Єгови щось там роблять, і, не 
розбираючи, вони починають писати, що це «секта», але не в науково-
му, не в релігієзнавчому понятті, а з негативною конотацією. Але коли 
добираєшся до суті, то джерелом інформації цього журналіста є «ба-
тюшка в сусідньому храмі». Але не можна в засобах масової інформації 
безпідставно ставити клеймо чи негативно ставитися до якоїсь релігій-
ної організації. Журналісти мають бути відповідальними за свої слова та 
дії. Необізнаність наших журналістів в міжконфесійному житті, в релігій-
ному житті України взагалі може призвести до певних негативних дій. 
Адже, по суті, антисектантську істерію проти Свідків Єгови, яка зараз 
спостерігається в Російській Федерації, почали журналісти. І це вже на 
державному рівні, та журналісти все ж таки дуже впливають на масову 
свідомість і формування такого негативного іміджу в засобах масової 
інформації, а також і в суспільстві. А коли суспільство вже готове, то не-
доброчесна, непорядна влада може скористатися цим і почати репресії 
проти релігійної організації. Тому знову ж таки, в даному випадку треба 
проводити освіту та певні роз’яснювальні заходи.

____________

не можна 
в засобах 
масової 
інформації 
безпідставно 
ставити клеймо 
чи негативно 
ставитися 
до якоїсь 
релігійної 
організації   
____________



53

1951  2021
70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

СЕРГІЙ ІВАНЕНКО  —  
доктор філософських наук,  
релігієзнавець (Росія)

«СПРАВА СТАЛІНА ЖИВЕ,  
АЛЕ НЕ ПЕРЕМАГАЄ.  
РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ  
ПЕРЕСЛІДУВАНЬ СВІДКІВ  
ЄГОВИ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ»

Ця операція, безумовно, торкнулася жителів дуже різних республік 
і насамперед тих територій, котрі нещодавно увійшли до складу СРСР, 
у 1939 році, і можуть вважатися новими регіонами для колишнього Ра-
дянського Союзу. Але, зрештою, за своїми результатами та більш да-
лекими наслідками вона торкнулася всієї цієї країни. 

Хочу коротко розповісти про те, як ця ситуація може бути осмисле-
на з точки зору тих цілей, які ставив Сталін і не зміг досягти у 1951 році, 
та як вони співвідносяться з тією ситуацією, яка спостерігається у су-
часній Росії. У 2017 році Верховний суд заборонив усі юридичні особи 
Свідків Єгови, і віруючі цієї конфесії також піддаються репресіям, може, 
не настільки жорстоким, як за часів Сталіна, але достатньо серйозним. 
Я назвав би свій виступ: «Справа Сталіна у сучасній Росії живе, але не 
перемагає». І в цьому сенсі уроки операції «Північ» залишились багато 
в чому невивченими керівництвом сучасної Російської Федерації.

Коли мова йде про уроки цієї операції, перш за все я хотів би під-
креслити те, що стосується вибору, перед яким постали віруючі у 1951 
році. З одного боку, вони могли відмовитися від своїх переконань і за-
лишитися, зберігши своє майно на попередньому місці проживання, 
та не понести якихось серйозних збитків. З іншого боку, якщо вони 
обирали свої релігійні переконання Свідків Єгови, то повинні були про-
тягом двох годин, які виділялись на збори, фактично втративши все 
своє майно, всі свої можливості, які вони мали на попередньому місці 
проживання, відправитися навічно у заслання, у невідомість, у дуже 
важкі умови життя, праці, проживання. Дотепер точна кількість тих, 
хто відрікся, невідома. Документально підтверджено, що відреклися 
від віри п’ять людей. Якщо зіставити це з загальним числом висланих 
— більше восьми з половиною тисяч людей, то, вочевидь, це, на диво, 
дуже мало. А чому з’явилась така, можна навіть сказати, фантастич-
на відданість Свідків Єгови своїм релігійним переконанням? Не через 
релігійний фанатизм, бо якраз більшість з них не були фанатиками. 
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Вони свідомо обрали свої релігійні погляди. Вони звіряли їх з Біблією, з 
життям, порівнювали свою реальну поведінку з біблійним вченням. Та 
в тих випадках, коли вони не знаходили у Біблії конкретних «рецептів», 
як треба себе поводити, вони повинні були спиратися на навчене згід-
но з Біблією сумління. Це достатньо незвичайна для більшості релігій 
практика, коли система переконань не вдовбується звідкись зверху, 
а повинна бути перевірена, ретельно вивірена самим віруючим. Вона 
виявилась на рідкість міцною та здатною знести найсерйозніші ви-
пробування, включаючи цю загрозу вічного заслання. Та пізніше, коли 
Свідки Єгови опинились вже в самому цьому засланні у Сибіру, вони 
також зберегли, у величезній своїй більшості, релігійні переконання. 
Вони змогли передати їх своїм дітям, підростаючому поколінню. І вони 
змогли активно проповідувати, хоча це було суворо заборонено та всі-
ляко каралось, досягли того, що їхня релігія стала зростати кількісно, 
здобувати нових послідовників як у Сибіру, так і в інших регіонах. 

Я вивчав найрізноманітніші роботи, присвячені Свідкам Єгови у 
радянські часи. Зокрема відома така книга, як робота Бартошевича 
та Борисоглебського «Именем Бога Иеговы». Вона була видана Держ-
політвидавом у 1960 році, за п’ять років до того, як Свідки Єгови були 
звільнені зі спецпоселення і могли роз’їхатися по території всього 
колишнього СРСР. І ось вже тоді, коли більша частина Свідків Єго-
ви залишилась у сибірському засланні, ці дослідники відзначали, що 
громади Свідків Єгови з’являються у нових регіонах — у тих регіонах 
Радянського Союзу, де їх ніколи раніше не було, наприклад, у респу-
бліці Комі, у Калінінградській області тощо. Чому таке могло статись? 
Варто зазначити, що Бартошевич був полковником держбезпеки, а Бо-
рисоглебський — генерал-майором держбезпеки. Тобто ці люди були 
достатньо обізнані. Бартошевич був заступником начальника відділу 
Міністерства державної безпеки у кінці 1940-х й на початку 1950-х 
років і займався всіма конфесіями: і православними, і католиками, і 
юдеями, і буддистами, і тими ж Свідками Єгови, — і добре уявляв собі 
реальну картину, у тому числі й релігійного життя.

Чому ж Свідки Єгови змогли всупереч цим заборонам, обмежен-
ням, режиму заслання все-таки зростати кількісно у Радянському Со-
юзі? Відповідь можна знайти у матеріалах Ради у справах релігії — ще 
однієї контори, близької до служб держбезпеки. З року в рік вони від-
значали, що саме Свідки Єгови — це та конфесія, та релігія, яка стоїть 
на першому місці по своїй проповідницькій активності. І це, я вважаю, 
правда. Тим же працівникам Ради у справах релігії не було ніякого 
змісту прикрашати реальну картину та віддавати пальму першості тій 
релігії, яка б її не заслуговувала, я маю на увазі щодо проповідницької 
активності.

Треба сказати, що після того, як Свідки Єгови мали можливість у 
1965 році залишити місця заслання, та багато хто це зробив, роз’їхав-
шись по території Радянського Союзу, громади виникли у різних нових 
регіонах, чисельність Свідків Єгови продовжувала зростати, причому 
в Україні це відбувалось швидше, ніж в інших регіонах Радянського Со-
юзу. Це також відзначали працівники Ради у справах релігії. Я не зга-
дую активність державної безпеки, яка хотіла розколоти Свідків Єгови, 
збити їх з пантелику, яка намагалась всіляко зганьбити їх. Я зупинюсь 
перш за все на тих міфах, які використовувались проти Свідків Єгови 

____________

свідки Єгови 
не були 
фанатиками.  
Вони свідомо 
обрали свої 
релігійні 
погляди 
____________
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1951  2021та до певної міри застосовуються і зараз, коли робиться спроба ви-
правдати нові репресії, які обрушились на Свідків у сучасній Росії.

І в сталінські, і в хрущовські часи проводилася активна антирелігій-
на робота і велась рішуча боротьба зі Свідками Єгови. Тому передусім 
стверджувалося, що хоча Свідки Єгови хочуть постати як аполітична 
організація, яка знаходиться абсолютно поза політикою, але насправді 
вони є прихильниками світового імперіалізму, його ревними лицемір-
ними захисниками. Що ж стосується соціалізму, то це його переконані 
навіжені противники, які під виглядом аполітичності будь-якими мето-
дами прагнуть завдати максимальної шкоди соціалізму. Звичайно, цей 
міф був перекрученням реальної політики християнського нейтраліте-
ту Свідків Єгови. Проте у цей міф вірила частина радянських громадян, 
а можливо, і навіть немала їх частина.

Другий міф полягав в тому, що Свідки Єгови під прикриттям релі-
гійної проповіді насправді займаються ідеологічною диверсійною робо-
тою. Тобто вони відмовляються від служби в армії, їхні діти не вступають 
в піонери і комсомольці, самі вони не хочуть бути членами професійних 
спілок не тому, що на профспілкових квитках написано, що профспілки 
— це школа комунізму; вони не беруть участі у виборчих процедурах, в 
голосуваннях тощо не через те, що так наказує Біблія, принципи хри-
стиянського нейтралітету, а тому, що вони переконані противники со-
ціалізму, які хочуть завдати йому максимальної шкоди, але при цьому 
виглядати лицемірно як захисники якихось християнських біблійних 
цінностей. Також ця точка зору не витримує будь-якої критики. Вона є 
абсолютно лицемірною, фальшивою і в даному випадку «притягнутою» 
з метою виправдання тих жорстких нелюдських репресій, які застосо-
вувалися сталінським і в меншій мірі хрущовським режимами.

Третій міф полягав у тому, що пересічні Свідки Єгови — це пасивне 
знаряддя в руках бруклінських або якихось інших ідеологів. Тобто це 
означає, що реальні цілі організації Свідків Єгови відомі тільки керів-
никам, які є слугами центрального розвідувального управління амери-
канського керівництва, американського імперіалізму. А що стосується 
пересічних віруючих, то це, так би мовити, лише спантеличені темні 
люди, які повірили всіляким байкам, залякані перспективою Армагед-
дону, загибеллю в цьому жахливому невідомому Армагеддоні, і саме 
тому вони танцюють під дудку якихось зарубіжних ляльководів. Це та-
кож міф, який в дійсності не мав реального підґрунтя, оскільки жоден 
Свідок Єгови не зміг би, звичайно, зберегти вірність своїм переконан-
ням, якби не мав свого навченого Біблією сумління, якби не був щиро 
відданий своїм релігійним ідеалам. Він міг би тричі відректися від своїх 
переконань, як це свого часу зробив апостол Петро. Ще до того, як 
проспівав півень, Петро тричі відрікся від Ісуса через почуття страху. 

____________

жоден Свідок Єгови не зміг би, звичайно, 
зберегти вірність своїм переконанням, якби  

не мав свого навченого Біблією сумління, якби 
не був щиро відданий своїм релігійним ідеалам 

____________

Серг ій  І ваненко
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Потрібно сказати, що хоча всі ці міфи могли не подіяти на тих, хто 
пересікався з послідовниками релігії Свідків Єгови в реальному жит-
ті, але, звичайно, в чомусь вони переконували пересічних радянських 
громадян, оскільки ті громадяни, які поділяли комуністичні ідеали, дій-
сно вірили, що комунізм — це світле майбутнє всього людства, а релі-
гія — це застаріла, віджила картина світу, віджилий світогляд, і саме 
тому Свідки Єгови, як і всі інші релігійні люди, мають рано чи пізно змі-
нити свої переконання, або по-доброму, або під впливом невблаганної 
сили радянського закону.

Що стосується сучасної ситуації, то вона тут у чомусь принципово 
інша. По-перше, самих Свідків Єгови стало вже в десятки разів більше. 
Коли Сталін тільки розпочинав свою репресивну політику, Свідків Єго-
ви на території Радянського Союзу було близько 10 тисяч осіб, зараз 
Свідків Єгови в сучасній Росії є понад 170 тисяч. І, не зважаючи на 
заборону юридичних осіб та на переслідування, їхнє число продовжує 
зростати, а вони продовжують свою проповідницьку діяльність. Спіл-
куючись з ними, я переконався, що вони й далі будуть продовжувати 
проповідувати.

Якщо ж взяти до уваги російське суспільство, то воно так і не от-
римало чіткої відповіді, чому ж переслідують Свідків Єгови, адже в 
рішенні Верховного Суду йдеться лише про те, що Свідки Єгови про-
сто стверджують, що їхня релігія є правдивою, а всі решта релігій – це 
помилка. Але так вірять всі віруючі будь-якої релігії, якщо вони щиро 
вірять своїй релігії.

Тому я вважаю, що, звичайно, у міру розвитку цієї ситуації, оточу-
ючі громадяни зрозуміють, що необхідно повернути російських Свідків 
Єгови в правове поле і реабілітувати їх від тих неправильних, неспра-
ведливих звинувачень, які були висунуті їм свого часу, як це вже було 
зроблено стосовно тих репресій, які були в сталінські, хрущовські і 
брежнєвські роки.  

____________

Свідки Єгови просто стверджують,  
що їхня релігія є правдивою.  

Але так вірять всі віруючі будь-якої релігії, 
якщо вони щиро вірять своїй релігії 

____________

____________

необхідно повернути російських Свідків Єгови  
в правове поле і реабілітувати їх  

від тих неправильних, несправедливих 
звинувачень, які були висунуті їм свого часу, 
як це вже було зроблено стосовно тих репресій, 

які були в сталінські, хрущовські  
і брежнєвські роки 

____________
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70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

АРТУР АРТЕМ’ЄВ  —  
доктор філософських наук,  
професор, релігієзнавець  
(Казахстан)

«СВІДКИ ЄГОВИ  
В СРСР ТА КАЗАХСТАНІ.  
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ»

Появу Свідків Єгови в Казахстані (тоді вони називалися Дослідни-
ками Біблії) переважно асоціюють з кінцем XIX століття. Тоді, як відо-
мо, Казахстан входив до складу Російської імперії. Тому розглядати 
історію Свідків Єгови в Казахстані, не враховуючи історію Росії, не-
можливо.

На жаль, історія Свідків Єгови, як і в Росії та Казахстані, це історія 
боротьби людини за свободу совісті та віросповідання. Так історично 
склалося, що з самого моменту появи перших послідовників цієї хри-
стиянської течії на території тоді ще Російської імперії і до сьогодніш-
нього дня ми спостерігаємо за запеклою боротьбою між нетерпимістю 
влади і бажанням віруючих сповідувати віру та мислити по-своєму.

Так, у XIX столітті політика імператора вирізнялася нетерпимістю 
до тих, хто мислив та вірив інакше, тобто не розділяв вчень Російської 
православної церкви. Згадати хоча б розділ другий «Уложення про по-
карання кримінальні і виправні», який називається «Про злочини проти 
віри (тобто православної церкви) і про порушення, обмежуючих цю по-
станови», на основі якого передбачалися покарання, а саме каторжні 
роботи та заслання до Сибіру.

Однак в той самий час деякі росіяни побували в США і там познайо-
милися з Товариством «Вартова Башта». І першим з них, як вважають 
самі Свідки Єгови, був випускник духовної семінарії Семен Козлиць-
кий. Він почав проповідувати ідеї Дослідників Біблії, за що був засу-

____________

історія Свідків Єгови –  
це історія боротьби людини  

за свободу совісті та віросповідання  
____________
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джений і в 1891 році разом з дружиною та дітьми висланий на каторгу 
в селище Бухтарма (Усть-Каменогорського повіту Семипалатинської 
області, тепер Східно-Казахстанська область Казахстану).

Саме цю дату (1891 рік) казахстанські Свідки Єгови вважають по-
чатком своєї історії в цій країні.

Однак аж до Другої світової війни кількість Дослідників Біблії у 
Росії та Казахстані була досить незначною.

Усім відомо, що під час Другої світової війни Гітлер та нацисти з 
особливою жорстокістю та завзяттям переслідували Дослідників Біблії. 
Переслідували за те, що вони відмовлялися підтримувати їхні політичні 
амбіції та націоналістичні ідеали.

Це були дуже жорстокі переслідування. Загалом, за різними да-
ними, тільки у період з 1933 по 1945 роки в тій чи іншій формі зазнали 
переслідувань 97 відсотків Свідків Єгови в Німеччині і понад дві тисячі 
загинуло в таборах.

В Німеччині досі не забувають про ці переслідування. Я добре 
пам’ятаю, як у липні 2009 року був запрошений до Німеччини Дрезден-
ським університетом та разом з подружньою парою Ліндеман відвідав 
колишній концтабір Заксенгаузен. Там ми знайшли меморіальну дошку 
пам’яті Аугуста Дікмана, на якій було написано: «Пам’яті Свідка Єго-
ви Аугуста Дікмана (народився 1910 року). [Його] публічно розстріляли 
есесівці 15 вересня 1939 року через відмову з релігійних міркувань від 
військової служби».

А йому було лише 29 років.
            Ми тоді довго стояли мовчки…
Ми пам’ятаємо про переслідування в нацистській Німеччині. А в 

СРСР в той час переслідування були не менш жорстокими.
Вже на початку 1940-х років із Західної України до Казахстану почали 

висилати Свідків Єгови. Тисячі з них потрапили в жорсткі умови Карлагу.
1951 року в Казахстані вже з’явилися міцні громади віруючих. А 

згодом відбулася подія, якій і присвячена ця конференція.
1951 рік: понад 7 тисяч Свідків Єгови з Західної України, Білорусії, 

Бессарабії, Молдови, Латвії, Литви та Естонії виселено навічно – так 
звана операція «Північ». Усіх вислали до Сибіру. Не в Казахстан.

Але їхні родичі та знайомі вже були вислані до казахських степів. 
Відомі випадки, коли Свідки Єгови з Казахстану їздили до тих, хто був 
висланий в Іркутськ. Налагоджувалися зв’язки, а також організовува-
лась спільна діяльність. Вони допомагали один одному, передавали 
один одному духовну літературу та записи промов. Вони не втратили 
своєї структури, вона навіть стала міцнішою.

А в 1965 році, коли тим, хто був висланий до Сибіру, нарешті дозво-
лили покинути місце висилки, їм було заборонено повертатись додому. 
І багато хто поїхав до Центральної Азії, в Казахстан. В Казахстані до 
них ставилися краще, адже серед мешканців було багато висланих, 
небажаних та переслідуваних жертв режиму. Тоді спільне горе навчи-
ло багатьох терпимості. Звичайно, притаманна казахському народу го-
стинність та доброта теж зіграли свою роль.
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В 1961 році з’явилася Інструкція із застосування законодавства про 

культи, в якій прямо вказувалося на заборону реєстрації «єговістів» в 
СРСР.

Таким чином було підтверджено, що діяльність Свідків Єгови поза 
законом, що автоматично давало повну свободу дій силовим структу-
рам у переслідуванні усіх Свідків Єгови, а судам проводити «показові» 
процеси.

Таких процесів було досить багато і в Казахстані. Наприклад, гуч-
ний процес в Караганді 1962 року, про який писали навіть у всесоюз-
ному журналі «Огонёк».

Результат: майже все старше покоління віруючих побували у в’яз-
ницях і таборах.

У зв’язку з цим пригадую, як багато років тому я приїхав в Сол-
нєчне для того, щоб зібрати інформацію для першого видання книги 
«Свідки Єгови в Казахстані та Середній Азії». Оскільки тоді я вже був 
повністю сивий та й вже не дуже молодий, то мене спочатку питали: 
«Брате, ти звідки, де сидів?»

І варто розуміти, що уряд переслідував Свідків усі роки існування 
СРСР.

29 травня 1980 року Рада у справах релігії винесла постанову «Про 
стан та заходи посилення роботи з викриття та припинення протиза-
конної діяльності секти Свідків Єгови». І вже нове покоління віруючих 
зіткнулося з жорстокими переслідуваннями силових структур.

Моя історія знайомства з цією темою розпочалася наприкінці 1984 
року, коли за рішенням Бюро ЦК Компартії Казахстану мене звільнили 
з посади головного редактора журналу «Партійне життя Казахстану» 
за те, що зробив його надто критичним, що викликало у партфункціо-
нерів різного рівня гнів на мене. Почалося неймовірне цькування. Тому 
мене направили на роботу замісника Уповноваженого Ради по справах 
релігії при Раді Міністрів СРСР Казахської РСР.

Я вдячний за те, що опинився на цій нелегкій посаді, коли в країні 
почалася перебудова Горбачова.

Політика щодо віруючих почала зазнавати змін. Влада захотіла 
вступити в діалог. З Москви прийшла заява, аби зробити усе можливе 
для ліквідації релігійного підпілля, а воно в Казахстані тоді було най-
більшим.

Вивести з підпілля Свідків Єгови, істинно-православних християн, 
інокентіївців, адвентистів-реформістів та інших було дуже важко.

Десятиліття жорстоких переслідувань призвели до того, що керів-
ники цих релігійних організацій майже не довіряли владі (відразу ска-
жу, що вирішити це завдання до кінця ми тоді так і не змогли).

Для того щоб виконати завдання Москви, ми тоді намагалися зу-
стрічатися з керівниками підпільних громад. Спочатку це відбувалося 
досить кумедно. Ми зідзвонювалися з обласним чи районним керів-
ництвом і просили організувати нам зустріч. В призначений день та 
час ми приїжджаємо до голови громади. Нас зустрічає дружина. Умов-

____________

уряд 
переслідував 

Свідків  
усі роки 

існування 
____________
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но: «Іван Іванович вдома? Ми домовлялися з ним про зустріч». – «Ні, 
він поїхав до області по справах». – «А коли повернеться?» – «Сказав, 
можливо, завтра». Від’їжджаємо на певну відстань і спостерігаємо за 
вікном. Раптом бачимо, як Іван Іванович визирає у вікно. Тобто керів-
ники громади просто нас боялися, пам’ятаючи колишні репресії.

І довелося докласти чималих зусиль, аби поступово налагодити 
зв’язок з ними.

Я усе це розповідаю для того, щоб показати, що ті, хто сьогодні 
переслідує віруючих, наступають на ті ж самі граблі та допускаються 
тих самих помилок минулого. Переслідування не зламують віруючих 
і не вирішують проблеми. І здається, це один з основних уроків, який 
слід винести суспільству з сьогоднішнього заходу. Нетерпимість та 
жорстокість породжує лише горе та ганьбу для тих, хто їх викори-
стовує.

Це усвідомили в СРСР, але, на жаль, надто пізно.
Лише 27 березня 1991 року Свідки Єгови отримали законне визнан-

ня в СРСР. Цікаво, що в Україні реєстрацію дали на місяць раніше, 28 
лютого 1991 року.

В 1992 році перші громади Свідків Єгови отримали державну 
реєстрацію і в Казахстані.

Сьогодні Свідки Єгови зареєстровані в усіх областях та містах ре-
спубліканського значення Казахстану і багато раз проходили держав-
ну перереєстрацію.

І ось, коли в 2017 році як грім пролунала новина про закриття 
юридичних осіб Свідків Єгови у Російській Федерації і одне за одним 
посипалися повідомлення про затримання, а навіть кримінальне пе-
реслідування Свідків Єгови в Росії, казахське суспільство завмерло в 
очікуванні: чи Казахстан чинитиме так, як «старший брат»? І здавалося, 
що саме так і станеться, адже раніше, як тільки починалися переслі-
дування тої чи іншої релігійної структури, в Казахстані розпочиналась 
подібна кампанія, одним словом, якщо в Москві били в дзвони, то зав-
тра відлуння було у нас.

Але цього разу все було по-іншому. Органи влади відмовилися 
розпочинати нову хвилю переслідувань. Звичайно, це не означає, що 
влада почала прихильно ставитися до Свідків. Але вона з ними працює, 
є хоч якийсь діалог, обговорення пекучих тем і ситуацій. А саме завдя-
ки діалогу часто можна отримати більше інформації та знань. А знання 
– це найкращий спосіб боротьби з нетерпимістю. Адже розуміти інших  

____________

Переслідування не зламують віруючих  
і не вирішують проблеми. І здається,  

це один з основних уроків, який слід винести 
суспільству з сьогоднішнього заходу.  

Нетерпимість та жорстокість породжує лише  
горе та ганьбу для тих, хто їх використовує 

____________
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очевидно, це зрозуміла.

Як я вже казав, ситуація все ще зовсім непроста, антикультизм, на 
жаль, все ще існує і закликає суспільство до жорстокості і нетерпи-
мості. У нього багато послідовників, він захопив ЗМІ, але найбільше ля-
кає те, що він глибоко проник і засів в розумах окремих представників 
силових структур та чиновників. Антикультисти легко використовують 
радянські залякування, міфи та гасла і, користуючись необізнаністю 
суспільства, закликають відновити переслідування інакодумців.

Тільки всім варто пам’ятати про те, що, можливо, перша інструкція 
щодо переслідувань сект з’явилась в нацистській Німеччині. З кого ми 
хочемо брати приклад? Фактично, антикультизм живиться ненавистю і 
має руйнівний вплив як на окремих осіб, так і на ціле суспільство.

Я глибоко переконаний, що в сучасному суспільстві жити і постій-
но боротися з релігійними об’єднаннями, які комусь не подобаються 
по тій причині, що їхні вірування відрізняються від вірувань так званих 
«традиційних» релігій, взагалі неможливо і згубно.

В наш час уже не можна мислити стереотипами радянського періо-
ду, коли Свідки Єгови перебували в підпіллі. Не потрібно повторювати 
помилок минулого.

Тому я закликаю, дещо перефразовуючи Теодора Адорно, не за-
кони посилювати, а створити новий категоричний імператив: мислити 
і діяти так, щоб ніколи не повторювати помилки боротьби з релігією, 
бо хто є прихильником такої боротьби, той «насправді сприяє варвар-
ству».

____________

А знання – це найкращий спосіб боротьби  
з нетерпимістю. Адже розуміти інших ще  

не означає розділяти їхні позицію та погляди 
____________

____________

антикультизм живиться ненавистю  
і має руйнівний вплив як на окремих осіб,  

так і на ціле суспільство 
____________

____________

Антикультисти легко використовують радянські 
залякування, міфи та гасла і, користуючись 

необізнаністю суспільства, закликають відновити 
переслідування інакодумців 

____________
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Спершу хотів би згадати, що я з особливою цікавістю слухаю 
виступи учасників також через особисті причини, оскільки це пов’я-
зано з моєю родиною. Моя дружина родом з Литви, і її батьки були 
депортовані, але не як Свідки Єгови, а як ті, кого вважали особами з 
націоналістичними та антирадянськими поглядами. Мати моєї дружини 
завагітніла нею в Сибіру вже в кінці перебування їхньої сім’ї там, тому 
вона змогла повернутися до Литви і народити у своїй країні. Однак 
кожного разу, коли ми проводимо час з родичами моєї дружини, вони 
розповідають історії про те, як хтось провів свої молоді роки в депор-
тації з батьками чи народився там, в Сибіру чи Казахстані. Ці історії 
дуже зворушують мене, вони мені близькі, адже моя дружина виросла 
в колишньому Радянському Союзі.

Проте сьогодні я не буду говорити безпосередньо про колишній 
Радянський Союз або Україну, адже інші промовці вже пояснили, як 
антикультистські теорії, які походять з Росії і Франції, проникають до 
України. Я краще зосереджуся на тому, як Свідки Єгови стали мішенню 
антикультового руху.

У 1993 році я ввів два різні поняття: релігійний контркультовий рух 
та секулярний антикультовий рух. Я окреслив різницю між ними, і бага-
то інших вчених прийняло їх. Контркультовий рух є досить давньою ре-
алією. В організованій формі він з’явився у XIX столітті, однак існував і 
раніше. В основі цього руху лежали зусилля християнських релігійних 
діячів, що переслідували групи, які вони вважали неортодоксальними 
чи відступницькими. І, звичайно, Свідки Єгови стали їхньою мішенню 
ще до того, як вони мали таку назву, і в той час були відомі як Дослід-
ники Біблії. А християнські релігійні діячі вважали їх нетрадиційними. 
Однак контркультовий рух насправді не був політичним. Цей рух не 
закликав державу протидіяти єретикам або видавати закони проти 
них. Його представники видавали книги, виголошували лекції та про-
повіді, але не використовували політичні засоби. Контркультовий рух 
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існує досі. Якщо ви відвідаєте католицьку бібліотеку в Італії, то знай-
дете там книжки, які критикують вчення Свідків Єгови або мормонів. 
А якщо ви підете до євангелістичної бібліотеки, наприклад у Мексиці, 
у якій я був, то побачите такі ж самі книжки та буклети проти Свідків 
Єгови та мормонів. У публікаціях в таких бібліотеках також католицизм 
деколи описують як культ.

Антикультовий рух – це дещо інше. Він зародився наприкінці 1960-х 
років. В той період виник рух хіпі. Студенти коледжів зацікавились но-
вими релігійними рухами, які в основному походили з Азії, деякі з них 
мали християнське походження, як наприклад Церква об’єднання, інші 
– індуїстське або буддистське походження, приміром, Харе Крішна чи 
Сока Гаккай. Що тоді відбувалося? Деякі студенти коледжу вирішили 
покинути навчання в університетах та відмовитись від кар’єри лікаря, 
юриста чи виконавчого директора та повністю присвятити себе ново-
му релігійному руху. Отже, ви можете собі уявити почуття батьків, які 
вклали чималі кошти, аби їхня дитина стала юристом. І от, син чи донь-
ка телефонує їм і каже: «Знаєте що? Я вирішив кинути університет і 
присвятити своє життя релігії, поголити голову і ходити по вулицях, 
співаючи “Харе Крішна”». Батьки були у розпачі. Деякі з них не були 
релігійними людьми, тому їм було байдуже, наскільки правдивими були 
вчення цього релігійного руху. Все, чого вони прагнули, – це аби їхні 
діти повернулись до здобуття кар’єри. Тоді вони почали використову-
вали теорію «промивання мізків» як світський аргумент для лобіювання 
в урядах законів проти «промивання мізків» і проти сект. З часом цей 
секулярний антикультовий рух поширився в Європі та Росії.

Після того як Олександр Дворкін, про якого вже згадували, в ра-
дянський час вирушив на навчання до Сполучених Штатів, він познай-
омився з ідеологією антикультового руху. Зараз між антикультовим та 
контркультовим рухом існують складні відносини, іноді вони співпа-
дають у своїх цілях, але інколи вступають у конфлікт, адже секуляр-
ний антикультовий рух може зараховувати до культів навіть основні 
релігійні течії. Тому деколи вони погоджуються, а деколи ні. І тут мож-
на спостерігати дуже цікаве явище: організацію Олександра Дворкі-
на фінансує російський уряд, і Олександр Дворкін1 є представником 
Російської православної церкви та займає посаду віце-президента у 
FECRIS – європейській федерації секулярних антикультових організа-
цій. Однак кордони не є чітко означеними, навіть якщо розбіжності і 
залишаються дуже суттєвими.

Тепер перейдемо до Свідків Єгови. Згідно з думкою американсь-
кого науковця Гордона Мелтона, який навів деякі статистичні дані про 
контркультистські книги та буклети, Свідки Єгови завжди залишалися 
ціллю номер один релігійного контркультового руху. Причина полягає 
у тому, що Свідки Єгови – це велика організація, яка досягнула знач-
них успіхів, а метою членів контркультового руху є не допустити, аби 
християни з їхніх конфесій змінювали свою релігію. Тому їм не подо-
балось, що багато людей приймало вчення Свідків Єгови. Отже, для 
контркультового руху Свідки Єгови – ціль номер один.

З іншого боку, зокрема в Сполучених Штатах Америки Свідки 
Єгови спочатку не були мішенню секулярного антикультового руху, 

____________

для контр-
культового 

руху Свідки 
Єгови – ціль 
номер один 

____________ 

1 Примітка: 25 вересня 2021 року Дворкін не був переобраний віце-президентом FECRIS
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який мав стандартну схему для визначення «поганого культу».   Ціл-
лю «поганого культу» є студенти коледжів, яких заохочують залиши-
ти навчальні заклади та відмовитися від кар’єри. Загалом, секуляр-
ний антикультовий рух виступав проти трьох релігійних течій: Церкви 
об’єднання, Харе Крішна та Дітей Божих, які пізніше стали називатися 
Сім’я. Діяльність цих трьох культів була спрямована на студентів ви-
щих навчальних закладів і, як наслідок, багато з них залишали нав-
чання та приєднувалися до цих трьох релігійних груп. Звичайно, це не 
мало жодного відношення до Свідків Єгови. Пізніше антикультовий рух 
поширив свою діяльність не тільки проти тих релігійних груп, мішенню 
яких були студенти коледжів, але і на ті угрупування, які були націлені 
на багатих людей і вимагали немалі кошти за надані ними релігійні 
послуги. Тож, до вищезгаданих трьох великих культів додалася чет-
верта — Церква саєнтології. Але знову, це ніяк не стосувалося Свідків 
Єгови. Отже, в перші десятиліття існування антикультового руху, який 
протистояв контркультовому руху, Свідки Єгови навряд чи були його 
мішенню, або й не були взагалі. Вони стали мішенню антикультового 
руху в Європі, як в Західній Європі, так і в Росії, через процес обміну 
ідеями та співпраці, хоч і з труднощами між релігійним контркульто-
вим рухом та секулярним антикультовим рухом. І це знову стає добре 
видно з діяльності Олександра Дворкіна, а також групи, яка винайшла, 
заснувала FECRIS, а саме французька група за назвою UNADFI. Вона 
була створена римо-католиками, але пізніше їх буквально витіснили та 
замінили світські гуманісти. Але були такі організації, як Центр «Лю-
теранські діалоги» в Данії та Німеччині, а пізніше також в Ірландії, де 
контркультисти та антикультисти співпрацювали. Для контркультистів 
як релігійних людей Свідки Єгови є однією з головних цілей, але і анти-
культисти почали застосовувати до Свідків Єгови модель «промивання 
мізків». Зрештою, це все повернулося до Сполучених Штатів. Хоча тут, 
як я вже згадував, секулярний антикультовий рух ніколи не цікавився 
Свідками Єгови, оскільки ними займався релігійний контркультовий 
рух. Проте завдяки перехресному обміну ідеями в Європі, який певною 
мірою знайшов відгук у Сполучених Штатах, секулярний антикульто-
вий рух починає зараховувати Свідків Єгови до культів. Тут варто зга-
дати таких осіб, як Лія Реміні, Майк Ріндер та Тоні Ортега,— людей, 
яких цікавила лише саєнтологія. Зараз у телевізійному шоу Лії Реміні 
та на веб-сайті Тоні Ортеги ви можете побачити рубрики проти Свідків 
Єгови, що дуже дивно, адже коли ви їх послухаєте, стає зрозуміло, що 
вони неготові мати справу зі Свідками Єгови. Типовим прикладом «по-
ганого культу» для них є Церква саєнтології, але про неї вони, напевно 
знають менше, ніж вважають. 

Друга частина мого виступу стосуватиметься запитання: чому при-
хильники антикультового руху нападають на Свідків Єгови і чому в них 
виникають труднощі. Хочу представити вам соціологічну концепцію, 
яку сформулював Німецький соціолог Ганс Йоас. Це концепція різних 
сакралізацій. У нашому західному суспільстві різні реалії вважаються 
сакральними, зокрема релігія, яка завжди була священною. Водночас 
із загостренням поняття націоналізму і так званих правових держав 
після Французької революції XIX століття інститут держави також по-
чали сприймати як щось священне. Крім того, внаслідок становлення 
різних правозахисних рухів окрема людина та її права теж набули ста-
тусу чогось сакрального.
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1951  2021Що ж до Свідків Єгови, то священним вони вважають лише Єгову, 
тобто Бога. Вони вірять, що належать до Царства Божого і освячення 
чогось іншого, будь-якої іншої реалії, крім Бога і цього Царства, є грі-
хом, який засуджує Біблія. Отож логічно, що Свідки Єгови вступають 
у конфлікт з державами, які сприяють і захищають сакралізацію інших 
релігій. Так було, наприклад, у Франкістській Іспанії та певною мірою у 
фашистській Італії, де католицизм вважався державною релігією. Та-
кож сьогодні ми чули, що Росія офіційно вважає себе світською дер-
жавою, але на практиці вона захищає священну роль Російської право-
славної церкви, що є дуже очевидним. Не погоджуючись зі спробами 
держав захищати священну роль монопольних церков, Свідки Єгови 
можуть отримати багато підтримки по всьому світу, оскільки переваж-
на більшість демократичних держав погоджується з тим, що не можна 
захищати монополію певної релігії. 

Свідки Єгови також зазнають труднощів, коли їм доводиться сти-
катися з сильною сакралізацією держави, яка є спадщиною правової 
держави XIX століття. Це стосується таких сфер, як відмова від війсь-
кової служби з мотивів особистих переконань, салютування прапору, 
виконання державного гімну або голосування на виборах. Тому уряди 
країн, де державу вважають священною, вбачають у Свідках Єгови тих, 
хто зазіхає на священний статус держави і має бути покараним. При-
кладом цього є Китай. Нещодавно були проведені дослідження щодо 
Китаю, які свідчать, що це країна, яка досі дотримується імперіалістич-
ної ідеї, згідно з якою держава є священною, змінилося лише те, що 
вона є комуністичною. Така ж ситуація спостерігалась і в Радянському 
Союзі. Радянський Союз вважав основною релігією, або єдиною, яку 
пропагували, релігію держави. Комуністична партія змушувала кожно-
го приймати цю релігію та бути їй відданим. Тому, звичайно, Свідків 
Єгови було покарано, адже освячення релігії держави вони вважали 
злочином перед Богом. Проте і тут Свідки Єгови отримали підтрим-
ку. Сьогодні демократичні країни погоджуються, що державу не слід 
вважати священною, оскільки такі держави мають тенденцію ставати 
тоталітарними, а не демократичними. Іншим прикладом, коли Свідки 
Єгови отримували підтримку, є те, як Верховний суд США послідовно 
виносив рішення на користь Свідків Єгови. Крім того, через переслі-
дування, яких вони зазнали у Радянському Союзі або навіть сьогодні 
в Росії чи Китаї, свою підтримку їм надають міжнародні суди та неуря-
дові організації по цілому світі.

____________

переважна більшість демократичних держав 
погоджується з тим, що не можна захищати 

монополію певної релігії 
____________

____________

Свідків Єгови було покарано,  
адже освячення релігії держави вони вважали 

злочином перед Богом 
____________

Масс імо  Інтров іньє
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Найскладнішим для Свідків Єгови є те, що вони відмовляють-
ся прийняти сучасну модель сакралізації окремої людини і прав цієї 
людини, що вже стало свого роду новою релігією. Однак її активно 
підтримують багато демократичних держав, а також більшість ЗМІ 
та впливових суспільних рухів. Тенденція сакралізації індивідуальних 
прав людини, звичайно, має багато позитивних сторін, але деколи вона 

конфліктує із корпоративними правами людини, а також з правами, 
які для мене є дуже важливими, правами релігій на самоорганізацію. 
Іншими словами, у країнах, де переважає сакралізація індивідуальних 
прав людини, існує ризик того, що ці права розглядаються як ті, які 
мають абсолютну перевагу над корпоративними правами організацій. 
Отже, свобода Свідків Єгови та багатьох релігійних організацій вва-
жається менш важливою, ніж свобода окремих людей у цих релігійних 
організаціях, включаючи Свідків Єгови. І це може стати чимось дуже 
небезпечним для релігійної свободи, коли держави приймають цю 
нову сакралізацію прав людини, припускаючи, що краще знають, що 
піде на користь окремим членам певної релігії, ніж самі члени. Зараз є 
одна справа, де цей конфлікт є дуже очевидним. Минулого місяця суд 
в м. Гент (Бельгія) наклав на організацію Свідків Єгови штраф, оскіль-
ки вони вчать, що члени цієї організації, які мають хорошу репутацію, 
за виключенням, а це важливо, близьких родичів, повинні уникати або 
сторонитися тих, кого виключили зі збору або тих, хто покинув органі-
зацію Свідків Єгови. І незважаючи на те, що 20 судів по всьому світі 
раніше постановили, що така діяльність не є незаконною, а навпаки є 
складовою релігійної свободи Свідків Єгови як організації, суд у м. Гент 
вирішив, що такі вчення  насправді є злочином і повинні каратися хоча 
б штрафом. Таке рішення є дуже небезпечним, і завтра відбудеться 
вебінар, на якому ми з кількома міжнародними науковцями знову об-
говоримо рішення суду в м. Гент, яке ще оскаржується, бо не є оста-
точним. Я згадав про рішення суду в м. Гент, оскільки він яскраво ілю-
струє те, як суд, тобто і держава, вважає, що має право втручатись у 
внутрішню організацію Свідків Єгови та вказувати їм, як вони повинні 
бути організовані. А також щодо осіб, які добровільно приєднується 
до Свідків Єгови і при цьому знають, що у випадку порушення певних 
норм їх можуть виключити зі збору і члени організації будуть їх уникати 
або перестануть спілкуватися з ними, все ж таки держава чи судді ка-
жуть: «Ні, ні, ви не можете самовільно приймати таке рішення, тому що 
це йде всупереч нашій ідеї особистої свободи. А ця свобода стоїть так 
високо на п’єдесталі, що у випадку конфлікту з корпоративною свобо-
дою релігійних організацій чи, можливо, політичних партій або інших 
організацій, ця освячена свобода окремої особи має переважати».

Я думаю, що сьогодні це є основною проблемою для Свідків Єго-
ви та інших релігій. Тому що, коли вони протистоять освяченню однієї 
релігії в державі, яка має державні релігії, вони отримують багато спів-

____________

сакралізація індивідуальних прав людини  
може стати чимось дуже небезпечним  

для релігійної свободи 
____________
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ять націоналістичній державі, яка намагається позбавити їх права на 
відмову від військової служби з мотивів сумління чи змусити їх співати 
державний гімн або голосувати, то вони знаходять багато підтримки 
і союзників в демократичному світі. Але у випадках, коли вони захи-
щають свої права на самоорганізацію та організацію згідно з власним 
тлумаченням Біблії в справах виключення чи позбавлення спілкування, 
тоді вони йдуть проти цієї нової релігії сакралізації деяких прав людини 
на шкоду іншим та сакралізації права окремої людини на шкоду правам 
корпорацій. І тут дуже важко знайти вихід із ситуації, оскільки цю нову 
сакралізацію прав людини підтримують більшість засобів масової ін-
формації, впливові суспільні рухи та навіть деякі уряди.

Зрештою, Свідки Єгови здобували перемогу в їхньому протистоян-
ні  з націоналістичними державам, принаймні там, де переважає демо-
кратія, що підтверджують рішення Верховного суду США, Верховного 
суду Канади та Європейського суду з прав людини. Проте вони все ще 
зазнають труднощів в країнах, які є не цілком демократичними, напри-
клад в Китаї та Росії. Але тепер вони вийшли на нову арену, де не про-
тистоять монопольним релігіям чи сакралізованим правовим держа-
вам. Вони виступають проти ідеї, згідно з якою освячені особисті права 
людини є набагато важливішими і мають перевагу над корпоративними 
правами організацій та корпорацій на свободу релігії. І ця боротьба є 
дуже важкою.

Проте Свідки Єгови виходили переможцями в інших битвах, тож, 
можливо, так буде і в цій, що піде на користь багатьом іншим релігіям. 
Але, як і з іншими протистояннями в минулому, ця боротьба не буде 
легкою. Минуть роки чи навіть десятиліття, поки вони будуть захищати 
свої корпоративні права на самоорганізацію у такий спосіб, який вони 
вважають правильним і який узгоджується з Біблією.

Питання: у яких країнах (християнських чи ні) найбільш толерант-
но ставляться до Свідків Єгови?

Массімо Інтровіньє: можу сказати, Свідки Єгови стикались  з 
труднощами майже повсюди. Однак їм вдалось відстояти своє право 
на релігійну свободу. Вже сформувалась ціла низка законів на основі 
прецедентного права, які служили їм захистом навіть у Верховних су-
дах. Прикладом цього є Канада, де Свідки по-справжньому змінили си-
туацію з релігійною свободою завдяки боротьбі проти влади Квебека, 
яка намагалась нав’язати католицизм як свого роду державну релігію, 
незважаючи на те що це суперечило конституції Канади. Також у США 
Свідки хотіли мати право не салютувати прапору чи співати державний 
гімн, що зрештою було підтверджено рішеннями Верховного Суду. У 
Європейському суді з прав людини теж було винесено низку рішень на 
користь Свідків Єгови. І хоч, як нам відомо, сьогодні Росія не вважає 
себе зобов’язаною діяти у згоді з цими рішеннями, та цього не скажеш 
про інші країни, для яких рішення ЄСПЛ є авторитетними. Отож, існує 

____________

Свідки Єгови здобували перемогу в їхньому 
протистоянні з націоналістичними державами 

____________

____________

Свідкам Єгови 
вдалось 

відстояти 
своє право 

на релігійну 
свободу 

____________ 
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досить серйозна правова база, яка захищає Свідків Єгови. Однак є 
дві сфери, де ми спостерігаємо нівелювання правами Свідків. Перша 
сфера стосується процедури виключення членів організації і остракізм 
щодо відступників. Рішення, винесене минулого місяця судом у м. Гент 
відкрило шлях до цього. Крім того, зараз ведуться обговорення у Фран-
ції щодо нових законів у сфері релігійної свободи, востаннє таке було 
ще у 1905 році. І протягом наступних двох тижнів будуть обговорюва-
тись поправки щодо врегулювання практики остракізму відступників. І 
це, безумовно, може вплинути як на Свідків Єгови, так і на інші релігії.2  

Інша сфера стосується сексуального насильства. З одного боку, 
Свідки Єгови повинні поважати, як і всі інші громадяни, загальні закони 
держави щодо сексуального насильства, і у країнах, де про випадки 
сексуального насильства обов’язково потрібно повідомляти у право-
охоронні органи, Свідки так і роблять. Проте для окремих осіб цього 
недостатньо, і знову ж таки через сакралізацію особистих прав люди-
ни вони вважають, що держава має втручатись у внутрішню структуру 
організації Свідків Єгови та вказувати їм, як діяти щодо звинувачень 
під час їхніх судових комітетів, як такі судові комітети мають бути ор-
ганізовані, хто повинен бути виключений, а хто — ні. І коли спостеріга-
ти за кампаніями у ЗМІ стосовно проблеми сексуального насильства 
серед Свідків Єгови, то не важко помітити плутанину. Оскільки вони 
плутають обов’язок Свідків Єгови у країнах, де обов’язково потрібно 
повідомляти про випадки сексуального насильства у правоохоронні 
органи, які діятимуть відповідно до світських законів, та право Свідків 
Єгови вирішувати такі випадки паралельно до слідства, застосовую-
чи власні внутрішні правила. Між цими двома речами є різниця, та, на 
жаль, у ЗМІ чи навіть урядових документах, як-от в Австралії, Нідер-
ландах чи Бельгії, цю різницю подано дуже розмито. І в своєму виступі 
я намагався пояснити, що це не трапилось випадково. Це зумовлено 
ідеологією, згідно з якою держава повинна втручатись у справи релі-
гій, аби захищати права членів цієї релігії, діючи всупереч релігійного 
вибору цих осіб. І це щось нове, оскільки до цього усі рішення одного-
лосно твердили, що коли ти є членом Свідків Єгови, католицької церк-
ви чи будь-якої іншої церкви, твоя особиста свобода захищена тим, 
що ти завжди маєш право полишити цю організацію, змінити релігію 
чи навіть заснувати свою релігію з власними правилами. Проте поки 
ти є членом Свідків Єгови чи будь-якої іншої релігії, ти зобов’язаний 
поважати внутрішні правила цієї організації. І зараз це все змінюється, 
тому ми можемо спостерігати за такими рішеннями, які було винесе-
но судом м. Гент, чи за парламентськими дебатами у Франції. Останні 
стосуються ситуацій, коли члени якоїсь релігійної організації могли б 
вільно скаржитись державі, якщо, як вони вважають, їхніми правами 
знехтували через внутрішні правила чи процедури певної релігії, і тоді 
держава могла втрутитись. І це може мати досить далекі наслідки.

____________

поки ти є членом Свідків Єгови  
чи будь-якої іншої релігії, ти зобов’язаний 
поважати внутрішні правила цієї організації 

____________

2 Правки щодо остракізму зрештою були відхилені.
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1951  2021До прикладу, деякі особи у Франції та інших місцях твердять, що 
коли церква відмовляється укладати шлюби між особами однієї статі, 
то тим самим вона дискримінує їхні права, тому держава повинна втру-
титись та змусити церкву укладати такі шлюби для своїх прихожан, про 
що вже йде мова. І, на мою думку, це зовсім неправильно, бо, напри-
клад, якщо пара гомосексуалістів є прихожанами католицької церкви, 
яка не укладає одностатеві шлюби, то такі особи мають повне право 
полишити таку церкву та приєднатись то тієї, яка буде схвалювати 
укладення одностатевих шлюбів, або ж навіть заснувати нову церк-
ву відповідно до своїх поглядів. Але доки хтось є членом католицької 
церкви, він повинен поважати та дотримуватись правил цієї релігії. 

Інша ситуація стосується тверджень, що католицька церква, церк-
ва мормонів чи будь-яка інша церква не посвячує жінок у священнос-
лужителі. Це начебто є порушенням прав жінок, і вони можуть подати 
до суду, аби той змусив церкву посвячувати жінок як священнослу-
жителів. І знову повторюсь, коли скажу, що релігійна свобода таких 
жінок полягає у тому, що вона може покинути таку церкву, приєдна-
тись до іншої чи заснувати нову. Проте доки вона залишається членом 
католицької церкви, церкви мормонів чи будь-якої іншої церкви, вона 
не має права просити державу втрутитись та змінювати внутрішні пра-
вила католицької церкви, церкви мормонів і т. д. Донедавна все було 
чітко врегульовано, проте через впливові соціальні рухи за так звані 
нові права всі ці речі поставили під сумнів. Тому рішення, винесене су-
дом м. Гент є дуже небезпечним, оскільки воно може прорвати дамбу і 
дозволити державі втручатись у внутрішні справи релігій та вирішувати 
за них, як вони мають бути організовані. У такому випадку це покладе 
кінець релігійній свободі.

Масс імо  Інтров іньє
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Пам’ять про репресивну антирелігійну політику тоталітарної дер-
жави, якою був Радянський Союз, спонукає і нині, не дивлячись на 
те, що 70 років минуло з дня операції «Північ», стояти на сторожі пра-

ва за свободу совісті. В період антирелігійної політики СРСР зазнали 
переслідувань тисячі віруючих. Серед них Свідки Єгови постраждали 
якнайбільше — в цьому дослідники переконалися, вивчаючи архівні 
документи, проводячи низку інтерв’ю з різними протестантами, крім 
Свідків Єгови, це баптисти, п’ятидесятники, адвентисти, які також за-
знали утисків від радянської влади. В сучасних реаліях питання свобо-
ди совісті, свободи віросповідань, навіть ширше, свободи думки були і 
залишаються надзвичайно важливими для релігійних організацій, для 
дослідників і для релігієзнавців також. Зрештою, за часів радянської 
влади і українські релігієзнавці змушені були підпорядковуватися іде-
ологічним настановам і документам комуністичної партії. Тобто релі-
гієзнавці також зазнали утисків свободи думки і свободи слова, вони 
також були у стиснених обставинах. Як зазначає професор Анатолій 
Колодний, релігієзнавчі праці мали в той час подвійний зміст. З одно-
го боку, це — обов’язковий атеїстичний зміст, а з іншого — науковий, 
релігієзнавчий. Тільки в такій комплементарності підходів  викладачі і 
науковці могли донести до широкого загалу установки не тільки ате-
їзму як обов’язкової складової, а й обґрунтувати наукові погляди про 
природу релігії, знання про конкретні конфесії, їх становище в Україні. 
Важливо підкреслити, що Україна була тоді найбільшим християнським 
регіоном в колишньому СРСР. І саме тут зосереджувалося майже дві 
третини релігійної мережі всього Радянського Союзу. 

ВІТА ТИТАРЕНКО  —  
доктор філософських наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу 
релігієзнавства Інституту філософії  
імені Г. С. Сковороди НАН України 
(Україна) 

«РОЛЬ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ  
В УТВЕРДЖЕННІ СВОБОДИ 
ВІРОСПОВІДАННЯ (НА 
ПРИКЛАДІ СВІДКІВ ЄГОВИ)»
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В період антирелігійної політики СРСР  
Свідки Єгови постраждали якнайбільше 

____________
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70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

Отже, людина завжди прагне свободи — культурної свободи і пра-
ва. Тому усвідомлення важливості збереження, укріплення і розвитку 
прав і свобод — це якраз та основа, яка здатна об’єднати і громаду 
Свідків Єгови, й інші релігійні організації, і релігієзнавців як світських 
науковців у єдиному прагненні. За радянської влади Свідки Єгови під-
давалися репресіям, заборонялися їхні зібрання, вони змушені були ви-
живати у підпільному стані. В ті часи штампи «секта» по відношенню до 
Свідків Єгови не просто укорінювалися, а використовувалися і насиль-
но прищеплювалися державною владою для формування негативної 
громадської думки про цю течію. Сьогодні в незалежній Україні Церква 
Свідків Єгови, як і низка інших течій пізнього протестантизму, подола-
ли шлях від заборонених «сект» до досить високого нині рівня інсти-
туалізації і правової легітимізації. Певно, в цьому є присутній внесок і 
українських релігієзнавців, зокрема через їхню наукову, просвітницьку 
роботу. Ними доноситься до суспільства ідея про процес соціальної 
розгерметизації Свідків Єгови, артикулюється ідея про те, що вірую-
чі загалом позитивно сприйняли розбудову Української держави. За 
визначенням професора Колодного, свідченням цього, серед іншого, є 
й поступова українізація служінь Свідків Єгови. Про ці процеси деталь-
ніше йдеться в шостому томі «Пізній протестантизм в Україні», який 
побачив світ під редакцією професора Петра Яроцького — відомого 
в Україні і поза її межами дослідника протестантського руху загалом 
і діяльності Свідків Єгови зокрема. На нашу думку, в таких заходах, 
прикладом яких є міжнародна науково-практична онлайн-конференція 
«Операція “Північ”. 70 років по тому», активізується пряма співпраця 
науковців і представників конфесії Свідків Єгови. 

Окрім того, на сторінках журналу «Релігійна свобода», який відо-
мий не тільки в українських, а й в широких міжнародних наукових ко-
лах, можна зустріти об’єктивні публікації про Церкву Свідків Єгови. На-
зва цього журналу багато в чому уже говорить про той дискурс, який 
розгортається на його сторінках. Запобіжником утисків прав релі-
гійних організацій є експертна діяльність українських релігієзнавців. 
Релігієзнавча експертиза, про яку згадував пан Олексій Лук’янов, була 
виконана в 2013 році, тоді це ще відділом історії релігій і практичного 
релігієзнавства Інституту філософії ім. Сковороди НАН України. Питан-
ня стосувалося оцінки мови ворожнечі, яка мала місце в Полтавській 
області щодо віруючих Церкви Свідків Єгови. Тоді Зал Царства був 
осквернений свастикою і надписом чорною фарбою «секта». У релі-
гієзнавчій експертизі, зокрема й у висновковій її частині, науковцями 
засвідчувалося, що Церква Свідків Єгови реалізує в Україні потужний 
соціогуманітарний, освітній, місіонерський, богослужбовий, виховний і 
реабілітаційний потенціал, має розвинуту систему семінарій, коледжів, 
богословських інститутів, університетів, навчання в яких забезпечуєть-
ся кваліфікованим викладацько-професорським персоналом, власну 
видавничо-друкарську базу, веде релігійні теле- і радіопередачі, має 

____________

Церква Свідків Єгови подолала шлях від 
заборонених «сект» до досить високого нині 

рівня інституалізації і правової легітимізації 
____________
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розгалужені місійні об’єднання. Така позиція релігієзнавців засвідчує 
базування їхніх висновків на об’єктивній інформації, з дотриманням 
загальних принципів історизму, позаконфесійності, толерантності і не-
заангажованості. Релігієзнавці оперують такою інформацією на основі 
«польових досліджень», контент-аналізу конфесійних джерел, реаль-
ного спілкування з вірянами. На такій ґрунтовній, науково-вивіреній 
основі робиться висновок, що такий різновид конфесійного улашту-
вання, як у Свідків Єгови, не може вважатися сектою. Такі висновки є 
прикладом наукового підходу до визначення форми тієї чи іншої релі-
гійної організації. 

Варто згадати ще одну релігієзнавчу експертизу, яка стосувалася 
змісту і форм щотижневих богослужінь в культових приміщеннях Свід-
ків Єгови, в Залах Царства. Релігієзнавчою експертизою було визнано, 
що громади Свідків Єгови правомочні самостійно визначати форму і 
зміст своїх обрядів, а культові приміщення відповідно вважати святи-
нями і традиційними місцями богопоклоніння. 

В свій час, виступаючи в якості експерта, ми намагались діалогізу-
вати з представниками антикультової організації «Діалог». Але це було 
дуже схоже на ситуацію, коли ти намагаєшся грати за правилами шахів, 
а з тобою грають за правилами гральних карт. Тому дуже складно було 
досягти якогось розуміння. Очевидно, що розуміння як об’єктивне за-
вершення діалогу не входило в плани представників цієї організації. 

Але і нині як і представників релігійної організації Свідків Єгови, так 
і релігієзнавців турбує релігійна ситуація, що останнім часом склалась 
зокрема і в наших північних сусідів, де все частіше проявляється не-
терпимість, екстремізм на релігійному ґрунті — адже в Росії було грубо 
порушено права Церкви Свідків Єгови, через заборону і ліквідацію її 
діяльності. Цю кампанію з переслідування і заборони в Росії Свідків 
Єгови одноголосно засудила ціла низка міжнародних організацій — 
ООН,  Рада Європи, ОБСЄ, Європейський Союз. Висловили свій про-
тест і окремі держави, зокрема Німеччина, США та ін. На жаль, части-
на дослідників релігій в Росії, на відміну від українських релігієзнавців, 
вважає Свідків Єгови «сектою», тому ці підвалини наукового переко-
су своїм наслідком мають продовження в судових позовах до Свідків 
Єгови за їхню релігійну діяльність. Об’єктивності заради зазначимо, 
що не всі російські дослідники так вважають. Українські релігієзнавці 
солідаризуються з доктором філософських наук Сергієм Іваненко і ди-
ректоркою Центру релігієзнавчих досліджень «Релігіополіс», відомою 
дослідницею, професоркою Катериною Елбакян, яка неодноразово 
підкреслювала, що ліквідація релігійної організації Свідки Єгови в Росії 
— це вкрай негативне явище. У цьому контексті буде доречним відомий 
вислів німецького публіциста і письменника Людвіга Берне: «Немає 
людини, яка б не любила свободу, але справедлива людина вимагає її 
для всіх, а несправедлива — лише для себе». Тому, зрештою, нам всім 
варто пам’ятати, що якщо релігійна свобода в країні утверджується, 

____________

такий різновид конфесійного улаштування,  
як у Свідків Єгови, не може вважатися сектою 

____________
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Відтак українські релігієзнавці готові і далі утверджувати права 
віруючих, зокрема і Свідків Єгови в їхньому прагненні не лише самим 
сповідувати, а вільно та публічно поширювати своє релігійне вчення, 
навчатися не лише в сім’ї, а також в своїй релігійній громаді в Україні 
і за кордоном, відкривати власні навчальні заклади, засновувати під-
приємства з виготовлення власної релігійної літератури і на рівні з ін-
шими громадськими організаціями користуватися не лише власними, а 
й державними засобами масової інформації. 

Ще раз хочу підкреслити, що навіть сьогоднішня конференція, до 
організації якої були запрошені і науковці, говорить про необхідність, 
можливість і ефективність співпраці представників Церкви Свідків Єго-
ви, науковців, держслужбовців, представників ЗМІ та ін. Тим паче, така 
співпраця посилює актуальність в тому контексті, що свобода релігії, 
свобода віросповідань, як і будь-яка інша свобода, не є даністю. Такі 
надбання треба постійно моніторити, осмислювати, обстоювати і ро-
звивати. 

Ще існують «гарячі точки» в Україні, де свобода релігій зазнає 
утисків. Це території анексованого Криму і тимчасово окуповані окремі 
території Луганської та Донецької областей. Нам відомо, що представ-
ники Церкви Свідків Єгови і там страждають якнайбільше. Поряд з 
ними зазнають утисків і гонінь ціла низка й інших євангельських релі-
гійних організацій, які так само дискриміновані за релігійним принци-
пом. Відтак нам є куди рухатися, куди направляти консолідовані зусил-
ля з утвердження релігійних прав і свобод.

____________

якщо релігійна свобода в країні утверджується, 
то вона повинна утверджуватися для всіх,  

а якщо її не буде хоча б для одного релігійного 
напрямку, то її не буде, ні для кого 

____________

Віта  Титаренко



Операц ія  «П івн іч»

74

Після розпаду Радянського Союзу існувала якась надія на те, що 
свобода повернулася і свобода релігії та переконань тепер буде за-
хищена. Стосовно нових релігійних рухів (я не використовую термін 
«секта», який має негативну конотацію), то початкова реакція на все 
більше їхнє різноманіття була досить негативною в деяких країнах і 
все ще є дуже негативною у досить багатьох державах колишнього 
СРСР, зокрема в Росії. На початкових етапах навіть в Естонії, звідки 
я родом, легко було помітити негативне ставлення, і я не кажу лише 
про Свідків Єгови. Це була фобія нових релігійних рухів (а іноді Свідків 
Єгови також класифікують як такі). Можливо, це своєрідне відлуння 
схожих реакцій на такі рухи, які можна було спостерігати в Європі та 
США раніше. У деяких випадках таке ставлення до релігійних меншин 
з часом змінилось, однак в інших – залишилось без змін.

Я отримала освіту у галузі міжнародного права та прав людини і 
викладаю обидві ці теми в Тартуському університеті. Але темою, яка 
мене завжди особливо цікавила, є свобода релігії та віросповідання. 
Мене часто запитують, чому я обрала саме її. Думаю, що пояснення 
дуже добре гармоніює з темою нашого обговорення сьогодні. Однією з 
причин, через яку я почала досліджувати свободу релігії чи переконань, 
пов’язана з моїм дідусем, якого було заарештовано наприкінці 1940-х 
років і засуджено до 25 і ще 5 років в Сибіру (фактично пожиттєво) за 
розповсюдження або перевезення релігійної літератури. Він зовсім не 
був релігійною людиною, він просто допомагав другові. Тоді я не нава-
жувалася запитати, кому він допомагає. Він не хотів багато говорити 
про свій досвід у Воркуті. Він був звільнений через 8 років ув’язнення, 
коли помер Сталін. Спогади про погане ставлення до нього лише че-
рез те, що він просто допомагав другові виражати та послуговуватись 
своєю релігійною свободою, міцно закарбувались в його пам’яті.

На жаль, ми все ще спостерігаємо величезні переслідування не 
лише Свідків Єгови, а й інших релігійних меншин в багатьох країнах по 

МЕРІЛІН КІВІОРГ  —  
доктор філософії, доцент міжнародного 
права у Тартуському університеті  
(Естонія) 

«СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ —  
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
БЕЗПЕКИ ТА ДЕМОКРАТІЇ»
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всьому світу. Тому ще є багато роботи. Поняття захисту прав людини 
є досить новим явищем і таким, як ми знаємо його сьогодні, воно з’я-
вилося після Другої світової війни через жорстокість, яку можна було 
спостерігати під час тієї війни. 

Ми не повинні сприймати захист прав людини як належне. І так 
само зі свободами. Кожен підручник про законодавство щодо захи-
сту прав людини після Другої світової війни починається з твердження 
про універсальність прав людини. Зазвичай зазначається, що принцип 
універсальності прав людини є наріжним каменем міжнародного зако-
нодавства у сфері прав людини. Вперше цей принцип був згаданий у 
Загальній декларації прав людини в 1948 році і з того часу був вклю-
чений до багатьох міжнародних конвенцій, декларацій та резолюцій з 
прав людини. Наприклад, на Віденській всесвітній конференції з прав 
людини 1993 року було зазначено, що обов’язком держав є сприяти та 
захищати всі права людини та основні свободи, незалежно від їхньої 
політичної, економічної чи культурної систем. 

Однак навіть після Другої світової війни права людини не були до-
тримані всюди. І я думаю, що приклад мого діда досить добре це уна-
очнює. Це так само ілюструє історія придушення релігійної свободи 
в колишньому СРСР, але ця проблема існує і сьогодні. У наші дні, як 
ніколи, ця універсальність людських прав була поставлена під сумнів. 
Як ніколи раніше стали поширеними твердження, що права людини по-
трібно тлумачити в контексті, а їх обсяг і зміст залежать від конкретних 
обставин держави. Навіть ті держави, які раніше дотримувались лібе-
рального підходу до прав людини, час від часу переходили до того, що 
можна назвати гібридним підходом до прав людини. Суть його поля-
гає в тому, що захист прав людини починається з інших аспектів (на-
приклад безпеки), ніж спочатку передбачалося ЗДПЛ (Загальною де-
кларацією прав людини), результатом чого є обмеження певних прав 
людини та відхилення від міжнародних стандартів прав людини. Кон-
цепція універсальності прав людини базується на ідеях рівноцінності та 
гідності кожної людини. Права людини розглядаються як права, якими 
людина володіє чітко і беззаперечно просто тому, що є людиною.

Ідея рівноцінності та гідності кожної людини є невід’ємною части-
ною концепції прав людини. Міжнародні та політичні розмови про пра-
ва людини рясніють цією риторикою. Але, на жаль, політики деколи 

____________

ми все ще спостерігаємо величезні переслідування 
не лише Свідків Єгови, а й інших релігійних 
меншин в багатьох країнах по всьому світу.  

Тому ще є багато роботи 
____________

____________

Ідея рівноцінності та гідності кожної людини  
є невід’ємною частиною концепції прав людини 

____________
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відходять від неї і що є ще гіршим, не завжди втілюють на практиці. Не 
зважаючи на розбіжності в розумінні передумов виникнення поняття 
гідності  (релігійних, філософських чи історичних), воно залишається 
основоположним у сфері прав людини і закріплене багатьма докумен-
тами з прав людини, зокрема ЗДПЛ, а також Міжнародним пактом 
про громадянські та політичні права. Поняття гідності не згадується в 
Європейській конвенції з прав людини, але Європейський суд з прав 
людини, безумовно, чітко продемонстрував, що ця концепція також ле-
жить в основі Європейської конвенції з прав людини. Поняття гідності 
може мати внутрішні протиріччя. Деколи його називають обосічним 
мечем (залежно від того, хто вирішує, що є гідним). Також ми, мож-
ливо, ніколи не досягнемо згоди щодо точного походження поняття 
гідності (божественного, раціонального чи якогось іншого). Незважа-
ючи на це, гідність слугувала маяком або так званим орієнтиром, який 
підтримував курс щодо прав людини у правильному напрямку. Згоди 
щодо походження концепції гідності, напевно, досягти неможливо, але 
в цьому і немає потреби за умови, що всі розуміють, що передбачає по-
вага до гідності. Крістофер Маккрудден влучно підмітив, що є декілька 
основних елементів гідності, щодо яких дійшли згоди. Одним з цих ос-
новних елементів є те, що кожна людина має внутрішню цінність лише 
тому, що є людиною (онтологічне пояснення). По-друге, оточуючі по-
винні визнавати та поважати цю внутрішню цінність. Але ставлення де-
яких осіб є несумісним з тим, чого вимагає повага до цієї внутрішньої 
цінності (реляційний аргумент). По-третє, держава повинна існувати 
заради особистості, а не навпаки. Ми не повинні випускати з уваги це 
спільне ядро гідності. 

Поняття гідності є також важливим тому, що вона пояснює, чому 
ми захищаємо свободу релігії чи переконань як одне з фундаменталь-
них прав. Релігія чи переконання можуть лежати в основі ідентичності 
особистості, а для когось потенційно визначати все буття. Для тих, хто 
не є віруючим, право на свободу релігії чи переконань є гарантією того, 
що їх не змусять стати віруючими. Воно також служить нагадуванням 
того, що будь-яка релігія, хоч би якою дивною вона здавалась, є важ-
ливою для багатьох співгромадян. 

Стосовно зв’язку між свободою релігії чи переконань та демо-
кратією, то і релігія, і переконання вважаються значущими характе-
ристиками певної особистості, і захист цієї особистості є важливим 
для демократії. На цьому, наприклад, наголосив Європейський суд з 
прав людини у дуже відомій і часто цитованій справі Коккінакіса 1993 
року. Вона стосувалася Свідка Єгови, що був засуджений за незакон-
ний, згідно з грецьким законодавством, прозелітизм. Власне, це перша 

____________

кожна людина 
має внутрішню 
цінність лише 
тому, що є 
людиною 
____________ 

____________

будь-яка релігія, хоч би якою дивною вона  
здавалась, є важливою для багатьох співгромадян 

____________

____________

І релігія, і переконання вважаються значущими 
характеристиками певної особистості, і захист 
цієї особистості є важливим для демократії 

____________
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було винесено Європейським судом з прав людини. До цього справи 
доходили лише до рівня Європейської комісії з прав людини, що існу-
вала до судової реформи 1998 року.

Демократія, однак, є одним з тих понять, яке здається очевидним 
і зрозумілим, проте йому важко дати визначення. Деякі автори навіть 
стверджують, що центральність демократії в системі європейської 
конвенції не означає, що форма демократії, запропонована конвен-
цією, є чіткою чи абсолютно визначеною. Я лише частково з цим погод-
жуюсь. Європейський суд з прав людини дав деяке керівництво щодо 
того, як слід тлумачити демократію у контексті сфери сучасних прав 
людини. Від часу справи Коккінакіса ЄСПЛ неодноразово заявляв, 
що плюралізм релігійних чи моральних ідей людей є невід’ємним для 
демократичного суспільства. Не може існувати демократія без плю-
ралізму. Було також наголошено, що толерантність та широкодумство 
є ознаками демократичного суспільства. До цього можна також до-
дати верховенство права, захист меншин та відсутність дискримінації. 
Згідно з ЄСПЛ, демократія, здається, є єдиною формою управління, де 
права людини процвітають. Отже, можна стверджувати, що свобода 
релігії чи переконань може бути лакмусовим папірцем для перевірки 
стану демократії в певній державі. Якщо щось не так із свободою віро-
сповідання чи переконань, то це говоритиме про захист прав людини 
у цій країні загалом, а також про стан демократії в ній. Тому свобода 
релігії і віросповідання є важливою складовою демократії.

Стосовно безпеки, то як історично, так і зараз ми можемо поба-
чити, що деякі режими чи певні ідеології розцінювали релігію загалом 
або деякі релігійні групи зокрема як небезпечні чи деструктивні. В ре-
зультаті по всьому світу спостерігались спроби накласти обмеження 
чи ліквідувати певні групи. У Європі та за її межами спостерігається 
підвищений рівень тривоги та напруги, який впливає на рівновагу між 
захистом свободи релігії чи переконань та безпекою. І на це є кілька 
причин. Не всі з них можна обов’язково спостерігати у всіх країнах. 
Якщо згадати лише декілька, то сьогодні дехто дивиться на все крізь 
призму цивілізаційного конфлікту, який має чіткий прояв, наприклад, 
у протистоянні між християнською Європою та ісламом, чи у зіткненні 
між ліберальними правами та культурною релігійною ідентичністю. Не-
щодавня криза міграції, ультраправий популізм та націоналізм (в яких 
зараз спостерігається піднесення) також породили багато напруже-
ності. І, зрештою, теперішня пандемія загострила проблеми свободи 
релігії та переконань у багатьох частинах світу, де начебто необхідно 
накласти обмеження на свободу пересування заради попередження 
поширення захворювання, що використовувалось для непропорційно-
го тиску на свободу релігії чи переконань декотрих груп. Крім того, 
причинами є звичайна ненависть, брак толерантності до інших та страх 
перед перемінами і майбутнім. Правда, мабуть, полягає у тому, що со-

____________

свобода релігії чи переконань може бути 
лакмусовим папірцем для перевірки стану 

демократії в певній державі 
____________

Мер іл ін  К ів іорг
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ціально-політична ситуація швидко змінюється і стає все більш склад-
ною для обґрунтування процесів, що відбуваються.

Безпеку можна розглядати у вузькому та широкому значеннях. У 
вузькому буде йти мова про фізичну безпеку і особисту недоторкан-
ність, які є цінностями, що захищені багатьма документами про права 
людини, зокрема статтею 5 Європейської конвенції про права людини. 
Така безпека, наприклад, є дуже важливою сьогодні для Свідків Єгови 
у Росії, де людей, по суті, затримують лише через їхнє віросповідання. 
Але безпеку також можна визначити в широкому розумінні, до яко-
го входитиме загальний добробут включно з соціально-економічним 
благополуччям. Приміром, ОБСЄ (Організація з безпеки та співробіт-
ництва у Європі) прийняла всеохопний підхід до безпеки, згідно з яким 
безпека і захист прав людини, зокрема і свободи релігії чи переконань, 
є взаємоважливими. Тож захист прав людини сприяє безпеці, а безпе-
ка сприяє захисту прав людини. Однак ми можемо стати свідками 
того, що у багатьох частинах Європи та за її межами з’являються жор-
сткіші правила для вирішення як реальних, так і уявних загроз безпеці. 
Пропоновані рішення щодо напружених ситуацій у Європі варіюються 
від різких вимог утвердити роль релігії у суспільному житті (або хоча б 
традиційної релігії та культури, що є характерним для російського під-
ходу) до категоричних вимог позбавити релігію будь-якого впливу на 
суспільство (характерно для французького підходу). Слушним буде за-
уважити, що як індивідуальна, так і колективна свобода віросповідання 
стала чимось схожим до вимираючого виду прав людини в цій напру-
женій атмосфері. Такі заходи, особливо ті, що є дуже широкими або 
застосовуються самовільно, часто вживаються в ім’я «національної», 
«державної» чи «громадської» безпеки або в інтересах забезпечення 
або збереження «мирного співжиття», «соціальної стабільності» чи «со-
ціальної гармонії». Досвід показує, що такі обмеження можуть погірши-
ти безпеку, а не посприяти їй. Слід пам’ятати, що хоча свобода релігії 
чи переконань не є абсолютним правом, її можна обмежувати лише в 
дуже особливих обставинах, і законних цілей обмеження свободи релі-
гії чи переконань є дуже мало. Національна безпека не є однією з них. 
Більш того, свобода віросповідання чи переконань не може бути пору-
шена навіть під час надзвичайних ситуацій (що, наприклад, закріплено 
статтею 4 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права).

Вчора відбувся короткий брифінг спеціального доповідача з питань 
свободи релігії та переконань, доктора Ахмеда Шахіда. Він застерігав 
від поширеного маркування, а саме маркування чогось небезпечним 
без об’єктивної оцінки, що є частим явищем. І хоча він не згадав про 
це прямо під час свого виступу, в такому маркуванні можна поміти-
ти тенденцію сек’юритизації релігії або сек’юритизації прав. У деяких 
частинах світу Свідків Єгови вважають небезпечними, оскільки за 
твердженнями вони несуть загрозу для уряду, для політичного режиму 
чи просто не вкладаються у традиційне розуміння релігії. Доктор Шахід 
вказав на іншу тенденцію, якої потрібно уникати,— це дегуманізація. 
Ми можемо спостерігати, як багато релігійних груп зазнають дегумані-
зації. Хтось може думати, що знає достатньо, і тоді вішає клеймо на 
щось, при цьому не беручи до уваги реальних людей з цим. 

Тож не зрозумійте мене неправильно, безпека – важлива, проте 
необхідна рівновага між нею та цінностями, які потрібно захищати. 
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сповідання чи переконань заради досягнення безпеки в будь-якому 
розумінні. Без критичного аналізу того, що насправді є проблемою 
безпеки, це буде слизький шлях до захисту всіх прав людини. 

Тож існують різні фактори, які впливають на дебати щодо безпе-
ки та щодо того, чи можна обмежувати свободу релігії чи переконань 
заради безпеки. Поряд з історичними факторами є багато інших, такі, 
як політика ідентичності та криза біженців тощо. Не так давно під час 
свого візиту на форумі безпеки в Україні спікер естонського парла-
менту зазначив, що на даний час в Європі та за її межами відбувається 
битва відкритого та закритого світоглядів. Можна стверджувати, що 
ця битва в пострадянських країнах може також розглядатися як один 
з відгомонів радянських часів, сповнених підозр до чогось інакшого та 
відсутності індивідуальних свобод. Простіше кажучи, досвід демократії 
був занадто коротким. Багаторічний брак досвіду у захисті свободи 
релігії і переконань та переслідування релігії у радянські часи позна-
чилось на сучасному світогляді. Крім того, негативний вплив справила 
відсутність освіти щодо різних релігій чи їхніх вірувань. Однак усі ці 
проблеми стосуються не лише колишнього СРСР.

Велике питання полягає в тому, як це виправити. Вчора доктор 
Шахід вказав на кілька практичних речей. Однією з них є освіта. Ін-
шою – співпраця між різними сторонами: державою та релігійними 
громадами; релігійними громадами між собою; державою, релігійними 
громадами та суспільством. Спеціальний доповідач також наголосив 
на важливості позитивного зображення релігії та проведення освіт-
ньої роботи за допомогою ЗМІ. Для цього існує багато методів, і навіть 
якщо не всього можна досягти, треба мати надію. Крім цих практичних 
речей, важливо також мати концептуальну чіткість щодо того, на чому 
ґрунтуються права людини, включаючи свободу релігії чи переконань. 
Вибудовувати права людини на основі інших понять, наприклад, захи-
сту безпеки або відповідно до інших критеріїв, а не на підставі гідності, 
рівноцінності та універсальності, дуже небезпечно. Втрата з поля зору 
згаданих основних понять згубно позначиться на цілісному захисті 
прав людини та свободи релігії чи переконань зокрема, а також на 
функціонуванні демократії.

Запитання: як Ви вважаєте, чи був у ситуації в Росії баланс між 
безпекою держави та правами Свідків Єгови?

Мерілін Ківіорг: ні, там не було пропорційності. Питання безпе-
ки взагалі не мали б братись до уваги. Одним із простих прикладів є те, 
що Свідки Єгови зареєстровані як законні громади у багатьох части-
нах світу, багатьох частинах Європи, більшості країн Європейського 
Союзу. І жодна інша держава не заявила про загрозу для безпеки з 
їхнього боку. І хоча, можливо, тут не так прямо використовується тер-

____________

Свідки Єгови зареєстровані у багатьох  
частинах світу, багатьох частинах Європи.  
І жодна інша держава не заявила про загрозу  

для безпеки з їхнього боку 
____________

Мер іл ін  К ів іорг
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мін «безпека», але Європейський суд з прав людини досить чітко вис-
ловився про непропорційність цих обмежень у Росії. Стосовно цієї си-
туації дуже влучним є коментар колишнього спеціального доповідача з 
питань свободи релігії чи переконань Хайнер Білефельдт, який сказав, 
що якщо Свідки Єгови — екстремісти, то ми всі екстремісти.

Запитання: як естонське суспільство успішно боролося з радян-
ським минулим?

Мерілін Ківіорг: я не зовсім переконана, що нам вдалось його 
побороти. Ми спостерігали також подібні тенденції в Естонії, що вини-
кають час від часу, коли діяльність нових релігійних рухів ставиться під 
сумнів. Я була членом робочої групи, яка готувала Закон про церкви 
та конгрегації 2002 року, що стосується питань колективної свободи, а 
також свободи віросповідання чи переконань та реєстрації релігійних 
громад. Коли закон був поданий на розгляд парламенту, були заклики, 
зокрема від Естонської ради церков та інших діячів щодо обмеження 
діяльності так званих деструктивних релігійних громад. На щастя, здо-
ровий глузд переміг у парламентських обговореннях і ці пропозиції не 
були прийняті на законодавчому рівні. Таку саму динаміку можна ба-
чити скрізь. На мій погляд, це тісно пов’язано зі звичайною толерант-
ністю чи повагою до особистості та релігійної свободи іншої людини. І 
хтось має таке ставлення, а хтось — ні.

Запитання: як депортація Свідків Єгови відбивається на суспіль-
стві? Що зроблено для вшанування цієї події?

Мерілін Ківіорг: якщо ви маєте на увазі організовані за під-
тримки держави заходи, що присвячені виселенню суто Свідків Єгови, 
то немає нічого (хоч я можу помилятись). Проте відбувається вшану-
вання виселення людей не залежно від їхнього походження. Річниці 
масового виселення до Сибіру відзначаються на рівні державних свят 
з підняттям прапора. Переслідування у радянські  часи стосувались не 
лише Свідків Єгови. Разом з ними виселяли й багатьох інших людей 
через різні причини.

____________

якщо Свідки 
Єгови — 
екстремісти, 
то ми всі 
екстремісти 
____________



81

1951  2021
70 рок ів  по  тому :  важлив і  уроки  репрес ій  за  в іру

ІГОР КОЗЛОВСЬКИЙ  —  
доктор філософії, старший науковий  
співробітник Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди 
НАН України, президент Центру 
релігієзнавчих досліджень та міжнародних 
духовних стосунків (Україна)

«КУЛЬТУРА ПАМ’ЯТІ ТА ІСТОРІЯ 
РЕПРЕСІЙ ПРОТИ СВІДКІВ ЄГОВИ» 
ВИСТУП НА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 9 КВІТНЯ 
«ОПЕРАЦІЯ “ПІВНІЧ”. 70 РОКІВ ПО ТОМУ: 
ВАЖЛИВІ УРОКИ РЕПРЕСІЙ»

Відношення до релігійної спільноти Свідків Єгови — це своєрідний 
лакмусовий папірець як на толерантність, так і на тоталітаризм. Ми дій-
сно живемо в епоху, яка має назву «Доба комеморації». Комеморація 
— це такий цілеспрямований процес збереження пам’яті про значущі 
для нації події. Ще раз підкреслюю, для всієї нації, не тільки для окре-
мої спільноти, яку ми зараз якраз розглядаємо в зв’язку з конферен-
цією, що відбулась.

Суспільство представляє собою те, що воно про себе пам’ятає. То-
бто ми як нація є те, що ми пам’ятаємо про всі компоненти нашої нації. 
І актуальність цього виявляється в тому числі і в цілій низці таких по-
нять, які ввійшли вже в науковий обіг. Це історична пам’ять і культурна 
пам’ять, релігійна пам’ять, етика пам’яті, культура пам’яті. Тобто навіть 
існує така сфера вивчення пам’яті, як пам’ятологія. 

Культура пам’яті — це дійсно важливий безперервний процес, в 
якому кожна культура, кожна соціальна група, кожна релігійна група 
формує і стабілізує свою ідентичність, тобто через реконструкцію влас-
ного минулого. Треба розуміти хто ми, для того щоб побачити саме ці 
цінності, які виплекані були протягом розвитку тієї чи іншої спільноти. З 
іншого боку, минуле відкривається заново. Ми відкриваємо минуле, ми 
його переосмислюємо і таким чином даємо йому нове життя, наповню-
ючи тими сенсами, які надзвичайно важливі для того, щоб усвідомлю-
вати свою значущість. Спогади — це не просто певна даність, а те, що 
стосується не тільки минулого, а навіть сучасного. Тобто ми створює-
мо таку нову суспільну конструкцію, коли згадуємо минуле. І культу-
ра пам’яті — це також процес включення всіх компонентів історичної 
пам’яті в один текст. Це стосується і різних релігійних спільнот, різних 
соціальних спільнот. Тому саме історія, історична пам’ять про депорта-
цію Свідків Єгови в 1951 році є складовою нашої спільної національної 
пам’яті. Ще раз підкреслюю, це стосується не тільки виключно окре-
мої спільноти, а всієї нації в цілому. Тому що нам віддзеркалюються 



Операц ія  «П івн іч»

82

практично всі процеси, які були характерні для розвитку взагалі і цієї 
території, на якій ми живемо, її історії і народу. Це означає, що пам’ять 
є чинником формування національної ідентичності. 

Якщо ми найчастіше будемо згадувати про ці події, включати в за-
гальний історичний контекст і викладати в підручниках, щоб про них 
дійсно знали всі, хто так чи інакше зацікавлений в розбудові нації, це 
буде працювати на становлення нашої національної ідентичності. Тому 
ми повинні згадувати, в тому числі пам’ятати, всі процеси, які стосу-
валися тих чи інших релігійних спільнот. Фахівці давно вже дійшли 
висновку, що найбільшого успіху досягають ті соціуми, ті нації, які зна-
ходять в історичному досвіді здорові консолідуючі ідеї, шляхи поро-
зуміння, без яких неможливо далі рухатися.

Я із зацікавленням дивився і слухав вчора всі виступи, які були на 
конференції, це дійсно вражає. Це потребує не тільки такої епізодичної 
згадки про ці події. Це має стати процесом включення саме цих істо-
ричних подій в загальну історію України. 

Чому саме в Західній Україні, чому саме в Західній Білорусі, країнах 
Балтії або у Молдові це відбувалося? По-перше, це були нові території, 
які увійшли тоді до складу Радянського Союзу. По-друге, ми пам’ятає-
мо, що боротьба за релігію в СРСР з 1929 року офіційно дорівнювала-
ся до класу політичної боротьби. І всі релігійні спільноти розглядалися 
як класові вороги. А тут ще подвійний момент, з одного боку, це нові 
території, це нові релігійні спільноти, і зрозуміло, що політика держави 
була спрямована, щоб знищувати все, що так чи інакше може підри-
вати основу тоталітарного режиму. Також підозрювали їх у зв’язках 
з різними, знову ж таки, з точки зору тоталітарної системи ворожими 
елементами. Наприклад, співпраця з УПА. І до речі, був такий момент, 
коли під час суду над одним Свідком Єгови на території Донеччини у 
80-х роках минулого століття. В своєму виступі він сказав, що вже не 
перший раз буде йти до в’язниці, тому що він — партизан. І коли на 
нього з дивуванням подивилися, він сказав: «Так, я був у партизанах в 
УПА»,— це було таким моментом, коли судді зрозуміли, що перед ними 
людина, яка пройшла величезний шлях у формуванні свого світогляду 
і як борець за національні ідеали, і як людина, яка потім стала дійсно 
борцем за свої вже релігійні уподобання, за свій релігійний світогляд.

В Радянському Союзі відношення до Свідків Єгови було досить 
специфічним, і ми тільки-но чули виступ. Наприкінці вже 80-х років 

____________

історична пам’ять про депортацію Свідків Єгови  
в 1951 році є складовою нашої спільної 

національної пам’яті 
____________

____________

політика держави була спрямована,  
щоб знищувати все, що так чи інакше може  
підривати основу тоталітарного режиму 

____________
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1951  2021представники партійних  радянських структур стали думати над тим, 
як все ж таки бути далі, що робити саме зі Свідками Єгови. І навіть 
виникла така ідея, що Свідки Єгови — це щось надзвичайно близьке 
до комунізму, тому що вони збираються будувати Царство Боже на 
Землі, а ми, комуністи, також цим займаємося. Були навіть намагання 
нав’язати комуністичну ідеологію певним групам Свідків Єгови, я це 
пам’ятаю добре. 

Зараз ми живемо в іншій ситуації: згідно з чинним законодавством 
в Україні всі релігійні спільноти мають рівні права, у нас немає ні пре-
ференції, ні утисків. І створені умови для того, щоб кожна релігійна 
спільнота, і в тому числі Свідки Єгови, були тими, хто має повноту цих 
прав і використовує ці права. Ми, релігієзнавці, ставимо питання, щоб 
у суспільстві не було мови ворожнечі, щоб були зруйновані негативні 
міфи стосовно Свідків Єгови та інших релігійних спільнот. Це є наше 
завдання як фахівців, щоб ми могли і далі будувати дійсно таку від-
криту демократичну толерантну державу. І саме ця конференція, яка 
присвячена депортації Свідків Єгови в 1951 році, це також є певний 
крок для подальшої толерантизації українського суспільства, щоб ми 
й надалі відкривали для себе ці сторінки історії і розуміли, що в нашій 
сучасності є різні релігійні погляди, які повинні шануватися і мати всі 
права, для того щоб відкрито сповідувати свою віру. Цим ми відріз-
няємося саме від тих тоталітарних режимів, в тому числі і на тих тери-
торіях, які зараз окуповані в Криму та окремих територіях Донецької 
та Луганської областей, де, на жаль, продовжується жорстка політика, 
яка і призвела у свій час до депортації Свідків Єгови до Сибіру.

Запитання: чи Ви бачите якісь паралелі між причинами, які сто-
яли за виселенням під час операції «Північ» 70 років тому і сучасними 
днями та утисками Свідків в Росії?

Ігор Козловський: безумовно, бачу, тому що Росія — це дер-
жава, яка не полишає своєї імперської ідеології, а будь-яка імперія бу-
дується саме на уніфікації світогляду та ідеях так званого «русского 
мира». Ці ідеї є реваншистськими і спрямовані на відбудову Російської 
імперії або своєрідного Радянського Союзу. Намагання створити си-
стему, де зачищається будь-яка свобода совісті, будь-яке інше мислен-
ня, якраз є характерним для такої імперії як структури, що намагається 
створити одноманітну систему в житті. Я знаю це безпосередньо, бо є 
в’язнем сумління. Два роки я саме потерпав за те, що маю іншу думку, 
ніж ті, хто захопив владу на окремих територіях Донецької і Луганської 
областей.

Запитання: продовжуючи цю тему і Ваш досвід як в’язня сумлін-
ня, наразі, вже після 70 років виселення і депортації, стає все менше 
учасників тих подій, що можуть щось розповісти про себе і про ті жах-

____________

Ми, релігієзнавці, ставимо питання,  
щоб у суспільстві не було мови ворожнечі,  
щоб були зруйновані негативні міфи стосовно 
Свідків Єгови та інших релігійних спільнот 

____________

І гор  Козловський
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ливі ситуації та обставини, в які вони потрапляли. На Ваш особистий 
погляд і Ваші відчуття як в’язня сумління, наскільки важливо для та-
ких людей бути почутими суспільством ще при житті, а не тільки через 
десятки років, коли про них ми будемо дізнаватися лише з архівних 
документів?

Ігор Козловський: це надзвичайно важливо, тому що ці люди 
є травмованими. Для кожної людини, яка пройшла через в’язниці, че-
рез катування, через виселення, — це безумовна травма. І травмована 
людина очікує одного — милосердя, яке полягає в тому, щоби була 
відновлена справедливість, а справедливість полягає в тому, що ми 
повинні її почути і саме почути її сповідь, її розповідь. Її душа потребує 
саме отого відкритого меседжу до суспільства. І треба берегти таких 
людей, треба спілкуватися з ними. Суспільство, безумовно, повинне їх 
почути.

____________

Травмована людина потребує відкритого меседжу  
до суспільства. І треба берегти таких людей,  

треба спілкуватися з ними.  
Суспільство, безумовно, повинне їх почути 

____________
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З ПЕРШИХ ВУСТ

«КОЛИ БРИГАДИР КОЛГОСПУ ПОБАЧИВ ДІТЕЙ, 
ЖІНОК І СТАРЕНЬКИХ ОСІБ, ЗАСЛАНИХ ЯК 
“ВОРОГІВ ДЕРЖАВИ”, СКАЗАВ: “КРАЇНІ,ЯКА 
БОЇТЬСЯ ТАКИХ ВОРОГІВ, МАЄ БУТИ СОРОМНО 
НАЗИВАТИСЯ ДЕРЖАВОЮ”»

Анне Тинніссон, Естонія

«СПОЧАТКУ МІСЦЕВІ ЖИТЕЛІ СТАВИЛИСЯ  
ДО НАС З ОБЕРЕЖНІСТЮ, ТОМУ ЩО ЇМ 
СКАЗАЛИ, ЩО ПРИВЕЗЛИ АМЕРИКАНСЬКИХ 
ШПИГУНІВ»

Безкоровайна Марія, Україна

«ЗАЗВИЧАЙ ВСІ МИ ЇЛИ 
ТІЛЬКИ РАЗ В ДЕНЬ»

Петрас Гудас, Литва

«У СИБІРУ МИ ВЕСЬ ЧАС 
 БУЛИ ГОЛОДНІ»

Ромуальда Івлєва, Литва
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«В СЕЛИЩІ МОЛЬТЕ ЗІМСЬКОГО РАЙОНУ 
НАС РОЗСЕЛИЛИ В БУДИНКАХ БЕЗ 
ДАХІВ, В ЯКИХ ПО ПОЯС ЛЕЖАВ СНІГ»

Шпан Олексій, Україна

«НАВІТЬ КОЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЛА ДО -50С0, 
МИ ПРОДОВЖУВАЛИ ПРАЦЮВАТИ НА ЗАГОТівлі 
ЛІСУ РУЧНИМИ ПИЛАМИ»

Станісловас Кершис, Литва

«НАМ ВЗАГАЛІ НЕ ПЛАТИЛИ 
ЗА РОБОТУ. МІЙ БАТЬКО  
ПОМЕР В ТОМУ Ж 1951 РОЦІ 
ВІД ГОЛОДУ»

Біруте Ронкаускене, Литва

«МІЙ БАТЬКО ПОМЕР від ГОЛОДу  
В ПЕРШИЙ ЖЕ РІК ПЕРЕБУВАННЯ 
В СИБІРУ, В 1951 РОЦІ»

Матильда Бушмайте, Литва

З ПЕРШИХ ВУСТ

«В СЕЛІ ДОБРІВКА ЗИРЯНСьКОГО РАЙОНУ 
НАМ ДАЛИ НАПІВЗРУЙНОВАНИЙ БУДИНОК. 
ТАМ МИ ОСЕЛИЛИСЯ»

Беженарь Віра, Молдова
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«ПЕРШІ ДВА РОКИ В СИБІРУ  
МИ ПИЛИ ЧАЙ ЛОЖКАМИ 
З ТАРІЛКИ, ЗАЇДАЮЧИ 
КАРТОПЛЕЮ»

Мельник Григорій, Україна

«ВЛАДА ПОШИРИЛА СЛУХ, ЩО МИ 
ЛЮДОЖЕРИ. ОЗБРОЇВШИСЬ СОКИРАМИ, 
НА ТРЕТІЙ ДЕНЬ ДО НАС ПІДІЙШИ 
МІСЦЕВІ ЖИТЕЛІ»

Мельник Григорій, Україна

«КОЛИ ТІТКА НАДСИЛАЛА НАМ ЯБЛУКА, ПОЛОВИНА  
З НИХ БУЛИ ГНИЛИМИ, АЛЕ МИ З’ЇДАЛИ УСІ»

Костас Альгіс, Литва

«В 14 РОКІВ НА ЦЕГЕЛЬНОМУ ЗАВОДІ Я НОСИЛА 
МОКРУ ЦЕГЛУ. ДО ЛІКТІВ ШКІРА БУЛА СУХОЮ І 
ТРІСКАЛАСЯ АЖ ДО КРОВІ. ВАЛЯНКИ МИ НОСИЛИ 
ПО ЧЕРЗІ, БО НАМ НЕ ВИСТАЧАЛО  
ТЕПЛИХ РЕЧЕЙ І ВЗУТТЯ»

Анна Хомей, Україна

«МИ ЖИЛИ В “НАМЕТАХ”, КОТРІ 
ЗБУДУВАЛИ З КОРИ МОДРИНИ. 
ЖИТТЯ БУЛО ПІД ЩОДЕННИМ 
НАГЛЯДОМ КОМЕНДАТУРИ МДБ»

Щербань Василь, Україна
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