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ІГНАТУША А.Є.

ПРОТЕСТАНТСЬКІ ГРОМАДИ СУМЩИНИ 20-30-х рр. ХХ ст.

Стаття характеризує організаційне становище та зміст релігійного
життя протестантських громад Сумщини у 20-30-ті роки ХХ ст.

Звернення до церковної історії Сумщини стає все більш органічним
для вітчизняних дослідників (О.С.Гейда [1], Л.А.Покидченко [2],
О.Б.Потапова [3], О.М.Сотник [4, 5, 6]), дозволяючи сучасникам глибше
осягнути характер суспільних процесів на території краю, взаємозв’язок
духовної, політичної, економічної сфер регіону та всієї України.

Вивчення церковної історії відбувається у контексті відродження
релігійних організацій і церковно-духовного життя посттоталітарної доби, в
якому все помітнішу роль відіграють протестантські союзи. Сучасний
протестантизм активно долає релікти сектантської ідеології, організаційну
замкненість, вузькість соціальної бази і є впливовим релігійним фактором
нашої епохи. Разом із тим, минуле протестантських спільнот залишається
менш дослідженим у порівнянні з історією православних конфесій.

У 20-х роках ХХ ст. відбувався стрімкий, подібний сучасному, розвиток
протестантських спільнот. У наступне десятиліття на них чекав черговий
різкий спад.

Відомості про чисельність протестантських осередків на території, яка
нині складає Сумську область, досить суперечливі щодо 20-30-х років ХХ ст.
Це стосується як загальних відомостей, так і характеристик окремих конфесій.
Голова (у 1926-1931 рр.) Всеукраїнського союзу євангельських християн
І.І.Моторін (1895-1974 рр.) писав у 1928 р., характеризуючи євангельський
рух на території Сумського округу: “Справа Божа в Сумському окрузі почалось
порівняно недавно. Років 15-20 тому можна було знайти у всій окрузі лише
кілька громад… Тепер у цій місцевості наявні близько ста громад і груп, а
загальне число тих, хто увірував у Євангеліє - до чотирьох тисяч” [7, с.61].

Наведені цифри важко підтвердити архівними документами.
Переважну більшість джерел складають суб’єктивні документи радянських
органів, які здійснювали адміністративний нагляд за діяльністю релігійних
громад. Значно меншою мірою збереглися документи самих релігійних
організацій.

Про чисельність громад окремих адміністративних округів повідом-
ляють фонди відділів управління Конотопського, Роменського, Сумського
окрвиконкомів та адміністративних відділів Глухівського, Конотопського,
Сумського окрвиконкомів у Державному архіві Сумської області. За
“Відомостями про релігійні громади Конотопського округу” на 1924 р. на
території округу значаться лише дві протестантські громади. Одна з них -
громада баптистів у м.Конотоп (61 чол., 96 жін.), друга - лютеранська
громада у с.Білі Вежі (нині - с.Біловежі Другі Бахмацького району Чернігівської
області, село засноване німецькими колоністами у 1768 р.) [8, арк.168-170].
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Конотопська громада, заснована як громада євангельських християн,
була однією зі старіших на території краю. У такому статусі вона брала участь
у з’їзді Союзу руських баптистів, що проходив 1904 р. у Ростові-на-
Дону [9, с.131]. Разом із делегатами від громад євангельських християн
Санкт-Петербурга, Києва та Севастополя, делегати від Конотопа звернулися
до з’їзду з проханням про вступ у Союз баптистів при збереженні за собою
попередньої назви - “євангельські християни”. Отже, громади Сумщини
одними з перших заклали традиції співпраці євангельських християн та
баптистів.

На теренах Роменського округу станом на грудень 1927 р. діяло помітно
більше громад, ніж у Конотопському: 6 громад і 1 група євангельських
християн, 4 громади і 1 група баптистів та 1 група лютеран [10, арк.1-11].
Зокрема, у м.Глинськ (нині  Роменський район) діяла громада євангельських
християн, 3 громади у Липоводолинському районі. Причому у трьох останніх
випадках громади не мали молитовних будинків і збиралися у приватних
помешканнях. У Недригайлові діяла єдина на весь район громада
євангельських християн. Лютеранська громада існувала у Смілянському
районі, на хуторі Хрещатик (нині село Хрещатик Роменського району), мала
кірху. Джерела не подають відомостей про інші протестантські спільноти,
які на той час були помітно активними в інших регіонах України, зокрема -
адвентистів, п’ятидесятників. Натомість вони підкреслюють, що на загал,
“сектанти” по округу мали лише 1 молитовний будинок, тоді як православні
- 192 церкви.

Навіть така порівняно незначна статистика вже є проявом активізації
протестантського руху. Ця активізація почала давати наслідки завдяки
усталенню суспільно-політичного життя після несприятливих для
інакодумців лихоліть соціальної революції та військово-політичної
нестабільності. Вже у 1920 р. один із лідерів євангельського руху, відомий
проповідник, згодом - викладач Біблейських курсів у Ленінграді, І.В.Каргель
провів півторамісячні, а у 1923 р. - двохмісячні курси в с.Миколаївці на
Сумщині (на жаль, достеменно невідомо, про який із трьох населених пунктів
із такою назвою, що існують у Сумській області, йшлося: Буринського,
Роменського чи Сумського району). На цих курсах викладалися такі
дисципліни, як догматика, гомілетика, тлумачення одкровення, вчення про
друге пришестя Ісуса Христа. Ці курси прослухало 50 чол. [9, с.215]. “Після
декількох літ той посів, котрий сіяли зі сльозами, зійшов і дав рясні плоди”, -
писав у згаданій вище статті І.І.Моторін.

Цьому організаційному зростанню та зміцненню сприяла поява кількох
всеукраїнських центрів, які репрезентували найбільші протестантські
спільноти - Всеукраїнського союзу об’єднань баптистів (ВСОБ),
Всеукраїнського союзу євангельських християн (ВУСЄХ), Всеукраїнського
союзу християн євангельської віри (ВСХЄВ) (п’ятидесятників),
Всеукраїнського об’єднання адвентистів сьомого дня (ВОАСД). Ці спільноти
шукали свій формат відносин із колишніми всеросійськими центрами,
реалізовували свої плани розбудови структури й мережі громад, мали
перспективу поширення у всеукраїнському вимірі.

Зростання супроводжувалося організаційними заходами: з’їздами,



146 СУМСЬКА СТАРОВИНА  №ХХХV  2011

засіданням керівних органів союзів та їхніх місцевих осередків. Зокрема, 16-
17 січня 1928 р. у м.Харкові відбувся пленум ради ВУСЄХ за участю
уповноважених Всесоюзної ради та її лідера І.С.Проханова [11, c.56].

Активізувалася організаційна активність протестантів і на Сумщині.
Подібні організаційні заходи ставали можливими завдяки зростанню числа
громад і наповненню їх новими членами. 13-15 лютого 1928 р. у Баранівці
(що нині є частиною м.Суми) пройшов перший організаційний з’їзд
євангельських християн. На нього прибуло близько ста представників та
гостей. З’їзд, що продовжувався два дні, обговорив найважливіші
організаційні питання, обрав окружних благовісників і висловив їм численні
настанови.

Однією з активних громад, яка налагодила зв’язок із своїм всесоюзним
центром, була Токарівська община євангельських християн Харківської
губернії (нині - с.Токарі Лебединського району Сумської області [12, c.64].
Вона інформувала Всесоюзну раду євангельських християн у Ленінграді про
численні і різноманітні урочисті заходи, організовані своїми членами, про
відвідування навколишніх населених пунктів членами громади з проповіддю
Євангелія. Ця громада надіслала фото своїх діячів (16 чол.) за підписом “Ми
- співробітники Г[оспода] Бога. Загін Еммануїла” [13, c.29].

Про іншу активну протестантську громаду, що діяла у м.Білопіллі,
повідомляв московський журнал “Баптист” (орган Федеративного союзу
баптистів СРСР) [14, c.30], вміщуючи її велелюдне фото та розповідаючи про
проведення 6 червня 1926 р. свята молоді у складі церкви. На святі були
присутніми 113 чол., з них 54 - гості. Воно пройшло за участі двох приїжджих
хорових колективів.

Орган Всесоюзної ради євангельських християн журнал “Христианин”
за 1928 р. повідомляв про роботу ще однієї з таких міцних громад у
м.Охтирці. Охтирська громада успішно (за характеристикою допису -
“благословенно”) провела тиждень молитви. Називалися й інші успіхи.
Водне хрещення протягом року прийняли 31 чол. Повідомлялося про
наявність “багатьох пробуджених душ”. Хор співав “дружно і
бадьоро” [15, c.60-64].

Протестантські громади Сумщини започатковували власні історичні
традиції. Наприклад, релігійна громада с.Низи у 1928 р. відзначала своє
двадцятиліття. З нагоди цієї дати вона організувала ювілейне святкування.
Насичена програма передбачала доповіді “старих братів, засновників
громади”, які характеризували умови та обставини створення релігійного
осередку в 1907 р. Виступи акцентували увагу на гоніннях проти віри, яких
громада зазнала за часів першої світової війни.

Важливою складовою святкових заходів стала літературна частина. На
свято прибули чотири хорових колективи: лебединський, ворожбянський
(на жаль, неясно, з якого населеного пункту - м.Ворожба, нині Білопільського
району Сумської області, чи нині с.Ворожба Лебединського району),
облозький (с.Облоги Сумського району), а також хор із с.Нижня Сироватка.

Зібрані пожертвування спрямували на місіонерську роботу та
будівництво молитовного будинку в м.Лебедині [16, с.53].

Подібні заходи практикувалися у протестантських громадах й раніше.
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Ще за умов Російської імперії, після лібералізації, принесеної революцією
1905 р., влаштовувались колективні святкові заходи. Про один із таких - зустріч
Нового року гуртком християнської молоді м.Конотоп 31 грудня 1910 р. -
докладно повідомляв журнал “Молодой виноградник” за січень
1911 р. [17, с.21-24]. Цей гурток був відомий у масштабах всеросійського
союзу. Його представники брали участь у роботі І з’їзду представників
юнацьких гуртків євангельських християн і баптистів у Москві (13-16 квітня
1908 р.) [9, с.150].

Подібні свята органічно поєднували членів протестантських осередків
спільною духовною справою і дозвіллям, мали дієву місіонерську складову,
пропагували здоровий спосіб життя. Святкування відбувалося з
інтелектуальними вправами (якими було цитування Біблії), церковними
співами у виконанні чудових хорових колективів, декламацією духовної поезії,
читанням моральних текстів, притч, псалмів та завершувалося
безалкогольним застіллям.

Завдяки повідомленням протестантської преси 20-х років ХХ ст., що
стала яскравим явищем динамічного розвитку протестантського руху,
дізнаємося прізвища керівників та активістів громад Сумщини, які були
авторами дописів про життя громад. Наприклад, головою громади
євангельських християн с.Низи був Д.В.Гапченко. Благовісником у цьому
районі працював Савенко [16, с.53].

Життя протестантських громад протягом 20-30-х років ХХ ст. тривало
за умов неоднозначного ставлення до них з боку суспільства та влади. Колись
ортодоксально православне суспільство за нових умов життя поступово
ставало більш терпимим до протестантів. Почасти це відбувалося завдяки
протестантським місіонерським заходам, їхньому способу життя та виявам
віри. Суттєво впливали на “потепління” й декларації релігійної свободи, які
в умовах гострої політичної боротьби протягом визвольних змагань
проголошували різні політичні сили в Україні.

Щодо більшовицької держави, то вона дедалі більше відходила від
проголошеної політики терпимості до протестантів і всіх християн. Їх як носіїв
небільшовицького світогляду все частіше сприймали політичною опозицією.
На них було зручно як на представників “класових ворогів” списувати свої
невдачі у соціалістичному будівництві.

За умов хиткого політичного балансування релігійних громад на межі
дозволеного владою, протестанти Сумщини, як і всього Радянського Союзу,
намагалися довести владі свою політичну нейтральність, незаангажованість
і загальну підтримку проголошеній ленінськими декретами “свободи совісті”.

Характерним виявом такої позиції стала, наприклад,телеграма з
подякою, висловлена згаданим вище з’їздом громад у Баранівці на адресу
українського радянського уряду “за дарування релігійної свободи”. Водночас,
користуючись умовами відносної релігійної свободи, з’їзд вітав свою
Всесоюзну раду з побажанням їй успішної євангелізації країни [5, с.61].
Подібні телеграми з подяками надсилали радянському керівництву й обласні
(1927 р.) конференції євангельських християн [18, с.134].

Проте декларації протестантів про політичну лояльність не спрацювали
доказом для більшовиків. Наприкінці 1928 р. серед лідерів протестантського
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руху в Україні почалися арешти зі звинуваченням у шпигунстві та
контрреволюційній діяльності. 1929 р. у СРСР фактично перестав діяти
Федеративний союз баптистів. У 1930 р. йому було дозволено відновити
діяльність, проте, як виявилось, ненадовго (до 1935 р.). Після десятиліття
підйому організаційної активності та відносно безперешкодного існування
протестантські громади в усіх регіонах України почали повертатися до
практики “сектантства”, катакомбного служіння. Цей вимушений крок
диктували потреби захисту і убезпечення життя своїх членів, які ставали
для влади об’єктом цілеспрямованих гонінь.

Масштаби гонінь проти протестантів ілюструє звітна документація, дані
оперативно-слідчої роботи органів НКВС УРСР за 1937-1938 рр., які ввели
до наукового обігу В.М.Нікольський [19] та О.Г.Бажан [20]. Ці дані фіксують
кількість заарештованих членів “церковної і сектантської контрреволюції” на
території областей, до складу яких входила територія нинішньої Сумської
області - Харківської, Чернігівської, Полтавської. З січня по листопад 1937 р.
на території зазначених областей заарештували 1163 “церковників” та
411 “сектантів” (тобто 35,3% від 1163) [20, с.148]. Цифри були порівняні з
даними репресій в інших регіонах України, що дало можливість
В.М.Нікольському стверджувати: “Отже, звітні дані з областей свідчили про
порівняно велику кількість заарештованих священнослужителів, враховуючи
їх незначну кількість на загальному тлі інших соціально-фахових
груп” [19, с.148]. Такий же висновок можна зробити і щодо “сектантів”.

Таким чином, відзначаємо не тільки узгодженість репресій проти
віруючих у різних областях України, подібність гонінь православних і
протестантів, а й відносно вищі показники репресій у протестантському
середовищі, яке за числом громад і віруючих було в той час на порядок нижчим
від православного.

Колективізація українського села і голодомор 1932-1933 рр., масовий
терор проти інакодумців були факторами наступального тиску влади на
релігійне життя, створювали нестерпні умови для діяльності протестантських
громад, призвели до припинення існування всеукраїнських союзів
протестантських об’єднань, витіснення релігійного життя у приватну сферу
та напівлегальне існування.

Узагальнено оглядаючи організаційне становище та зміст релігійного
життя протестантських громад Сумщини протягом 20-30-х років ХХ ст.,
констатуємо їхні динамічні зміни. Основу цих змін закладали цивілізаційний
поступ українського суспільства у ХХ ст., формування національної
ідентичності, взаємопроникнення світської та релігійної культур. Водночас
на динаміку зазначених процесів особливий вплив справила політизація
суспільного життя, втручання державної влади у релігійну сферу, що
спричинило глибокі суспільно-політичні суперечності. Історія
протестантських громад Сумщини 20-30-х років ХХ ст. свідчить про тісну
взаємопроникність регіональних і всеукраїнських церковно-суспільних
трансформацій.
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