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З початком більшовицького перевороту починаються спроби 

реалізації основних засад комуністичного життя, розроблених 
В. І. Леніним. Одним із ключових положень була «свобода совісті», яка 
полягала у відокремленні церкви від держави та зменшенні її впливу на 
освіту (згодом і зникнення релігії як такої). Тому одним із перших 
ідеологічних кроків більшовиків став «Декрет про відокремлення церкви 
від держави і школи від церкви», з яким пов’язують початок наступу на 
релігію, який згодом перетворився у благу справу «комуністичного 
суспільства». 

Метою даної статті є дослідження основних наслідків запровадження 
у життя радянського суспільства «Декрету про відокремлення церкви від 
держави і школи від церкви». 

Даною проблематикою займалися Буга М. А., Баланцев А. В., 
Слезін А. А., Верига В., Тімаков О. Але окремі аспекти даної теми є 
неповністю дослідженими. 

Ще до введення в дію вищесказаного декрету більшовики розпочали 
антирелігійну кампанію. Пов’язана вона була саме з виходом «Декрету про 
землю» від 8 листопада (26 жовтня) 1917 р., який проголошував 
конфіскацію земель у поміщиків та передача її у власність радам на місцях. 
Цей декрет не оминув і церкву, оскільки релігійні служителі 
прирівнювались до великих землевласників. В результаті в Росії 
православна церква була позбавлена права на землю [3]. Наступні «Декрет 
про розлучення від 16(29) грудня 1917 р.» та «Декрету про громадянський 
шлюб, про дітей та введення книг актів громадського стану від 
18(31) грудня 1917 р.» свідчили про те, що держава перебирала на себе 
функції церкви [3]. 

У роки революції діяв Помісний Собор, важливим питанням для 
якого було вирішення долі Росії та РПЦ. Відкрився Собор у складній 
політичній обстановці, спричиненій першою світовою війною та важким 
внутрішньополітичним становищем. Собор мав на меті вирішити питання 
щодо відновлення патріаршества чи продовжити лібералізацію церкви, а 
після жовтневої революції відкривалося питання, щодо проголошення РПЦ 
як домінуючої церкви, яка мала отримувати підтримку від влади. 
Документальні свідчення підтверджують дану тезу. Була проголошена 
постанова «Про становище Православної Російської Церкви», яка мала 
захистити церкву від втручання більшовицької влади у її справи [2, с. 120]. 
Але на жодні детальні переговори радянська держава, до політичних тенет 
якої невдовзі потрапили пошуки російських богословів, як, власне, і 
прагнення віруючих, йти не збиралась. Саме в момент перебування 
учасників Помісного Собору на різдвяних канікулах (10(23) грудня 1917 р. 



– 20 січня (2 лютого) 1918 р.) з’явилася низка її офіційних законодавчих 
актів, що стали відповіддю на відому постанову Собору від 2(15) грудня 
1917 р. Найважливіший із них – декрет Раднаркому РСФРР від 23 січня 
(5 лютого) 1918 р. був класичним свідченням спроби В. І. Леніна, обраного 
на II Всеросійському з’їзді Рад (25–26.Х (7–8.ХІ) 1917 р.) головою Ради 
Народних Комісарів, Ради робітничої і селянської оборони, суворо 
дотримуватись марксистських уявлень про релігію як надбудову над 
деяким матеріальним базисом. Варто знищити цей базис – майно і засоби 
прибутків церкви, і церква відімре сама собою [2, с. 120]. Пізніше цей 
документ прийнято і в Україні 19 січня 1919 р. 

Одним із головних мотивів, якими керувалася більшовицька влада у 
проголошенні було утвердження суспільної формації на основі праць 
Маркса та Леніна. Маркс у своїх працях наголошував про релігію як витвір 
свідомості людини [6]. З часом Ленін розвинув критику Маркса відносно 
релігії і його тези стали основою для політики більшовиків у 
антирелігійній кампанії: «Религия есть опиум народа, – это изречение 
Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в 
вопросе о религии. Все современные религии и церкви, все и всяческие 
религиозные организации марксизм рассматривает всегда, как органы 
буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и одурманиванию 
рабочего класса» [7]. Але Маркс не був прихильником переслідування 
релігії та релігійних громад [6]. Звідси слід розуміти, що Ленін, 
розвиваючи критику релігії, зробив церкву ворогом комуністичного 
суспільства. Тому у подальшій політиці стосовно церкви більшовики 
просто прибирали власних конкурентів по ідеології. 

Згідно з декретом відбулися зміни й в освіті, оскільки згідно з 
пунктом 9 цього документу, школа відділялася від церкви, а викладання 
предметів, які несли релігійний характер не допускався взагалі [1, с. 42]. 
Згодом вище згаданий декрет послугував основою для прийняття ряду 
законів та роз’яснень, що стосувалися народної освіти. 

Після прийняття декрету почала формуватись правова база. 
Наступним документом, який підтверджував дію декрету та подальший 
наступ на релігію був декрет РНК про передачу церковно-монастирського 
майна до відання Наркомату соціального забезпечення. Земельні, лісові 
угіддя, маєтки, будинки та храми передавалися місцевим радам, котрі мали 
право передавати їх у користування релігійним громадам. Однак, влада 
боялася загострити ситуацію під час громадянської війни і тому 
залишалось багато діючих храмів, монастирів в Україні [5, с. 87–88]. Але 
після громадянської війни церква зазнала утисків. Партійне керівництво у 
наступі на релігію керувалося саме документально-правовою базою, яка 
була прийнята у 1918–1921 рр. 

Таким чином, «Декрет про відокремлення церкви від держави і 
школи від церкви» розпочав новий період існування Православної Церкви 
на території України. Вся документальна база, яка була підготовлена для 
наступу на релігію, ґрунтувалася на основі вказаного декрету. Декрет був 
прийнятий на основі прийнятий на основі попередніх декретів та 



положень, а також як відповідь на постанову Помісного Собору «Про 
становище Православної Російської Церкви». Декрет став одним із 
тактичних ходів більшовицької влади, яка мала на меті підірвати авторитет 
у церкви, а згодом і знищити її. Так, якщо нове покоління позбавити 
релігійного виховання, то згодом церква зникне взагалі. Звідси і втручання 
більшовиків з політикою антирелігійної кампанії у освіту. 
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