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Pierwowzorem polityki wyznaniowej Rosji Radzieckiej były akty 
prawne Komuny Paryskiej z 2 kwietnia 1871 roku1. Komuna, zapew-
niając wolność sumienia i wyznania, wprowadziła: rozdział Kościoła 
od państwa, wywłaszczenie majątków kościelnych, skasowanie wszyst-
kich płatności państwa na rzecz Kościoła2. Rozwiązania prawne przy-
jęte przez Komunę były zbieżne z oglądami K. Marksa, który uznawał 
religię za nadbudowę bazy materialnej3. Konsekwentnie więc rozwią-
zania te weszły do dokumentów programowych partii komunistycznej 
i podstawowych aktów prawnych Rosji Radzieckiej, a potem Związku 
Radzieckiego4. 

Jednym z głównych celów partii dyktatury proletariatu było doprowa-
dzenie do ukształtowania społeczeństwa ateistycznego5. Proces ateiza-
cji rozpoczął się w Rosji z chwilą przejęcia władzy przez Komuni-
styczną Partię (bolszewików) – dalej: KP(b). Podczas obrad VII Zjazdu
KP(b) przyjęto zasadę, że nie można zbudować socjalizmu wśród lu-
dzi wierzących6. Stwierdzenie to skonkretyzowano i ujęto w programie 
KP(b), przyjętym na VIII Zjeździe partii w marcu 1918 roku. Dekla-
rowano w nim, że „partia dąży do pełnego rozerwania więzi pomię-
dzy klasami eksploatatorskimi i organizatorami propagandy religijnej, 
sprzyjając faktycznemu uwolnieniu mas robotniczych od przesądów
religijnych, organizuje szeroką naukowo-oświatową i antyreligijną pro-
pagandę”7. Gwarancją osiągnięcia tego celu była – dotychczas niespoty-
kana na taką skalę – bezwzględnie realizowana kolektywizacja i indu-
strializacja. Tym zamierzeniom poświęcona była praca nie tylko samej 
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partii komunistycznej, ale również wszelkich organów władzy, które 
funkcjonowały w ZSRR (1922-1991). Poprzez walkę z religią i tradycją 
narodową miano dokonać całkowitej przebudowy systemu społecznego 
i ukształtowania modelu nowego człowieka – ateisty i indyferentnego 
narodowo8. Włodzimierz Lenin jako uzasadnienie takiego postępowania 
przyjmował tezę, iż „religia jest jednym ze sposobów duchowego ucis-
ku, który wszędzie ciąży na ludowych warstwach, gnębionych wieczną 
pracą dla innych, nędzą i samotnością”9. „Religia – to opium dla ludu. 
Religia – to rodzaj duchowej gorzałki, w której niewolnicy kapitału to-
pią swe ludzkie oblicze, swoją potrzebę życia, które by choć trochę było 
godne człowieka”10.. 

Pierwszym przyjętym przez II Wszechrosyjski Zjazd Rad 26 paź-
dziernika 1917 roku dokumentem sankcjonującym nową sytuację spo-
łeczno-polityczną był dekret O ziemi, którym znacjonalizowano grun-
ty należące do wspólnot wyznaniowych11. Następnie „Deklaracja praw 
narodów Rosji” z 15 listopada uchyliła ograniczenia i przywileje naro-
dowościowo-religijne. Dekretem o komitetach rolnych z 4 grudnia zna-
cjonalizowano klasztory i ich ziemie. To samo, na mocy odpowiedniego 
dekretu, uczyniono 11 grudnia ze szkołami kościelnymi i ich majątkiem, 
oddając je do dyspozycji Komisariatowi Oświaty12. Rada Komisarzy Lu-
dowych (dalej RKL) jeszcze w tym samym roku zadekretowała sprawę 
małżeństw cywilnych i rozwodów, a ponadto specjalnymi rozporządze-
niami zlikwidowała urzędy państwowe, które zajmowały się sprawami 
duchowieństwa13.

O losie religii i Kościoła ostatecznie zadecydował dekret z 23 stycz-
nia 1918 roku O rozdziale Kościoła od państwa i szkoły od Kościoła. 
Treść dekretu jednoznacznie wskazywała, że religia jest prywatną spra-
wą każdego obywatela. Dekret zabraniał ustanawiania jakiegokolwiek 
lokalnego prawa nadającego przywileje lub ograniczenia w wypełnianiu 
kultu. Ponadto wykluczał wpływ Kościoła na nauczanie dzieci i mło-
dzieży oraz określił zasady funkcjonowania organizacji religijnych14. Już
10 lipca został on włączony do Konstytucji Rosji Radzieckiej jako arty-
kuł 1315. Zasady jego realizacji zostały uregulowane rozporządzeniem Lu-
dowego Komisarza Sprawiedliwości z 24 sierpnia 1918 roku16. Zgodnie
z nim (art. 6) w miejsce hierarchicznej struktury kościelnej powołano nie-
zależnie od siebie komitety parafi alne – tzw. dwadcatki – które w praktyce
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przejęły odpowiedzialność za mienie kościelne wynajmowane od pań-
stwa i utrzymanie duchownego17. Również na podstawie rozporządze-
nia Ludowego Komisarza Sprawiedliwości, znacznie wcześniej, bo już 
19 kwietnia powołano „Komisję likwidacyjną ds. religii”18.

W sprawie nauczania Ministerstwo Oświaty 3 marca 1919 roku wyda-
ło okólnik zakazujący duchownym nauczania w szkołach oraz prywatne-
go nauczania religii dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Podobnym za-
kazem w następnym roku objęto nauczanie dzieci przez ich rodziców19. 
Państwo przez tego typu akty prawne od samego początku przejmowa-
ło praktycznie nieograniczoną władzę w stosunku do życia religijnego 
osób i instytucji. Konstytucja z 10 lipca 1918 roku, jakkolwiek określiła 
w artykule 1320 zasady rozdziału Kościoła od państwa, wolności sumie-
nia i wyznania, swobody wypełniania funkcji religijnych przez związki 
wyznaniowe, to jednak relacje władzy partyjno-państwowej wobec re-
ligii i związków wyznaniowych opierały się na artykule 6 konstytucji21.
Zadania partii w tym artykule sformułowano w następujący sposób: 
„uzbrojona w naukę marksistowsko-leninowską partia komunistyczna 
wytycza generalne perspektywy rozwoju społeczeństwa, linię polity-
ki wewnętrznej i zagranicznej ZSRR oraz kieruje wielką twórczą dzia-
łalnością narodu radzieckiego, nadaje planowy, naukowo uzasadniony 
charakter jego walce o zwycięstwo komunizmu”22. Konsekwentnie więc 
Komitet Centralny (dalej: KC) partii, w celu „uwolnienia mas robotni-
czych” od religijnej propagandy i „zabobonów”, wydawał odpowiednie 
dyrektywy organom państwowym i partyjnym. Zobowiązywały one wła-
dze partyjno-państwowe do zwiększenia wysiłków w pracy kulturalno-
-oświatowej, do położenia fundamentu pod „światopogląd naukowy”,
a także do nadzorowania władz lokalnych, odpowiedzialnych za wpro-
wadzanie w życie dekretów i postanowień państwa wobec organizacji 
religijnych. Propagandę antyreligijną wprowadzono na podstawie po-
stanowień X Zjazdu partii23. Ponadto dla praktycznej realizacji dekretu
o rozdziale Kościoła od państwa powołano cały szereg instytucji – tak 
na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W ich skład wchodził powoła-
ny w ramach Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości wydział rozdzie-
lający Kościół od państwa24, któremu przyznano dość szerokie pełno-
mocnictwa: opracowanie projektów odpowiednich ustaw, postanowień, 
dyrektyw, instrukcji, okólników; kontrola sposobu wypełniania prawa do-
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tyczącego kultu; regulacja wzajemnych relacji między Kościołem a pań-
stwem; udzielanie prawnych konsultacji w tej sprawie itp.25.

Od początku działania władz prowadzone były w trzech kierunkach:
– stosowania surowych sankcji: zamykania kościołów, stosowania 

represji wobec duchowieństwa i wiernych, ich resocjalizacji w obozach 
pracy (metoda wykorzystywana do 1964 roku);

– budzenia przekonania, że budowa systemu komunistycznego do-
prowadzi do zaniku systemu kapitalistycznego, który jest podstawą 
funkcjonowania Kościoła i religii, a tym samym do ich defi nitywne-
go rozpadu;

– prowadzenia propagandy naukowo-ateistycznej, bez lekceważenia 
uczuć religijnych ludzi wierzących. 

Zwolennicy tych metod odwoływali się do programu partii i posta-
nowień Lenina26. Praktycznie każdy zjazd partii uszczegóławiał działa-
nia władz i instytucji wobec religii. Również przyjęta na XII Zjeździe 
rezolucja wzywała „do pogłębionej systematycznej propagandy, jawnie 
i przekonywująco objaśniającej każdemu robotnikowi i wieśniakowi 
szkodliwość każdej religii, przeciwnej ich interesom”27. Równie istot-
nym dokumentem mobilizującym i wyjaśniającym członkom partii ich 
zadania w rozpowszechnianiu propagandy naukowo-ateistycznej były 
przyjęte w 1923 roku – na czerwcowym plenum KC – Tezy dotyczące 
antyreligijnej propagandy. Według nich działania władz partyjno-pań-
stwowych powinny obejmować:

– wewnętrzne struktury organizacji religijnych28,
– rozpowszechnianie naukowo-przyrodniczych osiągnięć w społe-

czeństwie,
– propagandę antyreligijną ukierunkowaną na ujawnienie: zabo-

bonów, obrzędów i kultu. W dokumencie tym określone zostały formy
i metody antyreligijnej pracy z poszczególnymi grupami społecznymi. 
W centrum działań znalazła się szkoła, klub, biblioteka29. W następnym 
miesiącu tego roku komisja antyreligijna – pod przewodnictwem J. Ja-
rosławskiego – omawiała sposoby ograniczenia cudzoziemcom prawa 
propagowania swoich przekonań religijnych, zamknięcia budynków kul-
tu, ograniczenia nakładu i publikowania literatury religijnej30. Założenia 
te realizowano przy pomocy Związku Bezbożników31, komisariatów lu-
dowych, GPU i wydziału propagandy ogólnej32. 
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Ateizacja, mająca systematyczny i planowy charakter, rozpoczęła
się w 1925 roku – po zjeździe Związku Bezbożników33 organizacja ta 
okazała się istotnym narzędziem działania poprzez inwigilację, donosy, 
represję, indoktrynację czy zastraszanie. Początkową dewizą tej orga-
nizacji było hasło: „Przez bezbożnictwo – do leninizmu”. Po trzech la-
tach głosili oni już wprost hasło: „Walka przeciw religii – walką za so-
cjalizm”. Przy tym wydawali oni liczne pisma propagandowe, nie tylko 
po rosyjsku, ale także w innych językach narodów żyjących w grani-
cach ZSRR. Oprócz „Bezbożnika”, który był drukowany w nakładzie pół
miliona egzemplarzy, publikowano: „Antyreligijność”, „Młodego bez-
bożnika”, „Wiejskiego bezbożnika”, „Wojowniczy ateizm”. W 1932 roku 
organizacja ta przyjęła plan „bezbożnej pięciolatki”, w wyniku której za-
mierzano do 1937 roku całkowicie wykorzenić religię w ZSRR. 

Program propagandy antyreligijnej przyjęto w dniach 27-30 kwiet-
nia 1926 roku na wszechzwiązkowej konferencji partyjnej w Moskwie34.
Wypracowanie teoretycznych zasad ateizmu35 zlecono w 1927 roku
związkowi „Wojowniczy Materialista-Dialektyk Ukrainy”36, który 8 czerw-
ca uchwalił swoją konstytucję. Członkowie Związku Wojujących Bezboż-
ników zobowiązali się m.in. do:

– zjednywania wszystkich świadomie trudzących się dla organizowa-
nia aktywnej pracy przeciw religii we wszystkich postaciach i formach,

– organizowania swoich przedstawicielstw w każdej ludzkiej spo-
łeczności, 

– podtrzymywania propagandy antyreligijnej37.
Propagowanie działalności antyreligijnej odbywało się pod bezpo-

średnim kierownictwem partii, która początkowo dla bieżących „potrzeb” 
powoływała nawet komisje antyreligijne38. W związku z tym KC partii 
w 1928 roku wydało rezolucję O działaniach religijnych i antyreligij-
nej propagandzie39. W rozpowszechnianie ideologii ateistycznej czyn-
nie włączyły się też Związki Zawodowe, które podczas swojego zjazdu 
w 1929 roku przyjęły nawet rezolucję o walce z religią. W tym czasie 
również i Komisariat Oświaty zezwolił na wprowadzenie do szkół pod-
ręczników antyreligijnych40. Pod koniec 1929 roku przy Centralnej Ra-
dzie Wszechzwiązkowego Stowarzyszenia Wojujących Bezbożników 
powstała Polska Sekcja Antykatolickich Wojujących Bezbożników41. 
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Ateizacja prowadzona była najczęściej w oparciu o podział regionalny,
a nie wyznaniowy. Wielotygodniowym kampaniom antyreligijnym
w poszczególnych rejonach bardzo często „sprzyjały” różnice wynikają-
ce z kalendarza liturgicznego42.

W tymże samym roku Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonaw-
czy (dalej: WCIK) i RKL zmodyfi kowali dotychczas obowiązujące pra-
wo wyznaniowe43. Nowy akt prawny stał się obowiązującym dla całe-
go ZSRR i w oparciu o niego realizowano politykę wyznaniową44. Ideą 
przewodnią tegoż rozporządzenia miało być stworzenie pełnych możli-
wości do wykonywania czynności wyznaniowych przez Kościoły oraz 
związki wyznaniowe. W praktyce akt ten podporządkował organizacje 
religijne rygorystycznej kontroli państwa. Ponowił bowiem obowiązek 
ich rejestracji, określił wiek i liczbę ich członków, zobowiązując tych 
ostatnich do składania sprawozdań i zawierania umów o najem. Organi-
zacje religijne mogły odtąd organizować zebrania za uprzednim zezwo-
leniem władz, które miały prawo nie dopuścić „pewnych osób” zarów-
no do składu dwadcatki, jak i do organów wykonawczych organizacji 
religijnej. Zabroniono działalności apostolskiej, fi lantropijnej i gospo-
darczej. Posługę duszpasterską ograniczono do miejscowości, w której 
znajdował się kościół45.

Zaostrzenie prawa wyznaniowego usankcjonowane zostało w Kon-
stytucji przyjętej przez WCIK 18 maja 1929 roku. Dotychczasowy arty-
kuł 13 Konstytucji, gwarantujący wolność „propagandy religijnej oraz 
antyreligijnej”, zastąpiono „wolnością religijnego wyznania i antyreli-
gijnej propagandy”46. Tym samym oddziaływanie organizacji religijnych 
ograniczono tylko do budynków sakralnych, a działalność antyreligijna 
niezmiennie obejmowała wszystkie sfery życia społecznego. W prakty-
ce jednak bardziej dotkliwy okazał się artykuł 124 Konstytucji stalinow-
skiej z 5 grudnia 1936 roku, uznający za nielegalne wszelkie czynności, 
które nie były częścią „kultu”47. Wszystkie te działania prawno-admini-
stracyjne zostały niekorzystnie zweryfi kowane dla władz w czasie spi-
su ludności, przeprowadzonego z polecenia Stalina w dniach 5-6 stycz-
nia 1937 roku. Na pytanie nr 5: Czy jesteś osobą wierzącą? Jeśli tak, to 
jakiego wyznania?, zdecydowana większość osób odpowiedziała tak48. 
Była to wówczas jednoznaczna ocena działalności i skuteczności komu-
nistycznego systemu.
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Aktami, które uszczegóławiały ustawodawstwo o kultach religijnych, 
były przepisy karno-sądowe i administracyjne, określające stopień od-
powiedzialności ludzi za naruszenie prawa o kultach49. W pierwszym 
Kodeksie Karnym USRR w 1922 roku, w jednym z rozdziałów zatytu-
łowanym O naruszeniu prawa o rozdziale Kościoła od państwa prze-
widziano sankcje pieniężne albo pracę przymusową do jednego roku za 
„przestępstwa religijne”. Usankcjonowane karą – w ocenie władz – było  
wyzyskiwanie „przesądów religijnych mas” w celu obalenia władzy, 
wzbudzanie „zabobonów religijnych” w celu osiągania zysków, kate-
chizacja niepełnoletnich, dokonywanie w instytucjach obrzędów reli-
gijnych50. Wobec wiernych i duchowieństwa stosowano często artykuł 
54 Kodeksu Karnego (dalej: KK) USRR. Na podstawie 14 punktów te-
goż artykułu51 każde niepożądane dla władz działanie obywatela uwa-
żano za działalność kontrrewolucyjną i groziło za to do 10 lat pozba-
wienia wolności, a nawet kara śmierci przez rozstrzelanie52. Oskarżano 
na podstawie powiadomień agentów, dokumentów partyjnych, organi-
zacji społecznych, archiwów, donosów obywateli i zeznań aresztowa-
nych. Po wojnie za naruszenie prawa o oddzieleniu Kościoła od państwa 
była stosowana kara pracy poprawczej do jednego roku lub grzywna do 
50 rubli. Natomiast za przeszkadzanie w obrzędach religijnych, jeśli nie 
naruszały one porządku publicznego i praw obywateli, czyn był zagro-
żony karą do 6 miesięcy pracy poprawczej lub grzywną do 50 rubli53. 
W związku ze zmianami, jakie dokonywały się w odniesieniu do religii, 
Komisja Ustawodawcza Rady Najwyższej (dalej: RN) ZSRR, w poro-
zumieniu z Radą ds. Kultów Religijnych (dalej: Rds.KR), opracowała 
w 1960 roku projekt nowego KK dotyczący odpowiedzialności organi-
zatorów i przywódców grup, których działalność prowadzona była we-
dług prawodawcy pod pozorem przekonań religijnych, zagrażała zdro-
wiu i prawom obywateli54. Decyzją Prezydium RN USRR 27 czerwca 
1961 roku przyjęto nowy 209 artykuł KK55, mocą którego za targnięcie 
się na własność i prawa obywateli – pod pozorem wykonywania prak-
tyk religijnych – groziła kara pozbawienia wolności do lat 5 i konfi ska-
ta mienia56. Przewodniczący Rds.KR przyznał, że za przynależność do 
nierejestrowanych organizacji religijnych pozbawiano pracy, praw ro-
dzicielskich, sądzono57. Kodeks Administracyjny nie wniósł nic nowe-
go do ustawodawstwa o kultach. W rozdziale X (art. 350-375) ograni-
czył się tylko do powtórzenia wcześniej przyjętych ustaw58.
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Wojna nie przyniosła istotnych zmian w pracy ideologicznej. Wła-
dze partyjno-państwowe zaprzestały tylko przygotowywania kwalifi ko-
wanych kadr ateistów59. Poza tym, w realizowaniu polityki wyznanio-
wej, nie odstąpiono od ustalonych wcześniej zasad. Jeszcze w 1944 roku
KC KP(b) przyjął postanowienie O organizowaniu naukowo-oświatowej 
propagandy, poddając w nim krytyce działania władz wszystkich szcze-
bli. Zobowiązał też wszystkie organizacje i instytucje partyjno-państwo-
we do jej propagowania. Treść postanowienia nie eksponowała wyraźnie 
propagandy ateistycznej60. Uczyniły to we wrześniu 1944 roku „wyższe 
polityczne władze Ukrainy, przypominając swoim członkom koniecz-
ność nasilenia antyreligijnej propagandy, jako światopoglądu naukowe-
go”61. Taki sam charakter miało postanowienie z 1945 roku, które w celu 
zaktywizowania walki z przeżytkami minionego okresu wymagało od 
członków partii bezpośredniego zaangażowania. Jeszcze wyraźniej wska-
zania te zostały doprecyzowane w Liście zamkniętym KC KP Ukrainy 
w sprawach religii, jaki otrzymały w tym samym roku organizacje par-
tyjne w republice. Dokument ten przypominał, „że ideologia Kościoła 
zaprzecza (…) światopoglądowi naukowemu, marksistowsko-leninow-
skiemu, że jest ona głęboko reakcyjna i w końcowym rozrachunku po-
winna być (…) pokonana”62. Duchowieństwo katolickie zmuszono do 
repatriacji. Kapłani, którzy z niej nie skorzystali w 1945 roku – wraz
z biskupem A. Szelążkiem, w większości zostali aresztowani i zesłani 
na pobyt w łagrach63. Pozostali kapłani, którzy uważali się za Polaków, 
zostali pozbawieni możliwości pełnienia posługi duszpasterskiej64. Wła-
dze wszelkimi możliwymi sposobami usiłowały ograniczyć misję Kościo-
ła katolickiego. Podjęto nawet próbę organizowania, poprzez Bractwo 
Katolików Związku Radzieckiego, Autokefalii Kościoła Rzymskokato-
lickiego na Ukrainie65. 

W codziennej praktyce władze lokalne stosowały wobec organizacji 
religijnych własne akty prawne. W tej sprawie zastępca przewodniczą-
cego Rds.KR przy RKL w Moskwie, J. Sadowski, pisał do wszystkich 
przedstawicieli Rady: „z oddzielnych dokumentów wynika, że niektóre 
RKL (republik) i Rad Obwodowych (dalej: RO), na wniosek pełnomoc-
nika Rds.KR lub z własnej inicjatywy, rozsyłają w teren rozporządzenia 
i instrukcje, odnoszące się do organizacji religijnych”66. Jednocześnie 
prosił, by kopie wydawanych przez nich aktów prawnych, wszelkiego 
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rodzaju rozporządzeń i instrukcji przesyłano do centrali, w formie pro-
jektów do uzgodnienia67.

Modyfi kowano także i uzupełniano ustawodawstwo wyznaniowe 
związane ze sferą podatkową. Rada ds. Kultów Religijnych przesłała 
4 stycznia 1947 roku pełnomocnikom w obwodach wskazania68 – w celu 
skoordynowania ich działań z pismem okólnym Ministerstwa Finansów 
ZSRR z 13 stycznia 1946 roku, które określało sposób opodatkowania 
duchownych i osób żyjących z wykonywania obrzędów religijnych69. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem duchowieństwo parafi alne objęte zo-
stało podatkiem dochodowym w wysokości 81% (według artykułu 19) 
Ukazu Prezydium RN ZSRR z 30 IV 1943 roku)70.

Osoby związane z działalnością organizacji religijnych były przed-
miotem szczególnego zainteresowania władz. Prezydium RN 23 lipca 
1951 roku wydało dekret dotyczący wyżej wspomnianych osób: O spo-
sobach walki z antyspołecznymi elementami. Dekret ten był podstawą do 
ścigania ich przez organy milicji, prokuratury i KGB. Wszystkich peł-
niących funkcje liturgiczne władze traktowały często jak duchownych. 
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów ZSRR obłożono 
ich podatkami. W oparciu o ten dokument, wobec osób zaangażowa-
nych w działalność religijną, pismem z 11 lutego 1956 roku, uzgodnio-
no współdziałanie organów prokuratury, KGB oraz MWD71. Za udo-
stępnienie mieszkań do celów kultu właścicieli obłożono takim samym 
podatkiem, jak duchownych, zaś w stosunku do właścicieli mieszkań ko-
munalnych wszczynano procesy sądowe w celu pozbawienia ich prawa 
własności za wykorzystywanie ich niezgodne z przeznaczeniem. Wobec 
organizatorów życia religijnego zastosowano dekret O sposobach walki 
z antyspołecznymi elementami72.

Budynki organizacji religijnych podlegały obowiązkowemu ubezpie-
czeniu. Władze obwodowe żądały informacji na temat wysokości opłat, 
jakie wpływały za poszczególne kościoły, a także listy zalegających
z zapłaceniem73, co często stanowiło pretekst do zamykania kościołów.

Ustawodawstwo wyznaniowe swoim zasięgiem objęło również 
emerytów i rencistów. Rada Ministrów ZSRR swoim rozporządzeniem 
z 23 maja 1956 roku przyznała pracownikom organizacji religijnych 
uprawnienia wynikające z prawa do pracy. Jednak Związki Zawodo-
we 21 sierpnia 1962 roku swoim rozporządzeniem je zmodyfi kowały. 
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Owszem, przyznały, że pracownicy organizacji religijnych: sprzątacz-
ki, stróże, dozorcy i palacze mają prawo do państwowej emerytury, ale 
jeśli jednocześnie pełnią funkcje kościelne prezesów, członków wyko-
nawczych organizacji religijnych czy odprawiają liturgię lub wykonują 
obrzędy, to takiego prawa nie mają. Prezydium KC Związków Zawodo-
wych zaapelowało do organizacji lokalnych i związkowych o udzielenie 
stosownej pomocy osobom rezygnującym z pełnienia funkcji w organi-
zacjach religijnych i z prośbą o ewentualne ich zatrudnienie w instytu-
cjach państwowych74.

Odpowiedzialność za propagowanie ideologii ateistycznej od 1947 roku 
przejęło Towarzystwo Krzewienia Nauki i Kultury Świeckiej „Znanie”75, 
utworzone na bazie Związku Wojujących Bezbożników, chociaż w tym 
czasie status KPZR zobowiązywał każdego członka partii do ateistyczne-
go oddziaływania na społeczeństwo76.

Pod koniec lat 40. wśród władz partyjno-państwowych obwodu
w kwestii propagowania ateizmu panowało przekonanie, że „od jakości 
pracy kulturalno-oświatowej w rejonach zależy rozwój organizacji reli-
gijnych. Tam, gdzie dobrze jest ona zorganizowana, tam wzrost religijno-
ści jest ograniczony”77. Miedzy innymi z tego też powodu pełnomocnik 
Rds.KR w obwodzie żądał szerszego oddziaływania na społeczeństwo 
poprzez kluby, kina i inne instytucje społeczno-kulturalne, zobowiązu-
jąc Komitety Rejonowe (dalej: KR) do systematycznego organizowa-
nia prelekcji i wykładów o problematyce antyreligijnej, angażując do 
tego nauczycieli, agronomów, lekarzy i działaczy partyjnych78. Ponadto
24 sierpnia sekretarz Komitetu Obwodowego (dalej: KO), W. Łojkow, 
zażądał od KR partii oceny wykonania postanowienia KO z 29 kwietnia: 
O sposobach nasilenia propagandy naukowo-ateistycznej wśród robot-
ników i zobowiązał ich do kontroli działań podejmowanych w tym kie-
runku przez lokalne władze79, prosząc jednocześnie organizacje partyjne 
i komsomolskie, inteligencję wiejską, by formy i metody swojej pracy 
uczynili bardziej „wojującymi”80. Do 1954 roku problematyka antyre-
ligijna była niemal nie zauważalna w lokalnej prasie.

Eskalacja kampanii antyreligijnej nastąpiła dopiero 4 lipca 1954 roku, 
kiedy KC partii wydało ofi cjalnie postanowienie o nasileniu ateistycz-
nej propagandy81. Podkreślono w nim, że „w prowadzeniu propagandy 
ateistycznej dopuszczono się błędów, w wyniku których Kościół i liczne
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organizacje religijne (…) ożywiły swoją działalność, umocniły swoje 
kadry i przystosowały się do obowiązujących warunków”82. Skrytyko-
wano organizacje partyjne za brak „wojującego charakteru antyreligij-
nej propagandy”83. W celach zaostrzenia propagandy naukowo-ateistycz-
nej zalecano, by wykorzystywać „prelekcje, wykłady, dyskusje, prasę, 
radio, kino, teatr, (…) zaangażować najlepszych partyjnych i komso-
molskich propagandystów, inteligencję i uczonych”84. Było to świadec-
twem niejednolitej linii działania w łonie KC partii, bowiem 10 listopada 
1954 roku KC KPZR w kolejnym postanowieniu: O błędach w realizacji
naukowo-ateistycznej propagandy wśród społeczeństwa, podpisanym 
tym razem przez Chruszczowa, wskazywano na niedopuszczalność:

– znieważania uczuć ludzi wierzących i duchowieństwa,
– działań administracyjnych przeciwko organizacjom religijnym85.
Odtąd „decyzje we wszystkich ważniejszych sprawach podejmowa-

ło zbierające się regularnie Plenum KC – szeroki, kolegialnie działający 
centralny ośrodek partyjny”86. Zalecano, by walkę przeciwko przesądom 
religijnym w obecnym czasie rozpatrywać jako walkę ideologiczną na-
ukowego, materialistycznego światopoglądu przeciw antynaukowemu, 
religijnemu”87. W myśl tego postanowienia miano zaprzestać nacisków 
administracyjnych na Kościół, a rozpocząć zwalczanie go w oparciu
o „propagandę naukową” i upowszechnianie szkolnictwa88. Na tej pod-
stawie „organizacje partyjne, komsomolskie, związkowe z nową siłą, za-
jęły się szerzeniem propagandy naukowo-ateistycznej. W każdej wiosce 
odczuwało się pewne ożywienie”89. Wyrazem tego były m.in. założenia 
N. Chruszczowa, autora reformy szkolnictwa i 7-letniego planu90 „bu-
dowy społeczeństwa komunistycznego”, które zostały zaprezentowane 
podczas listopadowego Plenum KC KPZR w 1958 roku91. Tak o tych 
działaniach wypowiadał się przewodniczący Rds. KR przy RM ZSRR, 
A. Puzinna ogólnozwiązkowym zebraniu pełnomocników Rady w Mo-
skwie 18 kwietnia 1960 roku: „za ostatnie półtora roku KC KPZR przy-
jął wiele postanowień odnoszących się do religii i Kościoła. W paździer-
niku 1958 roku (…) organizacjom partyjnym była rozesłana informacja 
Wydziału Propagandy i Agitacji KC KPZR «O niedociągnięciach na-
ukowo-ateistycznej propagandy», w której odwołano się do wydarzeń 
świadczących o wzroście aktywności duchowieństwa i znaczniejszym 
wpływie Kościoła na społeczeństwo. Uwagę organizacji społecznych 
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i organów państwowych skierowano na konieczność lepszego oddzia-
ływania pracy wychowawczej”. Podobną rolę spełniło rozporządzenie 
Prezydium KC KPZR z listopada 1959 roku: O sposobach ogranicze-
nia pielgrzymowania do tzw. miejsc świętych, a także rozporządzenie
z 9 stycznia 1960 roku: O zadaniach propagandy partyjnej we współcze-
snych warunkach. W dokumentach tych ukazano, jak miał przebiegać 
proces pracy ideologicznej partii, proces walki z „przeżytkami minio-
nego okresu w świadomości ludzi” i komunistycznego sposobu wycho-
wania mas pracujących92. Kolejne zjazdy i plena KPZR były okazją do 
wypracowywania odpowiedniej taktyki antyreligijnej propagandy, od-
powiadającej poszczególnym etapom budowy socjalizmu93. Statut obo-
wiązujący w partii nakładał na każdego jej członka obowiązek zdecy-
dowanej walki z „religijnymi przeżytkami”94.

Na rzecz propagowania ateizmu, tylko na terenie obwodu winnickie-
go, pracowały wówczas: 1682 kluby wiejskie i kołchozowe, 44 rejono-
we domy kultury i 1944 biblioteki95, a Towarzystwo „Znanie” dyspo-
nowało na tym terenie potencjałem 12 tys. lektorów i konsultantów96. 
Ponadto KO KP Ukrainy systematycznie posyłało do poszczególnych 
rejonów wykwalifi kowanych propagatorów ateizmu. Same zaś KR do 
chwili przybycia lektorów prowadziło niezbędne przygotowania, udzie-
lało stosownej pomocy, organizowały audytorium – zarówno w rejo-
nach, jak i poszczególnych wioskach97. Publikowane wówczas artyku-
ły wyjaśniały zadania propagandy antyreligijnej, która polegała na tym, 
by „pomóc uświadomić robotnikom szkodliwość przesądów religijnych 
i wyposażyć ich w naukowe rozumienie zjawisk przyrody i życia spo-
łecznego”98. Przypominały także obywatelom ich konstytucyjny obo-
wiązek szerzenia propagandy antyreligijnej99, piętnowały opieszałość 
lokalnych władz i poszczególnych jej przedstawicieli w propagowaniu 
ateizmu100, „demaskowały rolę Watykanu, religii katolickiej i ducho-
wieństwa, jako agenta amerykańskiego imperializmu w świecie i spo-
łeczeństwie radzieckim”101.

Niepokój władz centralnych w Moskwie miał swoją przyczynę w na-
silającej się propagandzie antyradzieckiej. W ich ocenie audycje radiowe, 
propagowane przez rozgłośnie zagraniczne, szkodziły interesom ZSRR. 
W związku z tym RM ZSRR i KC KPZR zobowiązały Ministerstwo 
Łączności do przeciwdziałania rozgłośniom antyradzieckim. Zobowią-
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zywały one władze lokalne do zwalczania tej propagandy, przez budo-
wę centrów radiowych w celu zagłuszania emisji programów radiowych, 
emitowanych z zagranicy102. Przed ideologicznym oddziaływaniem za-
granicznych ośrodków „burżuazyjnej propagandy” na społeczeństwo ra-
dzieckie (szczególnie przez radio) ostrzegał również zastępca redaktora 
miesięcznika „Nauka i Religia”, F. Oleszczuk103. Podobne głosy obwiesz-
czające „zagrożenia” z tego powodu wielokrotnie pojawiały się w pra-
sie. Zawsze wzywały one obywateli do zachowania czujności104.

Według sprawozdania pełnomocnika Rds.KR w 1955 roku władze ob-
wodowe otrzymały konkretne wskazania dla rejonowych domów kultu-
ry, klubów, bibliotek – celem polepszenia antyreligijnego oddziaływania 
poprzez prelekcje i artykuły prasowe. Obwodowe wydziały oświaty zo-
bowiązały szkoły do prowadzenia propagandy antyreligijnej wśród dzieci 
i ich rodziców105. Członkowie Towarzystwa Krzewienia Nauki i Kultu-
ry Świeckiej z terenu obwodu wystąpili wówczas 867 razy z prelekcja-
mi o tematyce ateistycznej106. W następnym roku, podczas III Zjazdu, 
zobowiązali się oni „do walki z przeżytkami kapitalizmu w świadomo-
ści ludzi, zdecydowanego ujawniania reakcyjnej ideologii we wszyst-
kich jej przejawach”107.

Od 1957 roku propagowaniem ateizmu z urzędu zajęły się na Ukra-
inie wszystkie wyższe uczelnie. Młodzież szkół średnich została objęta 
obowiązkowym 16-godzinnym kursem dotyczącym podstaw ateizmu108.
Kontrola sprawowana nad wypełnianiem owych zaleceń dowodziła jed-
nak niezrozumienia antyreligijnej pracy w organizacjach partyjnych. Dla-
tego wydział propagandy i agitacji KC KP Ukrainy 3 sierpnia 1957 roku 
przygotował kolejną decyzję mobilizującą członków partii do wzmo-
żenia propagandy antyreligijnej, przypominając, że sprawy religii „są 
jednym z ważniejszych zagadnień w pracy ideologicznej”109. Władze 
zwierzchnie Rds.KR szczebla republikańskiego poprzez swoich pełno-
mocników w obwodach mobilizowały lokalne władze, wydziały kul-
tury i oświaty, by podległe im instytucje, szczególnie w okresie świąt, 
stawały się propagatorami idei ateizmu110. Komitety Rejonowe, odpo-
wiedzialne za koordynowanie pracy lektorów-ateistów, domagały się, 
by prelekcje o tematyce antyreligijnej odbywały się systematycznie – 
co tydzień w każdej wiosce111. Komitet Obwodowy partii dla pomocy 
w organizacji antyreligijnej pracy w rejonach delegował do nich swo-
ich lektorów-ateistów112.
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O działaniach organizacji religijnych na terenie obwodu informował 
sekretarza KO partii kierujący wydziałem propagandy i agitacji I. Grusz-
czenko. Mimo bowiem działań podejmowanych przez organizacje par-
tyjne113, sytuacja była wciąż niezadowalająca. Chociaż w organizacjach 
partyjnych obwodu pracowało wówczas 5400 propagandystów114, wystą-
pień antyreligijnych było niewiele, lektorzy byli niedostatecznie przygo-
towani do swojej misji. Natomiast wciąż aktywniejsze stawały się orga-
nizacje religijne ze swoimi przedstawicielami, którzy często inspirowali 
ludzi do interweniowania w różnych instancjach115.

Sekretarz Towarzystwa „Znanie” informował 20 marca 1958 roku 
Wydział Propagandy i Agitacji KO partii o stanie propagandy nauko-
wo-ateistycznej w obwodzie. Agitację prowadzono „w domach kultu-
ry, wioskach, przedsiębiorstwach, wszystkich rejonów obwodu”. Wy-
głaszano odczyty, prowadzono tematyczne wieczory, podczas których
organizowano wystawę ateistycznej literatury, wyświetlano fi lmy po-
pularno-naukowe. Sekcja nauk fi lozofi czno-ateistycznych występowała 
ze swymi odczytami w obwodowym radiu. Dla 200 lektorów-ateistów 
z wiosek zorganizowano w obwodzie seminarium i w oparciu o mate-
riały z życia obwodu wydrukowano dla nich 2 broszury o tematyce an-
tyreligijnej. Efektem tych działań było przeprowadzenie w 1956 roku 
980 odczytów na tematy ateistyczne, w 1957 roku – 3879. Przez 2 mie-
siące 1958 roku przeczytano 1286 lekcji. W najbliższym czasie miano 
jeszcze zorganizować seminarium dla 1000 lektorów-ateistów z wiosek 
– z udziałem specjalistów z Moskwy i Kijowa116.

Niemniej działania te spotkały się z surową oceną pełnomocnika, 
który napisał, że „odczyty na naukowo-ateistyczne tematy nie uwzględ-
niały miejscowych uwarunkowań, prowadzone były abstrakcyjnie, po-
wierzchownie, nie uwzględniały wieku audytorium i charakteru orga-
nizacji religijnych danego terenu”117. W sprawozdaniu przesłanym do 
władz zwierzchnich w Moskwie i Kijowie stwierdził on: „wśród katoli-
ków wiara jest jeszcze silna, szczególnie w miejscowościach, gdzie nie-
właściwie oddziaływuje się na nich, szczególnie na dzieci i młodzież, 
gdzie rzadko lub wcale nie prowadzi się antykatolickich prelekcji”118, 
jakkolwiek sam pełnomocnik brał udział w prowadzeniu seminariów dla 
lektorów-ateistów, propagandystów, sekretarzy KR partii, członków To-
warzystwa „Znanie” i ateistów. Według sprawozdania, jakie składał on 
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przełożonym, odczytów o problematyce ateistycznej w 1958 roku prze-
czytano więcej niż 7 tys.119. Prelekcje objęły kołchozy, przedsiębiorstwa, 
fabryki i instytucje całego obwodu120. Mimo to oddziaływanie antykato-
lickie było niedostateczne. W latach 1958-1959 antykatolickich prelekcji 
było niewiele. W większości wiosek zamieszkiwanych przez katolików 
w ogóle ich nie było. Na przykład w 1958 roku w rejonie czerniowiec-
kim121 było 257 prelekcji o tematyce ateistycznej, ale ani jednej o tema-
tyce antykatolickiej122, co szczególnie niepokoiło pełnomocnika. 

Dziennikarz „Winnickiej Prawdy” przyznał w następnym roku, że 
„w ostatnim czasie w prasie publikuje się więcej artykułów o tematyce
ateistycznej”123. Publikowano bowim publiczne „spowiedzi” kapłanów
prawosławnych124, adwentystów siódmego dnia125, w ich przekonaniu od-
słaniających „prawdę o religii”. Występowali również ludzie świeccy126.

Specjalnym postanowieniem 17 kwietnia 1959 roku Prezydium Aka-
demii Nauk ZSRR zaktywizowało swoich członków do działań na rzecz 
ateizmu. W oparciu o porozumienie z 9 października tego roku, wzmoc-
nili oni szeregi Towarzystwa Krzewienia Nauki i Kultury Świeckiej 
„Znanie”127 – w celu opracowania metod i sposobów zwalczania reli-
gijności wśród społeczeństwa128. W połowie następnego roku, podczas 
narady w Kijowie, odpowiedzialna za działalność Towarzystwa „Zna-
nie” na Ukrainie A. Kucharenko oznajmiła: „(…) w ciągu pięciu miesię-
cy bieżącego roku w szeregi Towarzystwa przyjęto ponad 25 tys. osób, 
w przedsiębiorstwach, na uczelniach i w innych instytucjach powoła-
no ponad 500 nowych grup, zorganizowano ponad 1400 nowych sekcji 
przy urzędach obwodowych, miejskich i rejonowych. Wiele uwagi po-
święcono zaangażowaniu w działalność Towarzystwa przedstawicieli 
różnych organizacji. Teraz w nim pracuje 186 akademików i członków-
-korespondentów Akademii Nauk USRR, ponad 1000 profesorów i dok-
torów, blisko 7 tys. kandydatów i docentów, ponad 100 tys. nauczycieli, 
bardzo wielu inżynierów, konstruktorów, pracowników medycyny, spe-
cjalistów rolniczych”129.

Władze lokalne nie zawsze widziały potrzebę włączenia się w pro-
wadzenie propagandy ateistycznej. Do udziału w 9-miesięcznym kursie 
przygotowującym kierowników klubów wzięło udział tylko 100 uczest-
ników – z 290 zaplanowanych130. W odpowiedzi na decyzję Plenum KC 
KP Ukrainy z 21-22 maja 1959 roku, omawiającą zadania organizacji
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partyjnych w pracy ideologicznej wśród robotników131, pełnomocnik 
Rds.KR podjął cały szereg działań132. Dla zapoznania się z sytuacją
religijną w terenie, władze obwodowe do jednego z rejonów wydele-
gowały „kompetentną brygadę”. Wyniki jej prac miały stanowić źró-
dło informacji i podstawę działań organizacji partyjno-państwowych. 
We wrześniu 1959 roku władze zwierzchnie w Kijowie rozesłały 
wszystkim pełnomocnikom w obwodach pismo, w którym domagały 
się informacji, w jakich rejonach pracują lektoria, domy ateisty, gdzie
organizowane są wystawy ateistyczne, jaka jest tematyka prelekcji, jak 
zaangażowanie ludzi w propagowanie ateizmu, jaki jest stopień ideolo-
gicznego oddziaływania na lokalne społeczności, kto zerwał więź z re-
ligią i opublikował na ten temat artykuł w miejscowej prasie133. Według 
relacji przedstawionej na łamach obwodowej gazety, działacze partyj-
ni propagowali ateizm na fermach i polach kołchozowych, wieczora-
mi „szli do ludzi, u których w mieszkaniach wisiały jeszcze ikony”134.
W grudniu 1959 roku na zebraniu KO KP Ukrainy, z udziałem przed-
stawicieli KR partii, omówiono zasady ateistycznego i antyreligijnego 
oddziaływania na społeczeństwo. Zostało przeprowadzonych 9545 pre-
lekcji o tematyce antyreligijnej135. 

Towarzystwo Krzewienia Nauki i Kultury Świeckiej „Znanie”, jako 
współodpowiedzialne za propagowanie ideologii ateistycznej, od 1959 
roku poprzez miesięcznik „Nauka i Religia” starało się wyposażyć swo-
ich członków w podręcznik metodologiczny. Przede wszystkim jednak 
starano się oddziaływać na czytelników, szczególnie wierzących, „do-
wodami nauki, by pomóc im stać się ateistami”136. W tym czasie też
zaczął ukazywać się w Kijowie miesięcznik „Wojowniczy Ateista”137. 
W obwodzie winnickim Towarzystwo liczyło 10 400 członków, zorgani-
zowanych w ponad 800 grupach138. Do szerzenia propagandy ateistycz-
nej angażowano wówczas także twórców kultury. Ich dzieła, zdaniem 
metodyka z obwodowego domu twórczości, powinny być wykorzysty-
wane jako „narzędzia naukowo-ateistycznej propagandy w klubach, 
budynkach i parkach kultury, kino-teatrach, bibliotekach i instytucjach 
społecznych”139. Jedną z form ateistycznego oddziaływania były sądy 
społeczne – zebrania, na których ocenie poddawano działalność religij-
ną osób wierzących140.

Dnia 9 stycznia 1960 roku Prezydium KC KPZR specjalnym roz-
porządzeniem zaapelowało o nasilenie propagandy antyreligijnej141.
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Zdaniem przewodniczącego Rds.KR, w rozporządzeniu tym chodzi-
ło o „zaostrzenie walki z religią poprzez propagandę ateistyczną”142.
W związku z tym organizacje komsomolskie przystąpiły bardziej zde-
cydowanie do wykorzystywania nowych form ateistycznego wycho-
wania. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie doświadczo-
nych kadr lektorów-ateistów143. W tym czasie w 22 rejonach obwodu
w niektórych wioskach działały już szkoły i seminaria lektorów-atei-
stów. W szkołach średnich i wyższych prowadzono zajęcia fakultatyw-
ne, na których uczniowie i studenci zdobywali kwalifi kacje do prowa-
dzenia propagandy naukowo-ateistycznej. W wioskach obwodu, gdzie 
działały organizacje religijne, z inicjatywy organizacji komsomolskich 
grupy młodych ateistów powołały kółka ateistów144. Dla studentów pe-
dagogicznego i medycznego instytutu odbyło się blisko 1000 odczytów. 
Swój wkład w ateistyczne wychowanie młodzieży wniosły instytucje 
kulturalno-oświatowe i organizacje komsomolskie obwodu. Prowadzo-
no: wieczory antyreligijne z zakresu pytań i odpowiedzi145, konferen-
cje oraz sądy koleżeńskie. W większości bibliotek obwodu utworzono 
kąciki lub pokoje ateisty146. Przykładowo: w rejonie chmielnickim zor-
ganizowano przy domu kultury „ruchomy dom ateisty”, w którym pra-
cowało 9 osób w sekcjach: „cuda bez cudów”, naukowo-przyrodnicza, 
literacka, lektorska i gabinet eksperymentów chemicznych. Z inicjaty-
wy organizacji komsomolskich w wielu rejonach zniszczono przydroż-
ne krzyże147. W celu objęcia oddziaływaniem antyreligijnym wszyst-
kich mieszkańców i instytucji, w wielu miejscowościach organizowano 
„Dzień ateisty”148. Pracownicy kołchozów przeszukiwali domy ludzi 
wierzących, konfi skując literaturę religijną149. Propagandę ateistyczną 
nasilano szczególnie tam, gdzie zamierzano zamknąć budynki kultu150. 
Gazeta obwodowa „Winnicka Prawda” w 1960 roku zamieściła 15 anty-
religijnych artykułów151, które w jawny sposób nawoływały do otwartej 
i zdecydowanej walki z „religijnymi zabobonami”152. Do propagowania 
światopoglądu ateistycznego włączono młodzież z 10 klas153, studen-
tów154. Swój udział w prowadzeniu działalności antyreligijnej miała
lokalna prasa i radio155. W celu wykonania postanowienia KC KP Ukrai-
ny z 19 marca 1960 roku, pełnomocników w obwodach zobowiązano 
do przeanalizowania antyreligijnych publikacji w gazetach obwodowych
i rejonowych156. W swoim wystąpieniu przewodniczący Rds.KR stwier-
dził, że „administracyjne sposoby walki, jak wiadomo, nie czynią wie-
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rzących ateistami i nie obniżają ich religijnej aktywności. (…) W celu 
oderwania wierzących, (…) uczy KC KPZR, główna uwaga powinna 
być skierowana na działania o charakterze wychowawczym. Powinny 
być prowadzone prelekcje, wykłady, wieczory antyreligijne, itp. Nie-
zbędne jest też korzystanie ze sprawdzonej już metody indywidualnej 
pracy z ludźmi”157. W instruktażach zalecano wykorzystywanie „pytań 
i odpowiedzi” publikowanych w czasopiśmie „Nauka i Religia”158. We-
dług przewodniczącego Rady, „KC KPZR w swoich postanowieniach 
dał wyczerpujące wskazówki, jak należy prowadzić walkę z religią we 
współczesnych warunkach. (…) W propagandzie ateistycznej należy
w pełni wykorzystać wszystkie środki ideologicznego oddziaływania na 
masy – prasę, kino, radio, telewizję, instytucje kulturalno-oświatowe, 
(…) uwzględniając stopień przygotowania, narodowościowe uwarun-
kowania i wątpliwości robotników”159. Istotny problem, jego zdaniem, 
tkwił w tym, że „wśród partyjno-państwowych i społecznych organiza-
cji byli ludzie, którzy nie doceniali reakcyjnej roli religii i Kościoła we 
współczesnych uwarunkowaniach. Jeżeli zatem ateiści nie znajdowa-
li przekonywujących dowodów o szkodliwości religii i Kościoła (…), 
to, co mówić o ludziach wierzących”160. W prowadzenie systematycz-
nej działalności antyreligijnej w obwodzie zaangażowanych było 67 tys. 
ateistów, lektorów, propagandystów, którzy do lipca 1960 roku zorgani-
zowali ponad 7 tys. prelekcji o tematyce ateistycznej161. Mimo to pod-
czas kwietniowego Plenum KC KP Ukrainy, władze obwodowe skry-
tykowano za niedostateczne działania na rzecz ateizacji, skoro jeszcze
w 136 miejscowościach obwodu162 brakowało klubów, które by ją pro-
wadziły. Jako zadanie na przyszłość polecono „rozszerzenie nauczania 
fi lozofi i, ateizmu naukowego i staranne przygotowanie kadry wyspecja-
lizowanych ateistów”163. 

Komitet Obwodowy partii poprzez swojego przedstawiciela, któ-
remu od lipca 1958 roku podporządkowany był pełnomocnik Rds.KR
w obwodzie, koordynował działania antyreligijne. Dla przykładu w grud-
niu 1960 roku, w związku ze zbliżającymi się świętami, nakazał on peł-
nomocnikowi zebranie komisji współdziałania – w celu opracowania 
form pracy antyreligijnej i propagandy ateistycznej164. Zadaniem peł-
nomocnika w tym czasie było nawiązanie ścisłej współpracy z rejono-
wymi towarzystwami, odpowiedzialnymi za krzewienie nauki i kultury 
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świeckiej, z ich ateistycznymi sekcjami – w celu wzajemnego przeka-
zywania informacji o sytuacji religijnej w regionach. Ponadto miał on 
przekazywać przez gazety i radio korzystne, z punktu widzenia antyre-
ligijnej propagandy, materiały kompromitujące duchowieństwo i orga-
nizacje religijne165. Dla zapoznania się ze stanem ateistycznej i antyreli-
gijnej propagandy w poszczególnych klubach, domach kultury, grupach 
lektorskich i wśród komsomolców KO partii i RO delegowały pełno-
mocnika na częste wyjazdy służbowe166. Zdaniem ideologów KC KP 
Ukrainy, pełnomocnik Rds.KR miał być „wysoko kwalifi kowanym kon-
sultantem organów partyjnych w sprawie organizowania walki przeciw 
ideologii religijnej”167. 

Podczas spotkania pełnomocników Rady w Moskwie, jej przewod-
niczący stwierdził: „Święte miejsce – puste nie bywa. Tam, gdzie nie 
pracujemy my, pracują sekciarze. Oni werbują wśród tych kręgów spo-
łecznych, których nie obejmuje nasza praca kulturalno-oświatowa”168. 
Decyzje RM ZSRR z 16 marca 1961 roku, podjęte wobec organizacji 
religijnych, już w maju władze obwodowe przekazały w celu realizacji 
do poszczególnych rejonów obwodu. W czerwcu tego roku zorganizo-
wano seminarium dla 150 osób: przewodniczących i członków komisji 
współdziałania, odpowiedzialnych za propagowanie ateizmu i kontrolo-
wanie organizacji religijnych. Takie seminaria z udziałem przedstawicie-
li władz centralnych Ukrainy organizowano tego roku niemal każdego 
miesiąca. KO partii udzielał wskazań KR, zalecając, by oddziaływanie 
ideologiczne obejmowało te warstwy społeczne, gdzie zamierzano za-
mykać budynki kultu. Ponadto do komitetów parafi alnych – z inicjaty-
wy władz lokalnych – włączano osoby, poprzez które władze mogłyby 
realizować „linię partii” w stosunku do religii169. 

Zmiany, jakie wówczas nastąpiły w ustawodawstwie dotyczącym 
kultu, jeszcze bardziej zobowiązywały władze do kontroli, zmierzają-
cej do ograniczenia działalności organizacji religijnych170. W postano-
wieniu czytamy: „RM ZSRR postanowieniem z 16 marca 1961 roku
Nr 263 O wzmożeniu kontroli przy zachowaniu ustawodawstwa o kultach 
zezwoliła Rds.KR i Radzie ds. Cerkwi prawosławnej przy RM ZSRR
przeprowadzenie w 1961 roku – wspólnie z władzami lokalnymi – spi-
su organizacji religijnych, budynków kultu, wyposażenia, które znaj-
duje się w ich posiadaniu: (…) w każdej miejscowości wydelegować 
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do tego osoby dobrze przygotowane, gwarantujące jego właściwe prze-
prowadzenie”171. Celowość organizowanego spisu władze uzasadniały 
w ten sposób: „tylko wówczas, kiedy lokalne partyjne i sowieckie orga-
ny otrzymają do swoich rąk dokładne dane o ekonomicznej bazie Cer-
kwi, liczbie duchowieństwa i osób wynajętych do zaspakajania potrzeb 
Cerkwi i otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie od organizacji reli-
gijnych, tylko wówczas możliwe będzie organizowanie surowej kontro-
li nad przestrzeganiem ustawodawstwa o kultach i prowadzenie działań 
ograniczających działalność Cerkwi i jej duchowieństwa”172. W wyni-
ku spisu organizacji religijnych, którego dokonali pełnomocnicy Rad 
ds. Kultów Religijnych i Cerkwi prawosławnej z pomocą władz lokal-
nych, ustalono funkcjonowanie na terytorium ZSRR w 1963 roku 1068 
kościołów katolickich173.

W 1961 roku w wielu zakładach pracy obwodu zorganizowano anty-
religijne grupy, wydawano gazety, prowadzono indywidualne rozmowy 
z robotnikami. Również radio obwodowe miało swój udział w propa-
gandzie ateistycznej174. Organizacje komsomolskie zorganizowały ponad
2 tys. prelekcji. Na łamach gazety „Leninowskie plemię” dzieliły się one 
antyreligijnym doświadczeniem, zamieszczały informacje o najnow-
szej literaturze ateistycznej oraz „świadectwa – publiczne spowiedzi” 
osób, które zerwały więź z Bogiem175. Jedną z form ateistycznej propa-
gandy były odczyto-koncerty, organizowane przez literacko-muzyczne 
lektorium obwodowej fi lharmonii. Z programem Sztuka przeciw religii
występowano w wielu miastach i wioskach obwodu176. 

Dość powszechnie przywoływanym argumentem na rzecz propagan-
dy ateistycznej był wówczas lot kosmiczny J. Gagarina. W przekonaniu 
ateistycznych agitatorów stawiał on pod znakiem zapytania „nie tylko 
poszczególne religijne dogmaty, ale cały chrześcijański światopogląd”. 
Takie stanowisko, ich zdaniem, potwierdzała również opacznie interpre-
towana wypowiedź spikera radia watykańskiego177.

Zastępca przewodniczącego RR w Kalinówce, składając sprawozda-
nie do władz obwodowych o sposobie wykonania rozporządzeń, napi-
sał: „Znacznie zaostrzono propagandę ateistyczną (…), wykorzystując 
wszystkie formy i metody masowo-politycznej i kulturalno-oświatowej 
pracy: prelekcje, indywidualne rozmowy z wierzącymi, wieczory tema-
tyczne, wystawy ilustrowane, kiermasze książkowe, kąciki ateisty, fi lmy 
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o tematyce ateistycznej i popularno-naukowej – Cudowna, Chmury nad 
Borskom, które obejrzeli w sposób zorganizowany wszyscy uczniowie, 
ze wszystkich szkół rejonu (…). Miały one wielki wpływ na widzów,
w sprawie ich przekonania w bezsensowność religijnych wierzeń. Fil-
my te obejrzało ponad 30 tys. widzów. Wielką rolę odegrało wystawie-
nie utworów dramatycznych, „ujawniających” istotę religii – np. Nieczy-
sta siła, (…) w zakładach kulturalno-oświatowych rejonu zainicjowano
45 kącików ateisty, 28 wystaw ilustrowanych Nauka i Religia, 67 wy-
staw książkowych, odbyły się 364 prelekcje, przeprowadzono 544 dys-
kusje na tematy antyreligijne, 18 wieczorów tematycznych i cały szereg 
innych przedsięwzięć. Działania te pomogły wielu osobom uświadomić 
sobie „reakcyjną” istotę religii, (…) odrzucić ją i wejść na „właściwą” 
drogę w życiu”178. Każde wydarzenie religijne stawiało w stan goto-
wości instytucje wyznaczone do ich zwalczania – prasę, radio, oddzia-
ły kultury, komisje współdziałania179. Wielu komunistów domagało się 
poprzez redakcję czasopism, wspierających propagandystów ateizmu, 
konkretnych działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzial-
ności karnej lub pozbawienia prawa stałego zameldowania osób naru-
szających prawo o kultach180. O tego typu działaniach wspomina prze-
wodniczący rady winnickiego miejskiego domu ateizmu, I. Kolesnyk181. 
Szczególna uwaga zwrócona została na miejscowości, „gdzie zamierza-
no zamknięcie budynków kultu”182. Opracowaniem planów zamknięcia 
zajmowały się organizacje partyjne i społeczne na miejscach183. Dzia-
łały one ściśle według wskazówek Wydziału Propagandy i Agitacji
KC KP Ukrainy, uwzględniając cały szereg wymogów zmierzających do 
zachowania porządku społecznego. Znaczny wpływ na szerzenie propa-
gandy ateistycznej miały także związki zawodowe. Dysponowały one 
„niezależnymi” instytucjami i środkami, kształtowały świadomość spo-
łeczną robotników184.

Do spraw regulowanych ustawowo w organizacjach religijnych do-
łączono obrzędowość. 19 stycznia 1963 roku wydano dekret o likwida-
cji obrzędów religijnych. Władze były świadome, że w zamian trzeba 
coś dać, dlatego nasilono walkę z „przeżytkami religijnymi” i położono 
szczególny nacisk na rozpowszechnianie tzw. obyczajów, obrzędów, tra-
dycji państwowych i świeckich185. Obrzędowość laicka na Ukrainie zo-
stała usankcjonowana wydanymi w lutym 1919 roku postanowieniami:
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O obrzędach religijnych i nauczaniu prawa Bożego w socjalistycznej 
ukraińskiej szkole i dekretem O ślubie cywilnym i wprowadzeniu ksiąg 
stanu cywilnego. Od początku lat 20. organizacje antyreligijne urządzały 
„komsomolską wielkanoc” i „komsomolskie narodzenie”, które w tam-
tym czasie „nie były wolne od nadużyć” przeciwko osobom wierzący-
m186. Sakrament chrztu w okresie międzywojennym zastąpiono oktia-
brynami, które – z niewiadomych przyczyn – zaraz po wojnie zostały 
zapomniane187.

Obrzędowość laicką na szeroką skalę zaczęto wprowadzać od 1957 
roku. Wówczas też „spontanicznie” przystąpiono do opracowywania sce-
nariuszy nowych obrzędów i zwyczajów188. Pracownicy domów kultu-
ry w miejscach zamieszkania organizowali ankiety189 i przeprowadzali 
sondaże, które bardzo często wykorzystywały dawne zwyczaje i trady-
cje. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowiły w praktyce podstawę do 
opracowania scenariuszy poszczególnych obrzędów i świąt, zgodnie
z wymogami i rekomendacjami urzędów partyjno-państwowych.

Władze próbowały wyjaśniać społeczeństwu praktykowanie obrzę-
dów i tradycji religijnych przywiązaniem ludzi do „siły zwyczajów otrzy-
manych przez starsze pokolenie jeszcze w warunkach starego burżuazyj-
nego porządku, siły tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, 
na skutek małej kultury niektórych radzieckich obywateli, a także nie-
dostatecznej naukowej propagandy”. Przekonywano opinię publiczną, 
że „niektórzy duszpasterze organizacji religijnych sami tworzyli dla lu-
dzi obrzędy religijne, stając się w ten sposób „szachrajami”, często za-
straszali ludzi karami na „tamtym świecie”190. W obrzędach religijnych 
dostrzegano nawet bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi191. 
Sama zaś potrzeba bycia razem, realizowana poprzez udział w obrzę-
dach i zwyczajach, zależała od uwarunkowań historycznych192. Dlate-
go nawoływano w miastach i wioskach, klubach, przedsiębiorstwach do
organizowania komsomolskich wesel193. Ich praktyka znana była w wie-
lu miejscach już od 1959 roku194.

W tym 1959 roku powołano też Naukowo-Metodyczną Radę, która 
zaangażowała wielu naukowców do opracowania świeckiej obrzędowo-
ści195. W tym czasie miało również miejsce odrodzenie tradycji i zwy-
czajów ludowych. Na nowo pojawiły się w okresie noworocznym po-
stacie: Dziadka Mroza, Śnieżynki, Choinki, Malanki196, Michonoszy197, 



Historia laicyzacji. Skala oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła...

Sympozjum 1(14) 2005  31

a także zwyczaj „zasiewania”198 z okazji Nowego Roku199. Corocznie
w Winnicy obchodzono obwodowe święto Sierpa i Młota200.

Natomiast przez wiernych celebrowane chrześcijańskie święta ośmie-
szano, ich istnienie poddawano w wątpliwość, odwołując się do postępu 
nauki i techniki201. W corocznym sprawozdaniu składanym władzom
zwierzchnim przedstawiciel Rady w obwodzie – G. Krywczak – napi-
sał: „w celu obniżenia obrzędowości religijnej, organizacje partyjne
i społeczne wprowadzały w życie nową radziecką obrzędowość. W ostat-
nich latach w wielu wioskach i rejonowych centrach organizowano kom-
somolsko-młodzieżowe wesela, prowadzono uroczystą rejestrację nowo 
narodzonych, wydawano dokumenty tożsamości, uroczyście wyprowa-
dzano poborowych do Armii Czerwonej. We wszystkich uroczystościach 
brali udział przedstawiciele organizacji partyjnych, związków zawodo-
wych i komsomolskich, kadra kierownicza, radni wsi i miast. Tego ro-
dzaju przedsięwzięcia sprzyjały obniżeniu obrzędowości religijnej, for-
mowaniu nowego komunistycznego ładu, rozprzestrzenianiu się tradycji 
bliskich socjalistycznej rzeczywistości”202. W 1963 roku „przy radach: 
obwodowej, miejskich i rejonowych powołano na ogólnych zasadach 
komisje odpowiedzialne za propagowanie i wprowadzanie w życie współ-
czesnej, obywatelskiej obrzędowości”. Komisje te analizowały wówczas
zdobyte w tym kierunku doświadczenie i omawiały zasady wprowadze-
nia w życie obywatelskiej obrzędowości we wszystkich zamieszkałych 
ośrodkach203. 

Taki cel miało również postanowienie KC KPZR z 2 stycznia 1964 
roku O wzmożeniu ateistycznego wychowania społeczeństwa. Postano-
wieniem tym Komisja Ideologiczna przy KC KPZR mobilizowała „pra-
cowników organizacji partyjnych, rządowych, komsomolskich, związ-
kowych, etnografów, propagandzistów, pracowników urzędu stanu 
cywilnego do wprowadzania w życie ludzi radzieckich laickich uroczy-
stości i rytuałów; władze lokalne – do uwzględnienia w planach zago-
spodarowania przestrzennego miast budowy pałaców szczęścia; wpro-
wadzenia z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań ofi cjalnego rytuału 
przy rejestracji dzieci, wydawaniu dokumentów tożsamości, wszystkich 
ważnych wydarzeń w życiu ludzi radzieckich”204.

Sprawę obrzędowości laickiej regulowały również decyzje RO
w Winnicy. Tak na przykład 7 sierpnia 1964 roku RO podjęło decyzję
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o wprowadzeniu nowych obrzędów i ateistycznej pracy instytucji kultu-
ralno-oświatowych w rejonie barskim205. Powołano tam komisje społecz-
ne odpowiedzialne za wprowadzenie nowych obrzędów. Funkcjonowa-
ły one w każdej wiosce. W ich skład weszło ponad 200 przedstawicieli 
organizacji państwowych, partyjnych i komsomolskich, pracownicy in-
stytucji kulturalno-oświatowych, radni. Wprowadzenie nowej obrzędo-
wości w rejonie barskim stało się też tematem dwóch seminariów206 dla 
przewodniczących rad wiejskich i dwóch seminariów dla pracowników 
instytucji kulturalno-oświatowych. Rada Rejonowa w Barze zapropo-
nowała scenariusze obrzędów: uroczystej rejestracji związków małżeń-
skich207 i dzieci nowo narodzonych208 oraz świąt: urodzaju, pełnoletno-
ści209. Społeczną akceptacje zyskiwało też wyprowadzanie poborowych 
do służby w wojsku210. 

„Dla stworzenia przeciwwagi wobec świąt religijnych, Rady Wiej-
skie przy współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi wprowa-
dzały święta laickie: spotkania nowego roku, urodzaju, (…) spotkania 
wiosny, pierwszego snopa”, obrzędy pogrzebu211, czy świeckich „wypo-
minek” za zmarłych212. Inicjatorom tych działań chodziło o to, by każde 
znaczące wydarzenie w życiu człowieka było dostrzeżone: narodzenie 
dziecka, ukończenie szkoły i przyjęcie do pracy, nabór poborowych do 
wojska i powrót żołnierzy do cywila, komsomolskie wesele213. Mając na 
uwadze powyższe działania, RO zobligowała obwodowy wydział kultury
i RR obwodu do propagowania w każdym wiejskim klubie i każdej
bibliotece wprowadzania nowych obrzędów, zobowiązywała do zorga-
nizowania w domach kultury sal szczęścia, powołania w każdym klubie 
sal ateisty, w celu zaś propagowania nowych obrzędów wśród pracow-
ników instytucji kulturalno-oświatowych, w formie instruktażu organi-
zowano dla nich pokazy świąt laickich214.

Instytucje kulturalno-oświatowe zobowiązano do zaostrzenia metod 
ateistycznego wychowania społeczności obwodu do uroczystego świę-
towania jubileuszy ludzi pracy, ich przejście na emeryturę, a także do 
organizowania świąt: wiosny, urodzaju, pracy komunistycznej, przyjaź-
ni międzynarodowej, komsomolskich wesel. Odtąd też we wszystkich 
wiejskich klubach wyznaczono odpowiedni czas na rejestrację związ-
ku małżeńskiego i nowo narodzonych dzieci. Władze zobowiązały się 
do systematycznego prowadzenia seminariów dla pracowników domów 
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kultury, zebrań dla członków rad: klubów i bibliotek, na jakich omawia-
noby metody wprowadzania nowych świąt i obrzędów 215.

Religia jest nierozerwalnie związana z takimi praktykami, jak kul-
towe obrzędy i święta. Niewątpliwie utrudniało to prowadzenie z nią 
walki, gdyż spełnianie obrzędów religijnych zawsze wiązało się z uak-
tywnieniem wyobrażeń i uczuć. Każdy zaś człowiek w trzech momen-
tach życia (własnego i życia rodziny) jest uczestnikiem: narodzin, ślu-
bu i śmierci. Dlatego też środowisko komunistyczne przeciwstawiało 
„starym” obrzędom religijnym nowe formy i nową symbolikę, która
popierałaby ideę świętowania obcą religii216. Dawne zwyczaje, trady-
cje – mające charakter religijny – o ile tylko wychodziły poza ściślej-
szy obręb budynków kultu, o ile miały charakter publiczny, ulegały
represjom i zakazom.

Wszystkie te zabiegi i działania wprowadzające obrzędowość laicką
uzyskały pewien doping prawny w 1969 roku, kiedy to RM Ukrainy 
przyjęła postanowienie dotyczące praktykowania nowej obywatelskiej 
obrzędowości217.

Na nowe formy pracy ateistycznej na Ukrainie, takie jak: „pałace 
szczęścia”, prowadzenie tematycznych wieczorów z młodzieżą, indy-
widualna praca z wierzącymi i wychowawczy charakter sądów, wska-
zywali uczestnicy zebrania pełnomocników Rds.KR w marcu 1963 roku
w Mińsku na Białorusi218. Problematykę tę uwzględnili również – pod-
czas swojego spotkania w Moskwie – dziennikarze odpowiedzialni za 
propagowanie ateizmu. Według nich propaganda ateistyczna to „nie tyl-
ko odrzucanie moralności religijnej, ale przede wszystkim utwierdzanie 
ideologii komunistycznej, (…) w celu wyzwolenia człowieka spod wła-
dzy dogmatów religijnych”219. W tym czasie na Ukrainie systematycz-
nym formowaniem komunistycznego „ideału człowieka przyszłości” 
zostało objętych 5 milionów ludzi, a ateizm sam w sobie profesjonalnie 
studiowało 79 tys. osób220. Wieczorowy uniwersytet marksizmu-lenini-
zmu w Winnicy „przygotował setki propagandzistów dla miasta, pogłę-
bił i usystematyzował ich wiedzę”221. Członkowie Towarzystwa „Zna-
nie” w rejonie winnickim powołali do istnienia szkołę ateistów222. Oni 
też – w ciągu 9 miesięcy 1963 roku – na terenie obwodu wygłosili 134 
tys. prelekcji poświęconych zagadnieniom społeczno-politycznym223. 
W samej Winnicy nie było żadnego przedsiębiorstwa, przy którym nie 
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pracowaliby agitatorzy ateizmu, a o aktualności prowadzonej w obwo-
dzie ateizacji przypominały wszechobecne plakaty o tematyce antyre-
ligijnej224. 

Działalność Kościoła, sposoby walki z nim, a także projekt nowego 
strategicznego planu poświęcony zwalczaniu religii zostały omówio-
ne 25 i 26 listopada 1963 roku w Moskwie – podczas zebrania Komisji 
ds. Ideologii przy KC KPZR225. Problemy te dostrzegli także uczestni-
cy obwodowego plenum oddziału Towarzystwa „Znanie”, dla których 
propaganda naukowego ateizmu nabrała wówczas szczególnego zna-
czenia226. Według przewodniczącego Rds.KR, KC KPZR zobowiązał 
organizacje partyjne i państwowe do zaktywizowania komisji współ-
działania, celem propagowania propagandy ateistycznej w swoich
środowiskach227. Dnia 2 stycznia 1964 roku komisja ideologiczna przy 
KC wypracowała i wydała postanowienie o zaktywizowaniu środków 
mających wpływ na ateistyczne wychowanie społeczeństwa. W tym celu 
w Akademii Nauk Społecznych, działającej przy KC KPZR, powoła-
no Instytut Ateizmu Naukowego, który miał koordynować propagowa-
nie ateizmu przez wszystkie ośrodki naukowe, instytucje, przygotowy-
wać wysoko kwalifi kowane kadry ateistów, organizować konferencje, 
seminaria itp.228. Podobne działania podjął 12 stycznia KC KP Ukrainy,
informując swoich przedstawicieli w obwodzie o decyzji „o zaostrze-
niu ateistycznej pracy wśród pracowników znajdujących się pod wpły-
wem sekt”. Postanowieniem tym zobowiązano wszystkich pracowni-
ków pełniących funkcje kierownicze do zapoznania się z obowiązującym
prawem o kultach i czuwania nad sposobami jego wykonania przez
organizacje religijne229.

Odczuwalna była też presja środowiska, instytucji odpowiedzialnych 
za szerzenie propagandy ateistycznej wśród ludzi wierzących obwodu. 
Przejawiała się ona „zwalnianiem z pracy (często na własne życzenie), 
przeniesieniem z lepszej pracy do gorszej, naganami”230. Z inicjatywy 
pracowników Towarzystwa „Znanie” powołano lektoria, które działa-
ły praktycznie wszędzie231. Zaś dla zwiększenia zakresu oddziaływania 
propagandy antyreligijnej – w samej Winnicy – przy instytutach: peda-
gogicznym i medycznym, jak również przy wieczornym uniwersytecie 
marksizmu-leninizmu powołano sekcje odpowiedzialne za przygoto-
wanie kadry kwalifi kowanych propagandzistów ateizmu. W tym czasie 
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w mieście zorganizowano blisko 30 ateistycznych klubów, które bez-
pośrednio instruowały agitatorów odwiedzających ludzi wierzących
w ich mieszkaniach. Przygotowywano po raz pierwszy do druku mie-
sięcznik „Okno Ateisty”, który miał przekonać o antyspołecznej istocie
religii232, a także wydano książkę Od ciemności do światła, która miała 
pokazać „prawdziwe oblicze ludzi wierzących”233. W wielu wiejskich 
klubach stworzono miniaturowe Trietiakowskie Galerie – wystawy
obrazów o tematyce antyreligijnej234. 

Propagowanie światopoglądu materialistycznego przybierało róż-
ne formy i metody. Skierowane było na całego człowieka – działało na
jego rozum, uczucia i nastroje. Wykorzystywano więc propagandę ustną 
i pisemną, wszystkie środki związane z oddziaływaniem ideowo-emo-
cjonalnym. Tak, jak o to apelował W. Lenin: „Masom niezbędne jest do-
starczenie najróżniejszych materiałów z zakresu propagandy ateistycz-
nej, zapoznawanie jej z faktami z różnych dziedzin życia, podejście do 
niej i tak i siak, żeby ją zaciekawić, obudzić z religijnego snu, poruszyć 
ją z różnych stron, różnymi sposobami. (…) walka z religią powinna 
być walką czysto ideową. Dlatego podstawową metodą wychowania 
ateistycznego jest reedukacja. Walczyć z zabobonami religijnymi (…) 
trzeba nadzwyczaj ostrożnie, wiele szkody wyrządzają ci, którzy wno-
szą w tę walkę znieważanie uczuć religijnych. Należy walczyć na dro-
dze propagandy, na drodze oświaty”235. 

Zadanie uformowania nowego człowieka, wszechstronnie rozwinięte-
go, świadomego budowniczego komunizmu otrzymała szkoła. Dekretem 
RKL 11 grudnia 1917 roku do dyspozycji Ludowego Komisarza Oświa-
ty zostały oddane wszystkie instytucje oświatowe, dotąd znajdujące się 
pod zarządem kościelnym. Dekret O rozdziale Kościoła od państwa
i szkoły od Kościoła w punkcie 9 ostatecznie wykluczył wpływ Kościoła 
na nauczanie dzieci i młodzieży236. Od początku więc dzieci i młodzież 
stały się nie tylko przedmiotem ateizacji, ale jednocześnie i jej podmio-
tem. Przystąpiono do indoktrynacji i praktycznego formowania bolsze-
wickich kadr przyszłości. Do ich tworzenia zaangażowano dzieci klas 
1-3 – jako oktiabriata, dzieci klas 4-8 – jako pionierów – i młodzież klas 
9-10 – jako komsomolców237. Właśnie z myślą o naukowo-ateistycz-
nym wychowaniu młodzieży w 1920 roku powołano Wszechzwiązkowy 
Związek Młodzieży Komunistycznej (Komsomoł). Uformowanie świato-
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poglądu materialistycznego oraz całkowite i ostateczne pokonanie reli-
gijnych przeżytków stały się jednym z najważniejszych zadań komuni-
stycznego wychowania młodego pokolenia238. 

Następnym aktem prawnym był okólnik Komisariatu Oświaty z 3 mar-
ca 1919 roku, który eliminował z procesu nauczania osoby duchowne. 
Odtąd osoby te mogły czynić to tylko prywatnie i wobec osób, które 
ukończyły 18 lat239. Kolejna sankcja w postaci instrukcji została wydana
22 grudnia 1923 roku. Tym razem zabraniała ona nauki religii nieletnich 
w grupach większych niż trzyosobowe240. Jesienią 1928 roku Ludowy 
Komisariat Oświaty wydał okólnik nakazujący nauczycielom inwigilo-
wanie uczniów i ich rodzin w sprawach religijnych. Organizacje religij-
ne defi nitywnie zostały pozbawione prawa prowadzenia jakiejkolwiek 
działalności naukowo-wychowawczej o charakterze religijnym w punk-
cie 17 rozporządzenia WCIK z 8 kwietnia 1929 roku. W tym samym 
czasie Komisariat Oświaty Publicznej zadekretował obowiązkowe za-
kładanie we wszystkich szkołach kółek „wojujących bezbożników”241. 
Dzieci zmuszano do składania przyrzeczeń ateistycznych, nawoływano 
do przeszkadzania rodzicom wierzącym242. 

Rada ds. Kultów Religijnych w Moskwie 20 stycznia 1947 roku zle-
ciła swoim pełnomocnikom w obwodach inwigilację wspólnot katolic-
kich m.in. w celu ujawnienia organizacji zrzeszających dzieci i młodzież. 
Polecono zwrócić uwagę na organizacje skupiające „dzieci «Korony», 
chłopców i dziewczęta «Rycerzy ducha»”. Organizacje te były o tyle 
„niebezpieczne” dla władz, że funkcjonowały często po zamknięciu
kościoła243.

Proces nauczania i wychowania dzieci i młodzieży bezpośrednio 
nadzorowały: Ministerstwa Oświaty Republik Związkowych i Mini-
sterstwo Oświaty ZSRR. W punkcie 10 postanowienia wydanego przez 
KC KPZR 7 lipca 1954 roku zobowiązały one podległe sobie instytu-
cje „do nasilenia pracy wychowawczej wśród uczących się i studentów
w duchu wojującego materializmu, organizując w szkołach (…) systema-
tyczne prowadzenie dyskusji i lekcji na prawdziwie naukowe, ateistycz-
ne tematy, emisje fi lmów. Nauczanie przedmiotów (historia, literatura, 
przyrodoznawstwo, fi zyka, chemia, itp.) nasycono treściami ateistycz-
nymi. (…). Na zebraniach i konferencjach nauczycielskich omówiono 
problem szerszego propagowania antyreligijnego wychowania dzieci
i młodzieży”. Działaczom Komsomołu polecono „wciągać” młodych 
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ludzi do różnych organizacji, „zwracając szczególną uwagę na mło-
dzież, która była pod wpływem Kościoła”244. Wobec tej młodzieży
M. Kalinin radził działaczom Komsomołu: „Pamiętajcie o tym, że my 
nie prześladujemy nikogo za religię. Uważamy ją za błąd i walczymy 
z nią przy pomocy oświaty. Ponieważ religia obejmuje jeszcze znaczne 
warstwy ludności, a niektórzy ludzie są głęboko wierzący, to kpinami 
jej nie zwalczymy”245. W praktyce dyrektorzy szkół dość często jednak 
wyrzucali z nich dzieci246.

Artykuły prasowe eksponowały rolę nauczycieli w procesie wycho-
wania ateistycznego, na których praktycznie spoczywało kształtowanie 
materialistycznego światopoglądu młodego pokolenia247. Przypomina-
no w nich, że szkoła zobowiązana jest wychowywać uczniów w duchu 
wojowniczego ateizmu, wykorzystując szerokie możliwości – jakie da-
wało przyrodoznawstwo i historia. Zaproponowano, by rodzice w miej-
scu swojej pracy, za przykładem Moskwy, Leningradu i innych miast, 
składali sprawozdania na temat wychowania swoich dzieci przed orga-
nizacjami partyjnymi i związkowymi248. Te działania władz nie spowo-
dowały w tym czasie znaczących zmian w relacjach Kościół – dzieci, 
młodzież249. 

Sprawa wychowania była też przedmiotem wystąpienia N. Chrusz-
czowa podczas obrad XX Zjazdu partii. Proponował on, by ideał czło-
wieka komunizmu był urzeczywistniany w oparciu o szkoły-internaty250. 
Chodziło o to, by dorastające pokolenie w zdecydowany sposób „odciąć
od przesądów religijnych”, innymi słowy, by „przerwać więź pokolenio-
wą”, zapobiegając tym samym wciąganiu dzieci i młodzieży do organiza-
cji religijnych. Aby powstrzymać działalność osób naruszających prawo 
o kultach w stosunku do dzieci i młodzieży, w planie pracy pełnomocni-
ka w 1959 roku uwzględniono następujące działania władz:

– przeprowadzenie specjalnych zebrań, wyjaśniających sposób wy-
chowania dzieci i młodzieży w duchu religijnym;

– zastosowanie środków zastraszających wobec dzieci i młodzieży, 
a także rodziców;

– organizowanie kółek zainteresowań, wycieczek, wieczorów, roz-
rywek dla dzieci i młodzieży251. 

Pełnomocnik Rds.KR przy RM Ukrainy na początku 1959 roku wy-
jaśniał swemu podwładnemu w obwodzie winnickim, że „w ustawo-
dawstwie o kultach religijnych nie przewidziano zakazu wykonywania 
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wobec dzieci obrzędów religijnych – chrztu, spowiedzi i Pierwszej Ko-
munii św., nie było również takiego prawa, według którego można by 
było zabronić dzieciom odwiedzania przez nie budynków modlitew-
nych i udziału w liturgii. Niezależnie od tego my powinniśmy przeko-
nywać duchownych, by nie wymagali od rodziców przyprowadzania 
dzieci z sobą do budynków modlitewnych (…). Kiedy rodzice wyma-
gają, żeby duchowny-kapłan ochrzcił dziecko albo udzielił mu Pierw-
szej Komunii św., my nie możemy zabraniać wykonywania tych obrzę-
dów. Duchowieństwu kategorycznie zabroniono nauczania dzieci religii, 
przygotowywania ich do spowiedzi i Pierwszej Komunii św., zaprasza-
nia dzieci do udziału w służbie liturgicznej, udziału w chórach i innych
religijnych przedsięwzięciach, organizowania jakichkolwiek dziecię-
cych i młodzieżowych grup”252. Problem ten omawiano również na kon-
ferencji zorganizowanej w bibliotece obwodowej dzieci i młodzieży
im. I. Franko w Winnicy253. Sam proces oddziaływania grona pedago-
gicznego na dzieci i młodzież w praktyce przyjmował bardzo często na-
stępującą formę: pytano dziecko, czy chodzi do kościoła, a gdy się przy-
znało że tak, karano je, wyśmiewano wobec innych dzieci i polecano, by 
więcej tego nie robiło254. Tak na przykład: w Mołczanach, w miejscowej 
szkole, jedna z nauczycielek wyśmiewała dzieci noszące na szyi meda-
liki, a nawet zrywała je im. Pozostałe dzieci nastawiała zaś wrogo wo-
bec tych, które je nosiły255. By nie pozwolić na przeżywanie przez dzie-
ci i młodzież obrzędów religijnych, przedstawiciele lokalnych władz 
często zwracali się bezpośrednio z takim żądaniem do kapłanów. Jak 
wspomina ks. W. Darzycki, on nie oponował. Przyjął polecenie spokoj-
nie, oświadczył tylko, że tak ważne rozporządzenie powinien otrzymać 
na piśmie, z pieczęcią, podpisem, a on odczyta je publicznie w czasie 
nabożeństwa przed zebranymi rodzicami. Przewodnicząca początkowo 
nie wyrażała zgody: „Ma ksiądz bez żadnych pism ogłosić zakaz wstę-
pu dzieci do kościoła. (…) ale, na koniec nadesłała gotową «bumagę». 
(…) Zanim ksiądz odczytał pismo, podał po cichu do wiadomości, na-
turalnie – godnym zaufania ludziom – że otrzymał tego rodzaju prykaz 
i że dobrze by było, gdyby rodzice jak najliczniej przybyli w tym dniu 
do kościoła, a potem jakoś na ów zakaz zareagowali. (…). I stało się, 
jak przewidywał. To, co miało być sekretem, nabrało rozgłosu, stało się 
ofi cjalnie wiadome, jakie jest stanowisko władzy, partii wobec Kościoła 
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i religii. Rozpowszechniana teoria o wolności sumienia i wyznania zna-
lazła się w jaskrawej sprzeczności z realnym życiem”256. O to m.in. ape-
lowały 25 sierpnia 1959 roku członkinie jednej z sekt chrześcijańskich, 
które domagając się zgody pełnomocnika na przyjęcie chrztu, napisa-
ły: „My ukończyłyśmy szkołę średnią i nam nie dali świadectwa dojrza-
łości dlatego, że my jesteśmy osobami wierzącymi. Czy to jest zgodne
z ustawodawstwem Związku Sowieckiego? My zwróciłyśmy się do Mi-
nisterstwa Ukrainy i mimo to nie dają nam świadectwa dojrzałości. Pro-
simy o wyjaśnienie nam tego problemu”257.

Przewodniczący Rds.KR – A. Puzin podczas ogólnozwiązkowego 
spotkania pełnomocników w Moskwie 18 kwietnia 1960 roku, zwrócił 
uwagę przedstawicielom Rady w obwodach, że „działalność duchowień-
stwa katolickiego w stosunku do dzieci i młodzieży była inspirowana 
przez Watykan”. Dlatego też apelował on, że „wychowanie dorastają-
cego pokolenia, (…) jest jedną z głównych trosk partii i państwa, orga-
nizacji społecznych. (…) Należy walczyć o każdego człowieka będące-
go pod wpływem Kościoła. Pracownicy Rady i pełnomocnicy powinni 
wykorzystać siłę radzieckiego ustawodawstwa o kultach dla oddziele-
nia dorastającego pokolenia od antynaukowego, reakcyjnego, religijne-
go wychowania”258. W tym czasie już we wszystkich szkołach obwodu 
zorganizowano kąciki młodego ateisty, odbywały się prelekcje o tema-
tyce ateistycznej, wieczory pytań i odpowiedzi259. Sami nauczyciele sta-
wiali sobie za cel objęcie antyreligijnym nauczaniem dzieci i młodzież 
podczas wszystkich zajęć szkolnych. Proponowali oni, aby w organiza-
cji masowej akcji antyreligijnej w szkołach wykorzystać wszelkie formy 
pracy z dziećmi: rozmowy, lekcje, wieczory pytań i odpowiedzi, wyciecz-
ki, wieczorki folklorystyczne260. Cały czas pamiętając, że w systemie
wychowania ateistycznego indywidualna praca z osobą wierzącą od-
grywała istotną rolę, pozwalała uwzględnić to wszystko, co stanowiło 
treść jej życia osobistego i codziennego.

Na szeroką skalę w propagowanie naukowo-ateistycznej propagandy 
wśród młodzieży obwodu byli zaangażowani członkowie Komsomołu. 
Ich metody oddziaływania na formowanie przekonań ateistycznych do-
strzegane były we wszystkich rejonach obwodu. Dla „ożywienia” pro-
pagandy ateistycznej powołali oni lektoria dla uczniów i ich rodziców, 
a dla samych rodziców uniwersytety z wydziałami ateizmu. W przeko-
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naniu działaczy Komsomołu261, „wychowanie w duchu religijnym za-
czynało się od rodziny – wierzący rodzice pragnęli przeszczepić reli-
gijność swoim dzieciom. (…) Nierzadko robili to też duchowni i osoby 
im bliskie”262. W lokalnej prasie skierowano więc apel do rodziców, po-
uczając i wyjaśniając im, że „wychowanie dzieci – to nie sprawa pry-
watna, a sprawa całego narodu radzieckiego. Dlatego mówimy wierzą-
cym rodzicom: nie kaleczcie dzieci, nie zatruwajcie ich świadomości 
religijnymi zabobonami”263. Niepokoiło przy tym władze to, że „w do-
mach wielu komunistów i komsomolców były ikony, a większość dzie-
ci przedszkolnego wieku nosiła na piersiach krzyżyki”264.

By nie dopuścić do oddziaływania duchowieństwa na dzieci i mło-
dzież, Rds.KR w 1961 roku wydała postanowienie zobowiązujące peł-
nomocnika do prowadzenia inwigilacji duchowieństwa265. O to zresztą 
apelował Chruszczow podczas XXII Zjazdu KPZR266. Sprawy wycho-
wania dzieci i młodzieży były też przedmiotem spotkania pełnomocni-
ków Rds.KR z jej przewodniczącym A. Puzinem 18 kwietnia 1961 roku. 
Działalność duchowieństwa katolickiego w stosunku do dzieci i młodzie-
ży – bowiem w opinii władz – nadal nie mieściła się w granicach prze-
widzianych prawem o kultach”267. Sama zaś „szkoła, z jej organizacjami 
pionierskimi i komsomolskimi, z bibliotekami i wielorakimi możliwo-
ściami” nie spełniała jeszcze swoich zadań268, dlatego pełnomocnik pro-
ponował zorganizowanie w obwodzie zebrania dla osób odpowiedzial-
nych za ateistyczne wychowanie dzieci269. Zdaniem przewodniczącego 
Rady ds. Cerkwi prawosławnej, wszystko to wskazywało na zaniedba-
nie wychowania socjalistycznego, tym bardziej że „większość dzieci
w wieku przedszkolnym, nosiła na piersiach krzyżyki”. (…) Polecono 
więc defi nitywnie „zabronić kapłanom jakiejkolwiek działalności wśród 
dzieci i młodzieży”270. Przy tym dyrektorów szkół zobowiązano do prze-
prowadzenia odpowiednich akcji wśród uczniów”271. Jak wspomina jeden 
ze świadków tamtych wydarzeń: „nauczyciele podczas większych uro-
czystości kościelnych stali w przedsionku kościoła i spisywali nazwiska 
tych dzieci, które uczestniczyły w liturgii. Następnego dnia stawiano nas 
przed całą szkołą i nazywano „wrogiem narodu”. Potem naigrywano się 
przez całe lata i stosowano różne presje, np. codzienne wywoływania na 
lekcjach do odpowiedzi, stawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzia-
nów, mimo tego, że były dobrze napisane”272. Dzięki takim działaniom 
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pełnomocnik mógł napisać do przełożonego w Kijowie: „uczęszczanie 
dzieci do kościoła znacznie się obniżyło, jeśli są, to pojedyncze przy-
padki. W działania te najpoważniejszy wkład wniosły organizacje par-
tyjne, komsomolskie, kolektyw nauczycielski”273. Ponadto nauczyciele 
z terenu obwodu wydali wspólnie książkę – w winnickim obwodowym 
wydawnictwie – pt. Ateistyczne wychowanie w szkole. Autorzy dzieli-
li się w niej doświadczeniem w propagowaniu ateizmu wśród uczniów, 
nade wszystko „ujawnili w niej podstępną rolę organizacji religijnych, 
szczególnie katolickich, współpracujących z Watykanem”274. W tym 
czasie funkcjonowały też szkoły eksperymentalne, których zadaniem 
było ujawnienie poziomu religijności dzieci. Metody stosowane wobec 
dzieci były jednocześnie pewnego rodzaju instruktażem dla nauczycie-
li, na przykład prowadzono z dziećmi rozmowy: o stworzeniu człowie-
ka; o tym, czym jest niebo; o sposobie interpretacji zjawisk przyrody;
o znaczeniu poszczególnych wyrazów (prowokując dzieci do wyjaśnie-
nia ich znaczenia). Wiele informacji uzyskano od dzieci w rozmowie
o obchodzonych świętach i o sposobach spędzania czasu w dni wolne 
od zajęć w szkole, w rozmowach o rodzinie i krewnych, poprzez inwi-
gilację dzieci w środowisku szkolnym. Uzyskane w ten sposób wiado-
mości określały stopień religijności dzieci. Również przyczyna odmo-
wy wstępowania dzieci do organizacji: oktiabriata lub pionierzy, miała 
poza wszelkimi wątpliwościami, zdaniem ideologów, swe źródło w wy-
chowaniu religijnym275. Poszczególne publikacje prasowe deprecjono-
wały przy tym rolę Kościoła, a szczególnie ludzi wierzących276.

Mimo takich osiągnięć, przewodniczący Rds.KR 4 lutego 1964 roku 
na zebraniu pracowników ideologicznych277 apelował, by „walczyć
o każdego chłopca i dziewczynkę będących pod wpływem religii. Nie 
można być obojętnym na ich los, los dorastającego pokolenia – w tym 
jest podstawa, podstawa formowania naukowego światopoglądu ludzi 
radzieckich”. Ponadto stwierdził, że „podstawą religijnego wychowa-
nia dzieci i młodzieży jest rodzina, ojciec, matka i ci dorośli członko-
wie rodziny, którzy praktykują swoją wiarę. U ateistów i dzieci rodziły
się ateistami, dlatego potrzeba, by szkoła zwróciła szczególną uwagę na 
dzieci, których rodzice są wierzącymi”278. Do podobnych opinii odwoły-
wano się w artykułach prasowych, twierdząc, że „propagatorami poglą-
dów religijnych były nie tylko budynki modlitewne, ale i rodziny. (…) 
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W nich urabiano przekonania religijne dzieci, one wpływały i na sąsia-
dów”279. Nic dziwnego, że na przykład przy chrzcie dziecka od obojga 
rodziców wymagano ich pisemnej zgody280.

Ofi cjalne stanowisko władz wyrażone było w ten sposób: „ustawo-
dawstwo radzieckie zezwala prywatnie na nauczanie dzieci religii, tzn.
w rodzinie i tylko przez rodziców. Ustawodawstwo o kultach nie zabrania 
również dzieciom razem z rodzicami uczęszczania do kościoła, uczestni-
czenia w liturgii, podczas spełniania sakramentalnych obrzędów”281. Sta-
nowisko to odbiegało od rzeczywistości i nie miało nic wspólnego z pro-
wadzoną polityką. Z tego też powodu do Naczelnego Sądu w Moskwie, 
z prośbą o interwencję w sprawie pozwolenia na uczęszczanie dzieci do 
kościoła, zwróciła się Walentyna Urbanowska – z parafi i w Barze. Po-
wodem interwencji było stanowisko władz rejonowych, które straszy-
ły rodziców pozbawieniem ich praw rodzicielskich za to, że ich dzieci 
chodziły do kościoła282. W tym czasie księżom, komitetom kościelnym 
wielokrotnie wyjaśniano, że „Kościół nie miał prawa zajmować się re-
ligijnym wychowaniem dzieci”. Działania takie – w opinii pełnomocni-
ka – doprowadziły do tego, że „komitety parafi alne z własnej inicjaty-
wy, poprzez swoich przedstawicieli nie dopuszczały dzieci do kościoła,
a z rodzicami prowadziły indywidualne rozmowy z tego powodu”283. Po-
wyższą sytuację należałoby tłumaczyć tym, że w atmosferze totalnego 
zastraszenia, w domach kultury organizowano pokazowe procesy sądo-
we, na których deprecjonowano godność ludzi wierzących. Rodzicom 
zarzucano, że „nie pozwalali dzieciom chodzić do klubu, zabraniali wstę-
powania do organizacji pionierskiej, wypożyczania książek z biblioteki”. 
Na tej podstawie sądy prawomocnymi wyrokami pozbawiały rodziców 
często wolności, a „dzieci, które były pod wpływem religii, przekazy-
wano do państwowych domów dziecka na wychowanie”284.

24-25 kwietnia 1963 roku w Kijowie zorganizowano spotkanie peł-
nomocników Rds.KR z terenu Ukrainy. Do omawianych podczas nie-
go problemów należała m.in. „działalność Kościoła katolickiego, (…) 
oddzielenie dzieci i młodzieży od religijnego wpływu rodziców, (…) 
doświadczenie ateistycznych sekcji działających przy komitetach ro-
dzicielskich w szkołach”285. Wśród biorących udział w spotkaniu byli 
przedstawiciele KC KP Ukrainy, RM USRR, KC Komsomołu, Związ-
ków Zawodowych, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Oświaty, Sądu 
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Najwyższego, Prokuratury, KGB, Ministerstwa Ochrony Porządku Pu-
blicznego, Uniwersytetu Kijowskiego, Instytutu Historii Akademii Nauk, 
republikańskiego stowarzyszenia zajmującego się rozpowszechnianiem 
wiedzy naukowo-politycznej, a także  redakcja dziennika „Wojujący Ate-
ista”. Stwierdzono, że system nauczania oderwany był od ateistycznego 
wychowania, nauczyciele nie angażowali się, chociaż na przykład w ob-
wodzie czerkaskim „w szkołach przy komitetach rodzicielskich powoła-
no ateistyczne sekcje, które rejestrowały dzieci i ich rodziny i prowadzi-
ły indywidualną pracę z wierzącymi”286. Niemniej zobowiązano lokalne 
władze do powołania komisji współdziałania dla kontroli nad przestrze-
ganiem prawa o kultach. Komisje powołano nie tylko w rejonach, ale
w każdej wiosce. W praktyce objęto kontrolą wszystkie osoby, które prze-
jawiały jakiekolwiek zainteresowanie sprawami religijnymi287. Podczas 
prowadzonego dochodzenia sekretarz miejscowej organizacji partyjnej
w Szarogrodzie (USRR, obw. winnicki) przyznał, że „do nadzoru każde-
go wierzącego jest przypisany jeden komunista”288. Tym razem w skład 
komisji powołano pracowników organizacji partyjnych i komsomolskich, 
oświaty, zdrowia, kultury, urzędu skarbowego, emerytów, itp. Każdy
z członków komisji był przyporządkowany do jednej z istniejących na 
terenie rejonu organizacji religijnych. Działalność komisji współdziała-
nia konsultowana była z rejonowymi naukowo-ateistycznymi sekcjami 
Towarzystwa Krzewienia Nauki i Kultury Świeckiej, co w praktyce było 
wykorzystywane przez lektorów i propagandystów ateizmu289. Prace te 
koordynowane były przez urząd pełnomocnika Rds.KR290.

Epoka wojującego ateizmu została po 70. latach zamknięta – tak, jak 
i polityka antyreligijna wprowadzona przez Lenina, a kontynuowana
i rozwijana przez jego następców. Przemiany wewnętrzne w ZSRR –
a w konsekwencji rozpad Związku Sowieckiego 31 XII 1991 roku – 
doprowadziły do przełomu. Zmiany wprowadzane przez prezydenta
M. Gorbaczowa w czasie tzw. pieriestrojki i głasnosti rozpoczęły okres 
odrodzenia. Było to możliwe m.in. dzięki zachowanej – przez ludność 
katolicką – wierze i tradycji chrześcijańskiej. Pierestrojka nie oznacza-
ła jednak natychmiastowego przewartościowania stanowiska władz wo-
bec religii291. Władze centralne nie zrezygnowały z wywierania wpły-
wu na kształtowanie nowego modelu życia religijnego. Przewodniczący 
Rady ds. Religii – K. Harczew – przyznał, że na otaczającą rzeczywi-
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stość społeczno-polityczną „należy patrzeć trzeźwo: według naszej woli 
lub przeciw niej, religia wchodzi w socjalizm, i nawet więcej, nie wcho-
dzi, a wjeżdża jak po szynach. I tak, jak władza w pełni należy do nas, 
to ja myślę, w naszych siłach skierowanie tych szyn w tą lub inną stro-
nę, w zależności od naszych interesów. (…) – wskazując jednocześnie, 
że – dobór i postawa kapłanów – jest zadaniem partii!”292.

Bez względu na stanowisko partii w nurt tych przemian i dążeń wol-
nościowych włączyło się również miejscowe duchowieństwo i księża 
„z Polski”, podejmując posługę we wszystkich dawnych i nowo powsta-
łych instytucjach religijnych (parafi e, seminaria duchowne, kurie bisku-
pie, wydawnictwa religijne)293. 
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wa-Pieniężno 1992, s. 75. 

 7 Dokument 24: Из программы РКП(б), принятой на VIII съезде партии (18-23.3.1918), 
w: Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и докумен-
ты по истории отношений между государством и Церковью, кн. 1, red. Г. Штриккер, Мо-
сква 1995, s. 135.

 8 Ks. J. Szymański, Kościoły i związki wyznaniowe w ZSRR, w: Encyklopedia „Białych Plam”, 
t. 19, Radom 2005, s. 194-209.

 9 Religia w sowiecko-rosyjskim systemie wychowania, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 2(1951) 
z. 2, s. 171.

10 W. Lenin, Socjalizm a religia, w: K. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii, Warszawa 1984, 
s. 409-410.

11 Ю. Розенбаум, Декрет о свободе совести, „Наука и религия”, 2(1963), s. 36; В. Роод, 
Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и Россией (Советским Союзом)
в период от Октябрьской революции 1917 г. до 1 декабря 1989 г., Львiв 1995, s. 20-21; P. Wy-
szkowski, Moc wiary. Próba przedstawienia prześladowań Kościoła rzymskokatolickiego na



Historia laicyzacji. Skala oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła...

Sympozjum 1(14) 2005  45

Ukrainie na przykładzie parafi i Św. Anny w Barze w latach 1917-1991, Poznań 1998, s. 39-40;
T. Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia, Lublin-
-Rzym-Lwów 1995, s. 138-139, 146-167.

12 Ю. Розенбаум, Декрет..., dz. cyt., s. 36; M.T. Staszewski, Polityka wyznaniowa..., dz. cyt., 
s. 83; H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991), Warsza-
wa 1993, s. 18.

13 Ю. Розенбаум, Декрет..., dz. cyt., s. 36; J. Jarco, Kalendarium Sacrum Russiae Millenium, 
w: Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego, red.
K. Podlaski, Londyn 1989, s. 72.

14 Dokument 9: Декрет Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви (23.1.1918), w: Русская Православная, кн. 1, s. 113-114; R. Dzwon-
kowski, Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997, s. 63; A. Жуковський, 
Сучасний стан релiгiї й церкви пiд совєтами, зокрема в УССР, w: Релiгiя в життi українсь-
кого народу. Зборник матерiялiв наукової конференцii у Рокка дi папа (18-20 Х 1963), red.
В. Янев, Мünchen-Rom-Paris 1966, s. 40; M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku 
Radzieckim 1921-1939, Warszawa-Wrocław 1991, s. 270; Й. Лортц, История Церкви. Рассмо-
тренная в связи с историей идей, t. 2, Новое время, Москва 2000, s. 465; О религии /Хресто-
матия/, red. И. И. Бражник, Ф. И. Долгих, Москва 1963, s. 502-505; Архивы Кремля. Полит-
бюро и Церковь 1922-1925 гг., Издание подготовили: Н. Н. Покровский, С. Г. Петров, Москва 
1997, s. 495-496; Б. Чаплицкий, И. Осипова, Книга памяти. Мартиролог Католической церк-
ви в СССР, Москва 2000, s. XXIII; H. Sroka, Polityka władz sowieckich wobec Kościoła katolic-
kiego w dekanacie miorskim, w archidiecezji wileńskiej po II wojnie światowej, „Studia Polonij-
ne” 18(1997), s. 68-69; J.R. Nowak, Walka z Kościołem. Wczoraj i dziś, Szczecinek 1999, s. 12-14; 
J.M. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 1921-1939, Wrocław 1994, s. 263.

15 Dokument 17: [Из Конституции РСФСР от 10.7.1918], w: Русская Православная,
кн. 1, s. 126; M. Iwanow, Pierwszy naród..., dz. cyt., s. 270.

16 Dokument 19: Постановление Народного Комиссариата Юстиции о порядке прове-
дения в жизнь декрета „Об отделении церкви от государства и школы от церкви” (Ин-
струкция) (23.1.1918), w: Русская Православная, кн. 1, s. 128-131; H. Stehle, Tajna dyploma-
cja..., dz. cyt., s. 18.

17 J. Wróbel, Polityka ZSRR wobec Kościoła katolickiego w latach 1917-1939, w: Polacy w Ko-
ściele katolickim w ZSRR, red. ks. E. Walewander, Lublin 1991, s. 88-89; J. Związek, Kościół
katolicki w Związku Radzieckim (1918-1990), w: Sługa Boży O. Serafi n Kaszuba (1910-1977). Ma-
teriały z sympozjum poświęconego życiu i działalności Sługi Bożego o. Serafi na Kaszuby, kapucy-
na. WSD Kapucynów, 5 III 1994 r., red. J. Marecki OFMCap, Kraków 1994, s. 19.

18 J. Wołczański, Statut i skład personalny rzymskokatolickiej parafi i katedralnej w Kamieńcu 
Podolskim według stanu z 6 grudnia 1930 roku, w: Pasterz i twierdza. Księga Jubileuszowa dedy-
kowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, 
red. ks. J. Wołczański, Kraków-Kamieniec Podolski 2001, s. 385.

19 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, s. 155; M. Iwanow, Pierwszy naród..., 
dz. cyt., s. 272; R. Dzwonkowski, Losy diecezji tiraspolskiej po rewolucji bolszewickiej. Martyro-
logium duchowieństwa i wiernych, „Roczniki Teologiczne” 1998, z. 4(45), s. 114.

20 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., dz. cyt., s. 63; В. Pоод, Рим..., dz. cyt., s. 106;
H. Stehle, Tajna dyplomacja..., dz. cyt., s. 16-17.

21 В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 106. Partia swoją przewodnią rolę i nieograniczoną władzę peł-
niła do 1990 r.
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22 Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1978, s. 45-46.
23 О религии..., dz. cyt., s. 498.
24 P. Wyszkowski, Moc..., dz. cyt., s. 46; A. Grajewski, Najdłuższa religijna…, dz. cyt.,s. 76. 

Wydział ten w języku potocznym nazwany był wydziałem likwidacyjnym.
25 Н. Рубльова, Невiдома дiлянка <Антирелiгiйного фронту>: боротьба владних струк-

тур УСРР проти Римсько-Католицької Церкви, 1920-i роки, „З архiвiв ВУЧК ГПУ НКВД 
КГБ”1998, nr 1/2, s. 230. Głównym zadaniem wydziału było możliwie dokładne zebranie infor-
macji o poszczególnych wyznaniach, o czym świadczy skład osobowy wydziału złożony z ludzi 
różnych instytucji i zawodów.

26 В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 253-254; Коммунистическое строительство в СССР и пре-
одоление религиозных пережитков, „Наука и религия” 1(1959), s. 6.

27 Архивы Кремля. Политбюро и Церковь 1922-1925 гг., Издание подготовили: Н. Н. По-
кровский, С. Г. Петров, Москва 1997, s. 556.

28 Влада і костьол в радянській Україні, 1919-1937рр.: Римо-католицька церква під репре-
сивним тиском тоталітаризму, „З архiвiв ВУЧК ГПУ НКВД КГБ” 2 (2003), s. 36-40, 110.

29 O. Молчанов, Перше поколiння, „Людина i свiт” 12 (1967), s. 13; R. Dzwonkowski, Cha-
rakterystyka religijności Polaków na Białorusi i Ukrainie, w: Chrześcijaństwo w Związku Radziec-
kim w dobie pierestrojki i głasnosti. Materiały z sesji Eklezjologiczno-Misjologicznej. Pieniężno, 
28-30 IX 1989, red. W. Grzeszczak SVD, E. Śliwka SVD, Warszawa-Pieniężno 1992, s. 160. 

30 Dokument 72: Документы Антирелигиозной комиссии за 1923-1928 (Из статьи А. Неж-
ного „Протоколы кремлевских мудрецов”), w: Русская Православная, кн. 1, s. 218; Архивы 
Кремля, s. 556-558.

31 O. Молчанов, Перше поколiння, dz. cyt., s. 14. „Wszelka działalność Związku Bezbożni-
ków Ukrainy miała miejsce pod bezpośrednim kierownictwem partii, która uważała Związek Bez-
bożników, jako swego niezbędnego pomocnika w ateistycznym wychowaniu mas robotniczych
i formowaniu ich naukowego, materialistycznego światopoglądu”.

32 Б. Чаплицкий, И. Осипова, Книга памяти..., dz. cyt., s. XXXIV; R. Dzwonkowski, Z hi-
storii ateizacji w ZSRR 1917-1939, w: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedy-
kowane Ks. Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, ks. P. Nitecki, A. Jabłoński, Sando-
mierz 1997, s. 327. 

33 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki..., dz. cyt., s. 83-89; A. Grajewski, Najdłuższa religij-
na..., dz. cyt., s. 77; В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 102.

34 J. Jarco, Kalendarium..., dz. cyt., s. 76. 
35 Z. Krzyszowski, Ateizm, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religio-

logicznej, red. H. Zimoń SVD, Lublin 2000, s. 185-203. Autor przedstawił pojęcie ateizmu, jego 
strukturę i przyczyny.

36 O. Молчанов, Перше поколiння, dz. cyt.,  s. 13.
37 P. Wyszkowski, Moc..., dz. cyt., s. 53. 
38 Архивы Кремля..., dz. cyt., s. 547-549.
39 O. Молчанов, Перше поколiння, dz. cyt., s. 13-17.
40 J. Jarco, Kalendarium..., dz. cyt., s. 76.
41 J. M. Kupczak, Polacy na Ukrainie, dz. cyt., s. 275.
42 Державний Архiв Вiнницької Областi (dalej: ДАВО), Р-2700, 6, 1745, s. 271-277; J. Wró-

bel, Polityka ZSRR..., dz. cyt., s. 107. 
43 Dokument 110: Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-

тета и Совета Народных Комиссаров о религиозных объединениях (8.4.1929), w: Русская 
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Православная, кн. 1, s. 307-310; В. А. Куроедов, Советское Государство и церковь, Москва
1976. s. 53-54.

44 Dekret ten obowiązywał na całym terytorium ZSRR do 1989 roku. Na niego powołuje się 
M. Gorbaczow podczas spotkania z papieżem Janem  Pawłem II 1 grudnia 1989 roku. M. Gor-
baczow – pytany o rychłą legalizację Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie – odpowiedział, 
że będzie to możliwe dopiero po zmianie ustawodawstwa z 1929 roku; В. Pоод, Рим..., dz. cyt.,
s. 106-108,153; M. Cieślik, Problemy aktualnej polityki wyznaniowej w ZSRR, w: Chrześcijaństwo
w Związku Radzieckim w dobie pierestrojki i głasnosti. Materiały z sesji Eklezjologiczno-Misjolo-
gicznej. Pieniężno, 28-30 IX 1989, red. W. Grzeszczak SVD, E. Śliwka SVD, Warszawa-Pienięż-
no 1992, s. 229. 

45 H. Stehle, Tajna dyplomacja..., dz. cyt., s. 116-117; В. Pоод, Рим..., dz. cyt., s. 106-107; 
Dokument 110: Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров о религиозных объединенях (8.4.1929), w: Русская Право-
славная, кн. 1, s. 307-310.

46 Dokument 110: Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров о религиозных объединениях (8.4.1929), w: Русская 
Православная, кн. 1, s. 307-310; Dokument 111: [Комментарий к принятой 18.5.1929 года 
ХIV Съездом Советов новой редаккции 4-й статьи Конституции РСФСР], w: Русская Пра-
вославная, кн. 1, s. 311-312; В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 108; J. Wróbel, Polityka ZSRR..., dz. cyt.,
s. 89-90.

47 Dokument 110: Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров о религиозных объединениях (8.4.1929), w: Русская 
Православная, кн. 1, s. 307-310; Dokument 111: [Комментарий к принятой 18.5.1929 года 
ХIV Съездом Советов новой редакции 4-й статьи Конституции РСФСР], w: Русская Пра-
вославная, кн. 1, s. 311-312; Dokument 118: [Из Конституции РСФСР, принятой 5.12.1936], 
w: Русская Православная, кн. 1, s. 324; В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 108.

48 А. Венгер, Рим и Москва 1900-1950, Москва 2000, s. 520-521. Spis ten został unieważ-
niony 25 września 1937 roku „Stalin oznajmił, że spis dokonany był przez osoby niekompetentne, 
przede wszystkim zaś wykorzystany był przez wrogów narodu, szpiegów”.

49 M.T. Staszewski, Polityka wyznaniowa..., dz. cyt., s. 117-118; Г.Р. Гольст, Религия и закон, 
Москва 1975, s. 3-4.

50 J. Wróbel, Polityka ZSRR.., dz. cyt., s. 90; H. Рубльова, Невiдома дiлянка..., dz. cyt., s. 232.
51 Статтi Кримiнального Кодексу Української РСР (в редакцiї 1927 р.), w: Церква Хри-

стова 1920-1940, Переслiдування хpистиян в СРСР, red. О. К. Соколовський, Київ 1999,
s. 256-264.

52 H. Рубльова, Невiдома дiлянка..., dz. cyt., s. 232-233; R. Dzwonkowski, Kościół katolic-
ki..., dz. cyt., s. 68. Autor omawia stosowanie tego samego artykułu KK w RFSRR 58, posiadają-
cego 14 obszernych punktów dających łatwo zastosować się do każdego niepożądanego dla władz 
zachowania się obywatela. Należy pamiętać, że kapłani należeli wówczas do kategorii osób po-
zbawionych praw, np. wyborczych; tenże, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. 
Martyrologium, Lublin 1998, s. 88-90.

53 Dokument 174: [Из нового Уголовного Кодекса РСФСР] (27.10.1960), w: Русская Пра-
вославная, кн. 2, s. 24; H. Staszewski, Polityka wyznaniowa..., dz. cyt., s. 117-118.

54 ДАВО, Р-2700, 19, 63, s. 69-70.
55 ДАВО, Р-2700, 6, 1747, s. 18.
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56 ДАВО, Р-2700, 19, 63, s. 69. W projekcie KK za działalność religijną, rozumianą jako orga-
nizowanie lub kierowanie grupami wyznaniowymi działającymi przeciwko prawom obywatelskim, 
naruszającymi spokój publiczny, nawołującymi do niewykonywania obowiązków obywatelskich, 
groziło do 5 lat więzienia lub 5 lat zesłania – z konfi skatą majątku. 

57 ДАВО, Р-2700, 19, 63, s. 69.
58 ДАВО, Р-2700, 19, 59, s. 77-81. 
59 И. Цамерян, Подготовка наших кадров. Програма партии - руководство к действию, 

„Наука и религия” 3(1962), s. 13.
60 О религии..., dz. cyt., s. 514-516.
61 А. Жуковський, Сучасний стан..., dz. cyt., s. 43; J. Jarco, Kalendarium..., dz. cyt., s. 79.
62 В. Войналович, Наступ на етноконфесiйнi осередки як один iз засобiв здiйснення на-

цiональної полiтики в Українi (друга пол. 40-х – 50-тi роки ХХ ст.), „З архiвiв ВУЧК ГПУ 
НКВД КГБ” 1/2 (1997), s. 209-210.

63 M. Krzyszycha, Polacy na Ukrainie. Zarys dziejów, Lublin 2003, s. 91.
64 ДАВО, Р-2700, 19, 33, s. 36; ks. J. Szymański, Kościół katolicki na Podolu. Obwód win-

nicki 1941-1964, Lublin 2003, s. 145.
65 В. Войналович, Наступ на етноконфесiйнi осередки, dz. cyt., s. 217.
66 ДАВО, Р-2700, 19, 31, s. 52. 
67 ДАВО, Р-2700, 19, 33, s. 1.
68 ДАВО, Р-2700, 19, 33, s. 8-9. Wskazania dotyczyły: 1) ustanowienia trwałego kontaktu

z organami podatkowymi na odpowiednim szczeblu, 2) informacji przekazywanych im o oso-
bach otrzymujących dochody z wykonywania obrzędów religijnych, 3) odpowiedniego nadzoru 
niedopuszczającego do powstawania problemów, 4) przesyłania skarg do organów podatkowych,
5) współpracy z innymi organami podatkowymi i przekazywania informacji w sprawach osób 
duchownych, 6) zaproponowania duchowieństwu prowadzenia ksiąg rejestrujących dochody,
7) informowania Rds.KR o wynikach przedsięwzięć.

69 ДАВО, Р-2700,19, 33, s. 10-10b.
70 В. Войналович, Полiтико-правовi засади нацiонально-релiгiйної полiтики в Українi кiнця

50-Х – першої половини 60-Х рокiв, w: Історiя України. Маловiдомi iмена, подiї, факти,
red. П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Л.А. Гречина, Київ 1997, s. 201.

71 ДАВО, Р-2700, 19, 49, s. 25. 
72 ДАВО, Р-2700, 7c, 478, s. 36-38. Na marginesie dokumentu podpisanego przez zastępcę 

przewodniczącego Rady Obwodowej, J. Szewcowa, znajduje się uwaga o następującej treści: „Po-
słać do wszystkich rejonów i tow. Kryżanowskiemu”.

73 ДАВО, Р-2700, 7c, 345, s. 37. Informacje dotyczyły danych w obwodzie winnickim za 
1952 r.

74 ДАВО, Р-2700, 6, 1898, s. 215; Ю. Розенбаум, О пенсиях работающим по нaйму в ре-
лигиозных организациях, „Наука и религия” 7(1963), s. 80-81.

75 J. Jarco, Kalendarium..., dz. cyt., s. 80; И. Цамерян, Подготовка..., dz. cyt., s. 13; В. Роод,
Рим..., dz. cyt., s. 102-103. Związek Wojujących Bezbożników zaprzestał swojej działalności na 
początku wojny. 

76 И. Цамерян, Подготовка..., dz. cyt., s. 13.
77 ДАВО, П-136, 30, 180, s. 8.
78 ДАВО, П-136, 30, 180, s. 53ab. 
79 Tamże, s. 87.
80 Tamże, s.131.
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81 В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 104-105. Zdaniem autora, eskalacja propagandy ateistycznej 
w 1958 roku ujawniła się po opublikowaniu artykułu w czasopiśmie „Коммунист”; Dokument 
168: Усилить научно-атеистическую пропаганду (1958), w: Русская Православная, кн. 2, 
s. 17-19.

 82 В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 104.
 83 Dokument 163: О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах 

ее улучшеня. Постановление ЦК КПСС (7.7.1954), w: Русская Православная, кн. 2, s. 10.
 84 О религии, dz. cyt., s. 520; В. Роод, Рим..., dz. cyt., s.104.
 85 Постанова ЦК КПРС. Про помилки, dz. cyt., s. 2.
 86 Przemówienie towarzysza M. A. Susłowa, w: Materiały XX Zjazdu KPZR 14-25 lutego 1956 

r. Referaty. Wybór przemówień. Uchwały i rezolucje, Warszawa 1956, s. 242.
 87 О религии, s. 525; Dokument 164: Об ошибках в проведении научно-атеистической 

пропаганды среди населения. Постановление ЦК КПСС (10.11.1954), w: Русская Право-
славная, кн. 2, s. 11-12.

 88 J.M. Bocheński, Lewica, dz. cyt., s. 309. W szkolnictwie chodziło nade wszystko o indok-
trynację dzieci i młodzieży.

 89 Важлива дiлянка iдеологiчної роботи,  „Вiнницька Правда” 10 IX 1956, s. 3.
 90 Podobny plan antyreligijny zatwierdzono 15 V 1932 roku. Powiedziano w nim: „Do 1 V 1937 r.

na terytorium ZSRR nie będzie już potrzebny ani jeden dom modlitewny, zaś samo pojęcie Boga 
będzie wykreślone jako przeżytek średniowiecza i narzędzie hamowania rozwoju mas”. Zob. Za 
wschodnią granicą 1917-1993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim 
SAC rozmawia Jan Pałyga SAC, Warszawa 1993, s. 74; S. Wyszyński, Katolicka Nauka Społeczna. 
Wybór artykułów z „Ateneum Kapłańskiego” z lat 1929-1946, Włocławek 2001, s. 205.

 91 А. Жуковський, Сучасний стан..., dz. cyt., s. 44-45.
 92 ДАВО, Р-2700, 19, 61, s. 22-23.
 93 Ф. Олещук, Что такое атеизм, „Наука и религия” 8(1960), s. 40.
 94 Програма партии – руководство к действию, „Наука и религия” 2(1962), s. 3.
 95 Полiпшити роботу культурно-освiтнiх закладiв на селi, „Вiнницька Правда” 1 XII

1954, s. 3. 
 96 Ширше розгортати науково-атеїстичну пропаганду, „Вiнницька Правда” 7 VIII 1954, s. 3. 
 97 Повсякденно керувати лекцiйною пропагандою, „Вiнницька Правда” 10 X 1954, s. 3. 
 98 М. Гненний,Релiгiйнi забобони та їх шкода, „Вiнницька Правда” 8 VIII 1954, s. 3.
 99 I. Кушнiр, Атеїстична пропаганда – важлива дiлянка партiйної роботи, „Вiнницька

Правда” 12 X 1954, s. 3; Ширше розгортати науково-атеїстичну пропаганду, „Вiнницька 
Правда” 7 VIII 1954, s. 2.

100 М. Кирницький, Недооцiнюють науково-атеїстичну пропаганду, „Вiнницька Прав-
да” 22 X 1954, s. 3.

101 I. Тюрiн, Про подолання релiгiйних пережиткiв у свiдомостi людей, „Вiнницька Правда” 
31 VIII 1954, s. 3; M. Яковенко, Релiгiя – ворог науки i прогресу, „Вiнницька Правда” 15 X 1954,
s. 2; Д. Похилевич, Ватiкан – агент американського iмперiалiзму, „Вiнницька Правда”
9 X 1954, s. 3.

102 ДАВО, P-2700, 7c, 355, s. 48-51. 
103 Ф. Олещук, Насущнi питання атеїстичної пропаганди, „Вiнницька Правда” 11 IX 1959, s. 4.
104 I. Рижiй, Атеїзму – силу наступальну!, „Вiнницька Правда” 16 XII 1964, s. 3.
105 ДАВО, P-2700, 19, 51, s. 1.
106 Важлива дiлянка iдеологiчної роботи, „Вiнницька Правда” 10 IX 1956, s. 3.
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107 Третiй з‘їзд Товариства для поширення полiтичних i наукових знань Української РСР, 
„Вiнницька Правда” 7 IV 1956, s. 1. Na Ukrainie w szeregach Towarzystwa „Znanie” w 1956 roku
było 75 tys. członków.

108 В. Елютин, Важное условие коммунистического воспитания, „Наука и религия”
2(1959), s. 4. Kurs omawiający podstawy ateizmu na wyższych uczelniach od 1959 roku miał 
obejmować minimum 24 godz. wykładowe. Pracowników naukowych katedry ateizmu nauko-
wego na uniwersytecie kijowskim zobowiązano: do opublikowania szeregu artykułów dotyczą-
cych ateizmu, wypracowania metodyki wykładu, koordynowania prac naukowych w zakresie
historii i teorii ateizmu.

109 В. Войналович, Полiтико-правовi засади, s. 195.
110 ДАВО, P-2700, 19, 56, s. 1-2, 4ab.
111 M. Добровольський, Активнiше вести атеїстичну пропаганду, „Вiнницька Правда” 

13 IV 1957, s. 3.
112 ДАВО, П-136, 44, 194, s. 121.
113 ДАВО, П-136, 45, 291, s. 7.
114 Ростити кадри пропагандистiв, „Вiнницька Правда” 26 I 1958, s. 1.
115 ДАВО, П-136, 45, 291, s. 6-15.
116 ДАВО, П-136, 47, 311, s. 14-17.
117 Tamże, s. 21.
118 ДАВО, P-2700, 19, 57, s. 80; ДАВО, П-136, 46, 199, s. 132.
119 ДАВО, П-136, 48, 214, s. 39; ДАВО, P-2700, 19, 57, s. 53.
120 ДАВО, P-2700, 7c, 478, s. 28.
121 Tamże, s. 69; ДАВО, P-2700, 19, 60, s. 106. Na rzecz ateizacji w tym rejonie pracowało: 

28 klubów, 5 domów kultury, 23 biblioteki ogarniające 14 tys. czytelników. Dodatkowo pracowa-
ło 5 uniwersytetów kultury. 

122 ДАВО, P-2700, 7c, 478, s. 69.
123 М. Михайлов, Проти релiгiйних забобонiв, „Вiнницька Правда” 25 VIII 1959, s. 3.
124 П. Дарманський, Чому я порвав з релiгiєю. Розповiдь колишнього священика, канди-

дата богослов’я, „Вiнницька Правда” 4 III 1958, s. 3. 
125 О.Мiрiука, Чому я порвав з релiгiєю, „Вiнницька Правда” 9 VII 1960, s. 3.
126 C. Кудинська, Чому я перестала вiрити в бога, „Вiнницька Правда” 26 X 1958, s. 4. 
127 И.Цамерян, Пропаганда атеизма – наше общее дело, „Наука и религия” 1(1960), s. 82-83. 

Pracowników naukowych instytutów fi lozofi i, historii i etnografi i Akademii Nauk ZSRR zobowiąza-
no wówczas do wypracowywania nowych form i metod w propagowaniu ateizmu naukowego.

128 Ф. Олещук, Что такое, dz. cyt., s. 41.
129 Лекцiйну пропаганду – на рiвень завдань комунiстичного будiвництва, „Вiнницька 

Правда” 26 VI 1960, s. 1.
130 ДАВО, P-151, 9, 980, s. 4-5.
131 Завдання партiйних органiзацiй України по посиленню масово-полiтичної роботи се-

ред трудящих. Постанова Пленуму Центрального Комiтету КП України, „Вiнницька Прав-
да” 22 V 1959, s. 1.

132 ДАВО, P-2700, 19, 60, s. 98-100.
133 ДАВО, P-2700, 19, 59, s. 70-71.
134 М. Чорний, Люд робочий церкви не хоче, „Вiнницька Правда” 29 IX 1959, s. 3; Ф. Тара-

сенко, Про наших бесiдникiв – атеїстiв, „Вiнницька Правда” 13 XI 1959, s. 3.
135 ДАВО, П-136, 50, 221, s. 19.
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136 Ф. Олещук, Насущнi питання, dz. cyt., s. 4.
137 Журналисты обсуждают проблемы атеизма, „Наука и религия” 5(1963), s. 3.
138 Високе покликання лектора, „Вiнницька Правда” 12 XII 1959, s. 1.
139 М. Ройзен, Образотворче мистецтво – на службу антирелiгiйнiй пропагандi, „Вiн-

ницька Правда” 28 III 1959, s. 3; R. Dzwonkowski, Komunizm w ZSRS a zmysł religijny, tworze-
nie pseudoreligii, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „zmysłu religijnego” Luigi Giussa-
niego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 173-174.

140 ДАВО, Р-2700, 7c, 514, s. 81.
141 J. Jarco, Kalendarium..., dz. cyt., s. 81; H. Sroka, Polityka władz sowieckich..., dz. cyt., s. 69.
142 ДАВО, P-2700, 19, 63, s. 28.
143 Лекцiйну пропаганду – на рiвень завдань комунiстичного будiвництва, „Вiнницька 

Правда” 26 VI 1960, s. 1. 
144 П.Глуханюк, У П’яткiвцi атеїсти войовничi, „Вiнницька Правда” 27 V 1962, s. 3.
145 W wieczorze pytań i odpowiedzi Bez Boga – jasna droga, zorganizowanym w Szarogro-

dzie, brało udział blisko 500 chłopców i dziewcząt z Gibałówki, Swobody Szarogrodzkiej, Szo-
stakówki i Kozłówki. Udzielano odpowiedzi na pytania: jak zrodziła się wiara w Boga, o pocho-
dzenie katolicyzmu, dlaczego istnieje wiele religii. 

146 M.Mироненко, Атеїстична робота не терпить шаблону, „Вiнницька Правда” 12 VIII 
1960, s. 3.

147 Zniszczenie przydrożnych krzyży miało miejsce w rejonach: szarogrodzkim, czeczelnickim, uła-
niwskim, koziatyńskim, chmielnickim i in. Por. J.R. Nowak, Przemilczane zbrodnie..., dz. cyt., s. 161.

148 П. Глуханюк, У П’яткiвцi атеїсти..., dz. cyt., s. 3.
149 ДАВО, P-2700, 6, 1607, s. 47.
150 ДАВО, P-2700, 6, 1750, s. 43.
151 ДАВО, P-2700, 19, 63, s. 16. 15 artykułów omawiało organizacje religijne obwodu, a 5 wy-

rzeczenie się wiary. 
152 За бойову атеїстичну пропаганду, „Вiнницька Правда” 25 VI 1960, s. 1. „Poglądom reli-

gijnym trzeba ogłosić prawdziwą wojnę”. 
153 П. Глуханюк, У П’яткiвцi атеїсти..., dz. cyt., s. 3.
154 Iдеолoгiчнiй роботi - повсякденну увагу, „Вiнницька Правда” 21 V 1960, s. 3.
155 ДАВО, П-136, 49, 197, s. 3-10.
156 ДАВО, P-2700, 19, 61, s. 17.
157 Tamże, s. 28.
158 ДАВО, P-2700, 19, 61, s. 19. Tym razem zalecano wykorzystać „Наука и религия” 5(1960), 

s. 83-87.
159 ДАВО, P-2700,19, 61, s. 36.
160 Tamże, s. 38.
161 M.Чернецький, Удосконалювати атеїстичну пропаганду, „Вiнницька Правда” 23 VII 1960,

s. 2. W 1959 roku odbyło się 10 tys. prelekcji o tematyce ateistycznej.
162 Na rzecz propagowania ateizmu w 1954 roku pracowały na terenie obwodu 1682 kluby 

wiejskie i kołchozowe, 44 rejonowe domy kultury. Zob. Полiпшити роботу культурно-освiт-
нiх закладiв на селi, „Вiнницька Правда” 1 XII 1954, s. 3.

163 Iдеологiчну роботу – на рiвень сучасних завдань, „Вiнницька Правда” 25 V 1960, s. 2.
164 ДАВО, P-2700, 19, 62, s. 77.
165 ДАВО, P-2700, 19, 64, s. 9-13. 
166 ДАВО, P-2700, 7c, 514, s. 16. 
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167 ДАВО, P-2700, 19, 68, s. 18, 21.
168 ДАВО, P-2700, 19, 63, s. 65.
169 ДАВО, P-2700, 7c, 514, s. 52-58.
170 ДАВО, P-2700, 19, 63, s. 77.
171 ДАВО, P-2700, 19, 25, s. 131.
172 Tamże, s. 192.
173 ДАВО, P-2700, 19, 68, s. 70, 74. 
174 ДАВО, P-2700,19, 65, s. 15-18; ДАВО, P-2700, 7c, 529, s. 17. W audycjach radiowych 

omawiano następujące tematy: Człowiek – twórca swojego losu, Komunistyczny kodeks człowieka-
-twórcy i niewolnika religii, Religia – przyjaciel czy wróg kobiety?; Dlaczego muzyka jest wykorzy-
stywana w kościele?; W jaki sposób mistyczne obrzędy skracają życie człowieka?.  

175 ДАВО, P-2700, 19, 65, s. 16.
176 Атеїзм повинен бути войовнчим, „Вiнницька Правда” 4 IV 1961, s. 1.  
177 Н.Мацатов, Для Бога мiсця не залишилось..., „Вiнницька Правда” 3 VI 1961, s. 3. 

„Rozwój techniki, jaki urzeczywistniany jest ludzkimi rękoma, kryje w sobie ogromne zagroże-
nia. Człowiek może sobie pomyśleć, że on rzeczywiście – stworzyciel, że wszystko stworzone na 
ziemi jego rękoma, że to sprawa rozumu i rąk. Ale człowie-niestwórca, on odkrywa tylko to, co 
dla niego dostępne i na co wskazuje mu Pan Bóg. Postęp techniczny powinien zmusić ludzi do
padania na kolana i z jeszcze większą wiarą modlenia się do Boga”.

178 ДАВО, P-2700, 6, 1745, s. 284-286. Relacje podobnej treści napływały do RO w Winnicy 
ze wszystkich rejonów - jako odpowiedź na wcześniejsze decyzje RO. 

179 ДАВО, P-2700, 6, 1880, s. 21-22.
180 ДАВО, P-2700, 6, 2111, s. 127-128.
181 I. Колесник, Виховувати, а не ображати, „Вiнницька Правда” 16 I 1964, s. 3. Zda-

niem autora, działania przedstawicieli władz w propagowaniu ateizmu często były nieodpowie-
dzialne. Na przykład sędzia podczas procesu sądowego powiedział: „Wierzyć w Boga, ludzie do-
brzy, wy możecie, ale chodzenie do domu modlitwy prawem zabronione”, a w innym wypadku 
przytoczył opinię kierownika zakładu pracy, który w ten sposób wypowiadał się o sposobie wal-
ki z religią: „kiedyś bywało: idzie babka do cerkwi, a my ją zrugaliśmy. To był ateizm, a teraz...”. 
Najbardziej niedopuszczalna była stosowana wówczas praktyka niektórych dyrektorów przed-
siębiorstw państwowych, którzy krytykowani za „złą pracę wśród wierzących,(...) zwalniali ich
z pracy w zakładach sobie podległych”, odsuwając w ten sposób od siebie i zakładu ostrze kryty-
ki władz partyjno-państwowych.

182 ДАВО, P-2700, 7c, 544, s. 40.
183 ДАВО, P-2700, 6, 1898, s. 194. Na zamknięcie budynków kultu składały się następujące 

działania władz partyjno-państwowych: opracowanie tematyki antyreligijnych wystąpień, wyzna-
czenie lektorów-ateistów do wygłaszania prelekcji na tematy antyreligijne w miejscowościach, gdzie 
zamierzano zamknąć budynki przeznaczone dla kultu, zamknięcie budynku modlitewnego i prze-
kazanie jego wyposażenia do najbliższego budynku kultu, powołanie komisji odpowiedzialnej za 
zamknięcie budynku modlitewnego (w składzie: sekretarz RR, kierownik administracyjny KR KP 
Ukrainy, pracownik urzędu skarbowego, przewodniczący lokalnej społeczności). Za te działania 
odpowiadał Wydział Propagandy i Agitacji KR KP Ukrainy.

184 Профсоюзы – школа воспитания, „Наука и религия” 12(1962), s. 3-5. W celu prowa-
dzenia działalności ateistycznej związki zawodowe miały w ZSRR do dyspozycji ponad 18 tys. 
klubów i domów kultury, ponad 20 tys. projektorów fi lmowych, 32 tys. bibliotek, 160 tys. „czer-
wonych kącików” itp. Dla przygotowania wyspecjalizowanej kadry lektorów-ateistów, na bazie 
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klubów związkowych powołano „uniwersytety ludowe”. Propagowaniem ateizmu zajmowały się 
także gazety związkowe: „Trud”, „Radzieckie związki zawodowe”, „Klub” itp.

185 P. Wyszkowski, Moc..., dz. cyt., s. 49.
186 O. Молчанов, Перше поколiння, dz. cyt., s. 12-13; T. Skalski, Terror i cierpienie..., dz. cyt.,

s. 157-158.
187 М. Рубiн, Традицiям – дорогу, пережиткам – бiй, „Вiнницька Правда” 30 VI 1962, s. 2. 
188 M. Мчедлов, Идеология современного Католицизма, „Наука и религия” 2(1959), s. 32; 

Покликання – служити людям, „Людина i свiт” 6(1968), s. 14.
189 Ankietowanych pytano m.in. czy podobały się im współczesne obrzędy rejestracji ślubu,

a jeżeli nie to dlaczego? Jak – ich zdaniem – powinna wygądać uroczystość weselna? Jak powin-
na przebiegać rejestracja nowo narodzonych? Co ze starych zwyczajów chcieliby widzieć na we-
selu? Por. М. Орел, Обрядам – красу, „Людина i свiт” 6(1968), s.14.

190 М. Гненний, Релiгiйнi забобони та їх шкода, „Вiнницька Правда” 8 VIII 1954, s. 3. 
191 Дети и религия, s. 4. Na przykład podczas chrztu dzieci przeziębiały się, a nawet śmiertel-

nie zachłystywały się wodą. Podobnie było z całowaniem krzyża – czynili to zdrowi i chorzy, czy 
z postami trwającymi 150-200 dni w roku. 

192 В. Носович, Чи потрiбний людинi релiгiйний обряд, „Людина i свiт” 1(1970), s. 51.
193 I. Тюрiн, Ширити атеїстичну пропаганду, dz. cyt, s. 3.
194 В. Сидоренко, Коли атеїсти пасують, „Вiнницька Правда” 1 VII 1964, s. 3. 
195 И. Цамерян, Пропаганда атеизма..., dz. cyt., s. 83. 
196 Malanka – chłopiec przebrany za dziewczynę. 
197 Michonosza – dziewczyna przebrana za chłopca. 
198 W Nowy Rok „kolędnicy” – odwiedzając mieszkańców – posiewali ziarnem, składali ży-

czenia. 
199 Панченко, Рeлiгiя в українському суспiльствi, dz. cyt., s. 226.
200 Iдеологiчну роботу – на рiвень, s. 2; Por. T. Pikus, Rosja..., dz. cyt., s. 148. 
201 I. Тюрiн, Про релiгiйне свято рiздвa, „Вiнницька Правда” 3 I 1958, s. 4; Ф. Олещук,

ХХ вiк i... рiздво, „Вiнницька Правда” 4 I 1961, s. 4: „Przy końcu każdego roku chrześcijanie ob-
chodzą święto upamiętniające mitycznego założyciela chrześcijaństwa – Jezusa Chrystusa”.

202 ДАВО, Р-2700, 7c, 553, s. 55; ДАВО, Р-2700, 7c, 566, s. 24; I. Рижiй, О. Давидюк,
Доходити до кожної людини, „Вiнницька Правда” 11 VI 1963, s. 3.

203 ДАВО, P-2700, 19, 69, s. 6; ДАВО, Р-2700, 7c, 553, s. 55.
204 Dokument 188: Мероприятия по усилению атеистического воспитания населения.

Постановление ЦК КПСС (2.1.1964), w: Русская Православная, кн. 2, s. 49-51.
205 ДАВО, Р-2700, 15, 189, s. 317, 323. 
206 Tamże, s. 323. Na seminariach tych, przybliżano doświadczenie wprowadzania nowych ob-

rzędów w Leningradzie i obwodzie moskiewskim.
207 Tamże, s. 317-319, 325; „Rejestracja związków małżeńskich według nowego scenariusza

odbywała się we wszystkich 35 Radach Wiejskich. [...] W dzień wesela młodych obok klubu spoty-
kali mieszkańcy wioski z chlebem i solą na wyszywanym ukraińskim ręczniku, z korowajem (spe-
cjalny chleb) i tradycyjnym wieńcem. Młodym towarzyszyła orkiestra z klubu. W specjalny sposób, 
w udekorowanym klubie, następowała uroczysta rejestracja związku małżeńskiego. Młodą rodzinę 
pozdrawiali przyjaciele, mieszkańcy wioski, radni z wioski, przedstawiciele organizacji partyjnych
i komsomolskich. Młodym wręczano prezenty od zarządu kołchozu i Rady wiejskiej. Zgodnie z tra-
dycją młodzi sadzili w sadzie rodzinnego szczęścia jabłoń”. Por. I. Рижiй, О. Давидюк , Доходити
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до кожної людини, s. 3. Dla przeprowadzenia rejestracji związku małżeńskiego „specjalnie przy-
gotowywano pomieszczenie. Na scenie umieszczano wielki portret W. Lenina, stół nakrywano 
czerwonym obrusem, wszędzie umieszczano kwiaty. Od rana grała orkiestra, sala wypełniała się 
przyjaciółmi, krewnymi, znajomymi, mieszkańcami wioski. Przewodniczący Rady Wiejskiej wrę-
czał młodym zaświadczenie o rejestracji związku małżeńskiego, pozdrawiał ich i składał najlepsze
życzenia. Młodych pozdrawiali przedstawiciele organizacji społecznych wioski. Potem do wie-
czora trwała zabawa”.

208 Tamże, s. 318, 324. Zgodnie z nowym obrzędem, rejestracja nowo narodzonych dzieci prze-
biegała w następujący sposób: „Jeszcze podczas pobytu w sali porodowej, matki otrzymywały od 
mieszkańców wioski telegramy z pozdrowieniami. W dniu rejestracji nowo narodzonych dzieci, 
rodziców i «rodziców chrzestnych» spotykano obok klubu z chlebem i solą, każdemu wręczano 
bukiety kwiatów. Radny Rady Wiejskiej przypinał rodzicom chrzestnym czerwone kokardy. Ro-
dziców pozdrawiały organizacje partyjne i komsomolskie, społeczność wioski, pionierzy prze-
kazywali rodzicom chrzestnym dla przechowania niemowlętom, czerwone pionierskie krawaty.
W sadzie szczęścia rodzinnego na cześć nowo narodzonych sadzono drzewa owocowe”; М. Рубiн,
Традицiям – дорогу..., dz. cyt., s. 2.

209 I. Рижiй, О. Давидюк, Доходити до кожної людини, dz. cyt., s. 3. Święto pełnoletności 
obchodzono w ten sposób, że „w wielu rejonach uroczyście wydawano dowody osobiste chłop-
com i dziewczętom, którzy osiągnęli pełnoletniość. (...) Pracownicy Komsomołu (...) razem z pra-
cownikami milicji organizowali wieczór na temat: «Czytajcie i zazdrośćcie, ja – obywatel Związku 
Radzieckiego». Potem wręczano paszporty. Przedtem o uroczystości informowano w miejscowym 
radiu, a młodym obywatelom i ich rodzicom wysyłano zaproszenia”.

210 ДАВО, Р-2700, 15, 189, s. 319, 325; „Podczas uroczystego pożegnania poborowych, do 
nich kierowali swoje słowo radni i byli żołnierze. Mieszkańcy wiosek, zobowiązywali przyszłych 
żołnierzy do ochrony granic i ich pracy. Poborowych obdarowywano podarunkami”. Por. I. Мако-
в iйчук , У добру путь, „Вiнницька Правда” 7 X 1964, s. 4. Autor wyraził opinię, że obrzęd po-
żegnania poborowych „różnił się szczegółami, co było wynikiem twórczej myśli organizatorów”. 
Opisany przez niego obrzęd miał być „pomocą dla organizacji komsomolskich i dla pracowników 
instytucji kulturalno-oświatowych w uczczeniu tego wydarzenia przez mieszkańców miast i wsi”. 
Uroczystość przebiegała według następującego scenariusza: w klubie, uroczyście udekorowanym 
kwiatami, plakatami, transparentami, zebrali się mieszkańcy wioski. Na scenie poborowi, władze 
partyjno-państwowe wioski, weterani, rodzice. Poborowi mieli przypięte czerwone kokardy i w rę-
kach trzymali bukiety kwiatów. Uroczystość rozpoczynała matka jednego z poborowych. Po swo-
im wystąpieniu witała ona każdego z poborowych, a chór śpiewał pieśni o matce. Potem poboro-
wi wręczali bukiety kwiatów swoim matkom. Kolejno głos zabierali przedstawiciele organizacji 
komsomolskiej, weterani. Następnie dziewczęta obdarowywały poborowych białymi chusteczka-
mi i stając półkolem śpiewały dla nich humoreski. Przemawiał jeszcze przedstawiciel kołchozu,
(który wręczył poborowym walizki i drobne upominki) i pracownik kołchozu, który odczytał i wrę-
czył poborowym zobowiązanie. Pionierzy wręczyli kwiaty i czerwone krawaty. Odśpiewano hymn 
ZSRR. Wprowadzono na salę czerwony sztandar. Poborowi składali przysięgę. Jej tekst z fotogra-
fi ami poborowych zawieszono na ścianie klubu. Sami poborowi na pamiątkę tego wydarzenia obok 
klubu w alei poborowych sadzili kasztanowe drzewka.

211 Tamże, s. 324. „Oddając cześć zmarłym mieszkańcy wioski szli za trumną ze sztandarami 
i kwiatami. Orkiestra grała hymny żałobne. Podczas żałobnego mityngu występowali przedstawi-
ciele wioski i kołchozu”.
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212 Tamże, s. 317-320; Б. Кiрше , Зимою – живi квiти, „Вiнницька Правда” 22 III 1964, s. 3.
W dzień „grobów” na cmentarzu zbierali się robotnicy z przedstawicielami urzędów i organizacji 
społecznych na uroczystej żałobnej ceremonii. Wspominano dobrze tych, którzy zmarli lub zginęli.
Orkiestra wykonywała tradycyjne melodie.

213 Б. Кiрше , Зимою – живi квiти, dz. cyt., s. 3.
214 ДАВО, Р-2700, 15, 189, s. 321-322.
215 ДАВО, Р-2700, 15, 193, s. 172-173. 
216 Tamże, s. 148-152. 
217 Громадянськi свята i обряди, „Людина i свiт” 1(1970), s. 31; Новi обряди i свята, „Лю-

дина i свiт” 6(1970), s. 2-4. 
218 ДАВО, P-2700, 19, 68, s. 20-21.
219 Журналисты обсуждают проблемы атеизма, „Наука и религия” 5(1963), s. 3-8.
220 Университет миллионов, „Наука и религия” 10(1963), s. 3-6.
221 М. Мазур, Пропагандисту потрiбнi знання, „Вiнницька Правда” 29 VI 1963, s. 3. 

W 1963 roku uniwersytet wieczorowy marksizmu-leninizmu w Winnicy ukończyło 206 propagan-
dystów, a 420 rozpoczęło drugi rok studiów.

222 В. Свiтовий, Шукати стежки до людських душ!, „Вiнницька Правда” 18 XII 1963, s. 3.
223 Фронт ударний, iдеологiчнцй. З пленуму обласного вiддiлення товариства «Знання», 

„Вiнницька Правда” 17 XII 1963, s. 2. 
224 Дiє будинок атеїста, „Вiнницька Правда” 21 III 1963, s. 3.
225 В. Роод, Рим..., dz. cyt., s. 254-255.
226 Фронт ударний, s. 2. Uczestnicy obwodowego plenum odwołali się do wystąpienia Chrusz-

czowa, który mówił: „Nie można przyjmować do komunizmu osób, które obrosły mchem kapi-
talistycznych przesądów. Trzeba najpierw zadbać o to, by uwolnić je od ciężaru przeszłości”. Ich 
zdaniem, „komunizm nie może się umocnić bez głębokich zmian w świadomości ludzi, w ich po-
glądach, tradycjach, zwyczajach. W uciążliwym spadku, jakie społeczeństwo radzieckie otrzymało 
od przeszłości, najbardziej masowym i konserwatywnym są przesądy religijne”; Por. П. Дулуман,
Йти до людей, „Вiнницька Правда” 14 V 1963, s. 3.

227 ДАВО, P-2700, 19, 70, s. 15.
228 Dokument 188: Мероприятия по усилению атеистического воспитания населения. По-

становление ЦК КПСС (2.1.1964), w: Русская Православная, кн. 2, s. 49-51. Instytut Ateizmu 
Naukowego w oparciu o wydawane przez Instytut Historii Akademii Nauk ZSRR zbiory artyku-
łów: Вопросы истории религии и атеизма, Moskwa 1950-1964 (wydano 12 tomów); Ежегод-
ник музея истории религии и атеизма, Moskwa-Leningrad 1957-1964, (wydano 7 tomów) zor-
ganizował wydawanie dwa razy w roku zbioru artykułów Вопросы научново атеизма.

229 ДАВО, P-2700, 19, 70, s. 15.
230 I. Колесник, Виховувати, а не ображати, „Вiнницька Правда” 16 I 1964, s. 3. 
231 Атеїзму - силу наступальну!, „Вiнницька Правда” 16 XII 1964, s. 3. 
232 М. Федоренко, Лекторiї для вiруючих, „Вiнницька Правда” 1 IV 1964, s. 3.
233 Вiд темряви до свiтла, „Вiнницька Правда” 19 III 1964, s. 4. 
234 М. Рубiн, Вмiти переконувати!, „Вiнницька Правда” 26 III 1964, s. 3.
235 ДАВО, П-136, 45, 291, s. 14. 
236 Ю. Розенбаум, Декрет, dz. cyt., s. 36-38; Dokument 9: Декрет Совета Народных Ко-

миссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви (23.1.1918), w: Русская 
Православная, кн. 1, s. 113-114.

237 P. Wyszkowski, Moc..., dz. cyt., s. 60, 134-139. 
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238 Е. Черепахiн, До навчання, друзi!, „Людина i свiт” 1(1970), s. 32.
239 J. Wróbel, Polityka ZSRR..., dz. cyt., s. 89; H. Stehle, Tajna dyplomacja..., dz. cyt., s. 18. 
240 M. Iwanow, Kościół katolicki..., dz. cyt., s. 93; H. Stehle, Tajna dyplomacja..., dz. cyt.,

s. 54, 345. Rozporządzenie to było modyfi kowane: wymagano kwalifi kowanych pedagogów, uprzed-
niego zezwolenia władz, rejestracji w kompetentnych organach.

241 R. Dzwonkowski, Z historii ateizacji..., dz. cyt., s. 331.
242 M. Iwanow, Kościół katolicki..., dz. cyt., s. 101.
243 ДАВО, Р-2700, 19, 33, s. 25-26. W ocenie władz „organizacja dzieci «Korony» były nie-

odłącznym uczestnikiem wszystkich religijnych ceremonii, dróg krzyżowych i itp. Każda «Ko-
rona» występowała pod swoim znakiem, ze swoim kierownikiem-tercjarzem. Wszyscy byli jed-
nakowo ubrani – dziewczynki w białych sukienkach, z rozpuszczonymi włosami i wiankami na 
głowie, chłopcy – w jednakowych ciemnych garniturach i krawatach przypominających pionier-
skie, tylko niebieskiego koloru. Przyjęcie do grupy «Rycerzy ducha» odbywało się po długim
i dokładnym przygotowaniu, wszyscy chcący przystąpić składali egzamin. Po czym odbywała się 
ceremonia ślubowania”.

244 О религии, dz. cyt., s. 521-522.
245 M. Kalinin, O wychowaniu komunistycznym, Warszawa 1950, s. 173.
246 ДАВО, Р-2700, 7c, 404, s. 19.
247 О. Лиськов, З досвiду виховної роботи в класi, „Вiнницька Правда” 15 VIII 1954,

s. 3; I. Тюрiн, Про подолання релiгiйних пережиткiв у свiдомостi людей, „Вiнницька Правда”
31 VIII 1954, s. 3.

248 Г. Левкiвський, Дбати про полiпшення навчально-виховної роботи в школах, „Вiн-
ницька Правда” 24 VIII 1954, s. 2.

249 ДАВО, Р-2700, 19, 46, s. 4-5; ДАВО, Р-2700, 7c, 404, s. 3-4, 40.
250 Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckie-

go - referat N. S. Chruszczowa, w: Materiały XX Zjazdu KPZR 14-25 lutego 1956 r. Referaty. Wy-
bór przemówień. Uchwały i rezolucje, Warszawa 1956, s. 84. Zdaniem Chruszczowa: „kraj socja-
listyczny może i powinien zorganizować wychowanie dzieci znacznie lepiej i w sposób bardziej 
doskonały, ponieważ musi tworzyć (...) wychowywać budowniczych nowego społeczeństwa, lu-
dzi wielkiego ducha i szczytnych ideałów, ludzi służących ofi arnie swemu narodowi, który kro-
czy w awangardzie całej postępowej ludzkości. (...) Wydaje się, że celowe byłoby przystąpienie 
do budowy szkół-internatów, położonych na przedmieściach, w miejscowościach letniskowych,
w zdrowych okolicach leśnych. W szkołach takich powinny być widne, wielkie klasy, dobre sypial-
nie, dobrze urządzone sale jadalne, dobrze wyposażone ośrodki wszelkiego rodzaju zajęć pozasz-
kolnych, zapewniające wszystkie niezbędne warunki dla wszechstronnego fi zycznego i duchowego 
rozwoju młodego obywatela Kraju Rad. [...] Dzieci będą stale przebywały w tych szkołach-internatach, 
a rodzice mogliby się z nimi widywać w święta, podczas wakacji lub w czasie wolnym od nauki. Do 
szkół takich powinni być angażowani dobrzy wychowawcy, mogący sprostać szczytnej misji inżynie-
rów dusz dorastającego pokolenia”. Misja tworzenia szkół-internatów znalazła swoje dopełnienie rów-
nież w wystąpieniu Chruszczowa podczas XXI Zjazdu KPZR, gdzie powyższe założenia zostały skon-
kretyzowane w liczbach. Zob. Позачерговий ХХI з‘їзд Комунiстичної партiї Радянського Союзу. 
Продовження доповiдi товариша М. С. Хрущова, „Вiнницька Правда” 28 I 1959, s. 5.

251 ДАВО, П-136, 48, 214, s. 51. 
252 ДАВО, P-2700, 19, 59, s. 7ab; ДАВО, П-136, 48, 214, s. 205.
253 М. Ройзен, Образотворче мистецтво – на службу антирелiгiйнiй пропагандi, „Вiн-

ницька Правда” 28 III 1959, s. 3.



Historia laicyzacji. Skala oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła...

Sympozjum 1(14) 2005  57

254 P. Wyszkowski, Moc..., dz. cyt., s. 135.
255 L. Karłowicz, Ciernista droga. Życie i działalność O. Martyniana Darzyckiego OFM więź-

nia Kołymy, Kalwaria Zebrzydowska 1997, s. 72.
256 Dz. cyt., s. 74-76.
257 ДАВО, Р-2700, 7c, 478, s. 83.
258 ДАВО, P-2700, 19, 61, s. 30. Zdaniem przewodniczącego, Watykan radził duchowieństwu 

odrzucić stare, konserwatywne formy i metody pracy z młodzieżą, a szukać takich, które dałyby 
możliwość bezpośredniego kontaktu z nią.

259 I. Новиков, Боротися за людину, „Вiнницька Правда” 3 VIII 1960, s. 3. 
260 P. Wyszkowski, Moc.., dz. cyt., s. 136-137.
261 M. Kalinin, O wychowaniu..., dz. cyt., s. 162. „Komsomoł to organizacja polityczna, któ-

ra urabia polityczny światopogląd młodzieży i kieruje go w określone partyjne łożysko, przygo-
towuje ludzi do partii”. 

262 ДАВО, П-136, 49, 197, s. 3-10. 
263 I. Пакшин, Не калiчте дiтей, „Вiнницька Правда” 25 I 1961, s. 4. Autor apelował, by 

w obecności dzieci nie wykonywano obrzędów religijnych, zaś samym dzieciom, by nie pozwa-
lano chodzić do kościoła, wpływało to bowiem źle na psychikę dziecka i utrudniało jego moral-
ny rozwój.

264 ДАВО, Р-2700, 7c, 514, s. 69. 
265 Tamże, s. 72. 
266 О религии, dz. cyt., s. 527. 
267 ДАВО, Р-2700, 19, 63, s. 73.
268 ДАВО, P-2700, 7c, 514, s. 62; ДАВО, Р-2700, 7c, 529, s. 14. 
269 ДАВО, P-2700, 7c, 529, s. 30. 
270 ДАВО, P-2700, 7c, 514, s. 69, 72. 
271 ДАВО, P-2700, 6, 1898, s. 103.
272 P. Wyszkowski, Moc..., dz. cyt., s. 137.
273 ДАВО, Р-2700, 19, 65, s. 88; ДАВО, Р- 2700, 19, 67, s. 28.
274 Б. Василенко, Розповiдають лектори-атеїсти..., „Вiнницька Правда” 27 II 1962, s. 3.
275 А. Дубозка, Кто из детей верит в бога, „Наука и религия” 2(1963), s. 74-77. 
276 I. Яковiн, Вiтя не хоче мопитися, „Вiнницька Правда” 5 VI 1962, s. 3.
277 Dokument 188: Мероприятия по усилению атеистического воспuтания населения. Поста-

новление ЦК КПСС (2.1.1964), w: Русская Православная, кн. 2. s. 49-51. KC KPZR 2 stycznia 
1964 roku wydał postanowienie O wzmożeniu ateistycznego wychowania społeczeństwa. Komisja 
ideologiczna przy KC KPZR zwróciła szczególną uwagę na opracowanie programów szkolnych 
o charakterze antyreligijnym i przygotowanie podręczników metodycznych dla nauczycieli.

278 ДАВО, Р-2700, 19, 70, s. 8-28.
279 М.Федоренко, Лекторiї для вiруючих, „Вiнницька Правда” 1 IV 1964, s. 3.
280 ДАВО, Р-2700, 7c, 553, s. 113. 
281 B. A. Куроедов, Советское Государство и церковь, Москва 1976., s. 67. Autor był prze-

wodniczącym Rady ds. Cerkwi prawosławnej. 
282 ДАВО, P-2700, 6, 2111, s. 15.
283 ДАВО, P-2700, 7c, 544, s. 21-22.
284 Н. Тесля, Облуднi i фальшивi, „Вiнницька Правда” 6 I 1963, s. 4.
285 ДАВО, Р-2700, 19, 68, s. 9-10, 19.
286 Tamże, s. 18, 20.
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287 ДАВО, P-2700, 19, 69, s. 2-5; ДАВО, Р-2700, 7c, 566, s. 55.
288 ДАВО, P-2700, 63, s. 114-118.
289 ДАВО, P-2700, 7c, 566, s. 55.
290 ДАВО, P-2700, 19, 69, s. 2-5; ДАВО, P-2700, 7c, 553, s. 51-54; ДАВО, P-2700, 7c, 559, s. 3.
291 Ks. J. Szymański, Duchowieństwo polskie na Wschodzie i jego wpływ na tworzenie elit po-

lonijnych, w: Kształtowanie się elit polonijnych, red. J. Knopek, Bydgoszcz 2003, s. 210.
292 Религия и перестройка [из сокращенной записи доклада председателя Совета по делам 

религий К.С. Харчева на встрече с преподавателями ВПШ] (конец марта 1988), w: Русская
Православная, кн. 2, s. 216-218.

293 R. Dzwonkowski, Instytucje życia religijnego Polaków w państwach powstałych po rozwią-
zaniu ZSSR, „Studia Polonijne” 19(1998), s. 34-35.


