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НАУКОВИЙ АТЕЇЗМ В АКАДЕМІЇ 
НАУК УРСР ЗА ПОСТСТАЛІНСЬКОЇ 
ДОБИ: МІЖ ДОСЛІДЖЕННЯМИ 
ТА ПРОПАҐАНДОЮ

Століття Академії наук України ставить перед пред
ставниками всіх установ питання про досягнення віт
чизняної науки та окремих її напрямків. Що було 
зроблено за ці роки? Чого не вдалося зробити і чому? 
Якими є причини успішного розвитку або ганебного 
занепаду певної дисципліни або наукового напрям
ку? Йдеться про питання, відповіді на які є не просто 
евристично цінними, натомість відповіді на них шу
кають не стільки для включення цих відповідей у 
підручники з історії цих дисцип лін, скільки для влас
ної саморефлексії. Без критичного ос мислення влас
ної історії не може існувати жодна дисципліна. Власне 
існування такої саморефлексії, мабуть, є одним із 
критеріїв виокремлення дис ципліни з ширшого за
галу напрямків дослідження певної науки.

Все це безпосередньо стосується і сучасного віт
чизняного релігієзнавства, яке існує фактично по
над чверть сторіччя, а кілька років тому було навіть 
відокремлене від філософії на рівні спеціальностей, 
затверджених Міністерством освіти і науки України. 
Саморефлексія сучасного релігієзнавства можлива 
і необхідна не лише щодо останніх 25 років його іс
нування, але й щодо попередніх — дореволюційно
го та радянського — періодів. Останній з названих 
періодів є особливо важливим, оскільки українське 
релігієзнавство має з ним безпосередній зв’язок: від 
радянського наукового атеїзму воно успадкувало 
щонайменше інфраструктуру та кадри.
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У Центральній та Східній Європі існують три підходи до оцінки науко
вого атеїзму  1, що їх чітко сформулював К.М. Антонов: 1) конфесійний під
хід, для якого характерне повне заперечення наукового атеїзму з огляду на 
хибне розуміння релігії, релігійної свідомості та інших ключових концептів 
релігії, а також виходячи з того, що метою наукового атеїзму фактично була 
боротьба з релігійними забобонами; 2) ліберальний підхід, який критично 
ставиться до заідеологізованості цієї дисципліни, а отже й сумнівається в її 
теоретикометодологічних засновках; 3) спадковий підхід, який розглядає 
науковий атеїзм як предтечу сучасного пострадянського релігієзнавства та 
зосереджує свою увагу передусім на його досягненнях та успіхах, що є ха
рактерним для релігієзнавців, академічна або педагогічна кар’єра яких знач
ною мірою була пов’язана з радянською добою [Антонов, 2014: с. 9–11]. 
Всі три підходи наявні, наприклад, у книзі «Вивчення релігій за закритою та 
відкритою Залізною Завісою: наукове дослідження релігії у Східній Європі», 
складеної з восьми нарисів про розвиток релігієзнавства у Чехії, Словаччині, 
Польщі, Угорщині, Естонії, Латвії, Україні та Росії [Bubu k, Hoffmann, 2015]. 
Так, редактори книги Томаш Бубік та Генрік Гофман зазначають, що релігіє
знавства у Східній Європі за комуністичних часів не існувало, а марксист
ська критика релігії пригальмувала розвиток дисципліни [Bubu k, Hoffmann, 
2015: p. viii]. Проте водночас Девід Вацлавік зауважує, що за комуністичних 
часів було закладено міцний фундамент для релігієзнавства у Словаччині, 
хоча успіхи дисципліни він не пов’язує з марксистським науковим атеїзмом 
[Vv clavu k, 2015]. Натомість Єкатерина Елбакян присвячує свій текст досяг
ненням радянських дослідників релігії, а отже демонструє існування потуж
ного релігієзнавства в СРСР [Elbakyan, 2015].

Українські релігієзнавці у переважній більшості також схиляються до 
третьої позиції щодо наукового атеїзму: незважаючи на існування ідеологіч
ного пресинґу, релігієзнавча думка за радянських часів плідно розвивалася, 
хоча й була обмежена лише марксистським підходом [Колодний, 2017]. 
Утім, існує кілька публікацій, які звертають увагу академічної спільноти на 
певні практики наукового атеїзму, що ставлять під сумнів власне його ака
демічний статус [Басаурі Зюзіна, 2017; Панич, 2015].

У цьому нарисі ми ставимо собі за мету зробити огляд функціювання 
наукового атеїзму в структурі Академії наук УРСР та на його підставі відпо
вісти на питання, якою мірою дослідження релігії, що існували у вітчизня
ній Академії у постсталінський період, перебували під впливом партійної 
ідеології. У цьому випадку питання слід розглядати не в аспекті наявності у 
цих дослідженнях марксистськоленінської методології (яка фактично була 

1 Принагідно зауважимо, що не в усіх країнах соціалістичного блоку існував власне на
уковий атеїзм. Так, наприклад, польський релігієзнавець Генріх Гофман відзначає, що 
«ідея «наукового атеїзму» не прижилася у Польщі (навіть серед вітчизняних марксис
тів)» [Гофман, 2010: с. 74].
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парадигмою для всіх гуманітарних та суспільних наук), а в розрізі їх підпо
рядкованості інтересам партійних структур. Принагідно зауважимо, що ми 
вже звертались до цієї проблеми, у тому числі на сторінках журналу «Фі ло
софська думка» [Кисельов, 2016; Кисельов, 2018a].

Для знаходження відповіді на поставлене питання, на нашу думку, є сенс 
передусім визначити коло установ та їхніх підрозділів, які займалися вивчен
ням релігії, а також проаналізувати їхню науководослідну діяльність.

Перелік установ, які займалися дослідженням релігії в Академії наук, 
ми знаходимо у кількох документах, що зберігаються в архіві Інституту фі
лософії імені Г.С. Сковороди НАН України та в Центральному державному 
архіві вищих органів виконавчої влади та управління України (ЦДАВО).

Оскільки хронологічно документ з ЦДАВО є більш ранній — датований 
1980м роком, то ми почнемо з нього. Йдеться про документ Республіканської 
науковокоординаційної ради з проблем атеїстичного виховання (надалі — 
Рада), який ми знайшли у справах Комісії з радянських традицій, свят та 
обрядів при Раді Міністрів УРСР (надалі — Комісія). Документ має назву 
«Про тематику колективних досліджень, кандидатських та докторських 
дисертацій з наукового атеїзму на 1981–1985 рр.». Сам факт того, що ми від
найшли цей документ у справах Комісії, говорить про те, що імплементацію 
радянської обрядовості у суспільне життя розглядали у контексті витіснен
ня релігійної обрядовості. Впровадження радянської обрядовості таким чи
ном було безпосередньо пов’язане з науковим атеїзмом, адже останній мав 
кінцевою метою дослідження релігійних забобонів для остаточного їх подо
лання у комуністичному суспільстві. Такий погляд підтверджують і інші до
кументи Комісії. Зокрема, до її складу увіходили представники Інституту 
філософії та Київської філії Інституту наукового атеїзму Академії суспіль
них наук при ЦК КПРС [ЦДАВО, 1982: арк. 43].

Сам віднайдений нами документ Комісії стверджує, що існуючі дослі
дження не завжди проводили з актуальних проблем теорії наукового атеїзму 
та практики атеїстичної роботи, тож пропонує проект спеціалізації атеїстич
них досліджень серед академічних установ та вищих навчальних закладів 
УРСР. Загалом названо 18 різних установ та підрозділів, п’ять з яких належали 
до Академії наук: київський та іванофранківський відділи атеїзму Інституту 
філософії, Інститут історії, Інститут соціальних та економічних проблем за
кордонних країн та відділ атеїзму Інституту суспільних наук. Се ред запропо
нованих Радою  2 напрямків були розробка теоретичних проблем наукового 
атеїзму, критика філософських та релігійних концепцій, соціологічні дослі

2 В інтерв’ю авторові статті О.С. Онищенко, що був головою цієї Ради (про що говорять 
архівні документи [АІФ, 1989: арк. 17], хоча сам О.С. Онищенко цього не згадав), під
твердив нашу здогадку, що, найімовірніше, Рада збирала інформацію у підрозділів 
щодо тематики, якою вони займалися, а потім редаґувала та кориґувала її [Інтерв’ю, 
2017].
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дження релігійності, розробка методики роботи з віруючими, вдосконалення 
атеїстичної роботи, у тому числі пропаґанди [ЦДАВО, 1980: арк. 200–206].

Зі свого боку, архівні документи Інституту філософії розповідають нам, 
що Президією АН УРСР на Інститут філософії було покладено функцію 
координатора діяльності проблемних груп з атеїзму, створених в інших уста
новах Академії. Цілком можливо, що покладання на Інститут філософії цієї 
функції виходило з ініціативи самого Інституту, оскільки 1983 року Вчена ра да 
установи прийняла на одному із своїх засідань таку ухвалу: «Вивчити питання 
про доцільність створення Координаційної ради при Секції су спільних наук 
АН УРСР з питань наукового атеїзму і до 1 жовтня ц.р. (тобто 1983 року. — 
О.К.) подати пропозиції до секції суспільних наук АН УРСР» [АІФ, 1983а: 
арк. 143]. Проблемні групи з атеїзму було створено в інститутах історії, архео
логії, економічних проблем зарубіжних країн, держави і права. Впродовж 1983– 
1984 років співробітники відділу/сектору  3 вточнювали проб лематику дослід
ницької роботи цих груп. Наукові атеїсти Інституту філософії запропонували 
написання колективної міждисциплінарної монографії «Російське пра во
слав’я в соціальноісторичному та духовному процесі»  4, що було актуальною 
темою у зв’язку із наближенням тисячоліття введення християнства в Київ
ській Русі. Було також запропоновано залучити до цього проекту співробіт
ників відділу логіки наукового пізнання та відділу історії філософської думки 
на Україні Інституту філософії [АІФ, 1983b: арк. 29–30]. Проте цю ідею не 
було зреалізовано. Можливо, це було пов’язано з тим, що у ЦК Компартії Ук
раїни була установка (сформована у контексті святкування 1500ліття Києва) 
уникати зайвих згадок релігії та її ролі в історичних процесах [АІФ, 1982: арк. 
45]. Звичайно, це трохи дисонувало з науководослідною роботою як відділу 
наукового атеїзму, так і інших установ Академії.

Вже 1984 року наукові атеїсти звітували щодо проробленої роботи і на
звали головні напрямки дослідження на наступні роки:

— сектор теоретичних проблем наукового атеїзму Інституту філософії — 
«Православ’я і сучасність. Філософськосоціологічний аналіз»;

— відділ наукового атеїзму (ІваноФранківськ) Інституту філософії — 
«Проблема ефективності в управлінні процесом подолання релігійних за
бобонів»;

— Інститут історії — «Введення християнства правлячою верхівкою Київ
ської Русі та його наслідки»;

— Інститут археології — «Форми первісних релігійних вірувань на те
риторії сучасної України»;

3 Щодо статусу київського підрозділу наукового атеїзму в Інституті філософії див.: [Кисе
льов, 2016].

4 За іншими документами робоча назва колективної монографії звучала так: «Руське пра
вослав’я в історикосуспільному процесі». Головною установою, за пропозицією відділу 
наукового атеїзму, мав бути Інститут історії АН УРСР. Див.: [АІФ, 1983a: арк. 142].
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— Інститут держави і права — «Законодавство про релігійні культи та 
вдосконалення практики його застосування»;

— Інститут соціальних та економічних проблем зарубіжних країн — 
«Місце та роль клерикального націоналізму в планах імперіалізму».

Сектор теоретичних проблем наукового атеїзму звітував, що у листопаді 
1984 року було проведено науковометодичний семінар «Світоглядна оцін
ка процесу християнізації Русі» з учасниками проблемних груп з атеїзму на
званих установ [АІФ, 1984: арк. 29–30].

Звернемо увагу на те, що у переліку установ Академії з’явився Інститут 
держави і права, що не фіґурував у документі Ради. Поряд із цим обидва до
кументи не згадують Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії, 
в якому розробляли проблематику радянської обрядовості, на що вказують 
архівні матеріали згаданої нами Комісії [ЦДАВО, 1978: арк. 175].

Зрештою, на підставі вивчення дослідницької роботи інших установ 
Академії наук було підготовлено аналітичну записку «Про головні напрям
ки діяльності колективів інститутів секції суспільних наук АН УРСР та 
РДНА  5 з атеїстичного виховання трудящих Печерського району», де, зокрема, 
було зазначено:

«У даний час розробкою науковоатеїстичної та релігієзнавчої пробле
матики зайняті сектори теоретичних проблем наукового атеїзму Інституту 
філософії, історії Київської Русі Інституту історії, сектор радянської обря
довості Інституту ім. Рильського, проблемні групи в інститутах археології, 
держави і права... У зв’язку з посиленням підготовки церковників до зазна
ченої дати  6 заплановано видання низки контрпропаґандистських праць, 
зокрема: «Ідеологія сучасного руського православ’я. Критичний аналіз» 
(Інститут філософії), Брайчевський М.Ю. «Утвердження християнства на 
Русі» (Інститут археології), «Прийняття християнства правлячою верхівкою 
Київської Русі і її наслідки» (Інститут історії) та ін. [АІФ, 1985c: арк. 51].

Тобто наголос у записці також поставлено на розробці проблеми, акту
альної для 1980х років, — осмислення хрещення Київської Русі, поширення 
християнства на теренах сучасної України, а також аналіз сучасного право
славного богослов’я. Тут уже згадано Інститут мистецтвознавства, фольк
лору та етнографії ім. М. Рильського.

Цікавою також у зацитованому фраґменті є згадка «релігієзнавчої про
блематики» поряд із «науковоатеїстичною». З одного боку, таке вживання 
ми можемо розглядати як синонімічне, оскільки для 1980х років, особливо 
для часів перебудови, стає нормою називати науковий атеїзм науковим, 
марксистським або навіть марксистськоленінським релігієзнавством. З ін
шого боку, релігієзнавство розглядали лише як складову частину наукового 
атеїзму [Колодний, 1984; Танчер, 1985, Саух, 1988] і у цьому контексті його 

5 РДНА — Республіканський дім наукового атеїзму.
6 Мається на увазі тисячоліття введення християнства на Русі.
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могли протиставляти атеїзмознавству [Кисельов, 2018b]. Власне, викорис
тання обох понять в аналітичній записці могло мати на думці також те, що 
не всі перелічені установи займаються науковим атеїзмом, проте затор кують 
лише суміжну проблематику.

Якщо ми ставимо питання про функціювання власне наукового атеїзму, 
то нас передусім мають цікавити київський та іванофранківський відділи 
наукового атеїзму Інституту філософії та відділ історії і теорії атеїзму львів
ського Інституту суспільних наук. Саме ці три відділи репрезентують науко
вий атеїзм в Академії.

Дослідники наукового атеїзму в СРСР поділяють погляд, що його оста
точна інституціалізація починається у хрущовську «відлигу» і пов’язана з 
черговою антирелігійною кампанією. Остання значно відрізнялася від пере
слідування релігії у 1920–1930х роках, оскільки мала на меті «боротися не з 
людиною у релігії, а з релігією у людині» [Стоцький, 2008: с. 447]. У цьому 
контексті цікаво простежити, як реально виникали відділи наукового атеїзму. 
Зупинимося лише на двох із них — іванофранківському та львівському.

Заснування іванофранківського відділу наукового атеїзму передусім 
мало не науководослідні, а ідеологічні завдання. Західні області радянської 
України, як відомо, були найрелігійнішими у республіці, а також давали ви
сокі показники релігійності у масштабах цілого СРСР, що потребувало біль
шої уваги з боку партійноідеологічних працівників. Отож, заснування Ком
партією України ще одного відділу наукового атеїзму Інституту філософії 
АН УРСР в ІваноФранківську якраз і було спрямоване на надання допо
моги місцевим партійним осередкам у вивченні релігійності та проведення 
заходів атеїстичного спрямування [АІФ, 1982: арк. 7]. Тодішній заступник 
директора Інституту філософії Петро Федорович Йолон в інтерв’ю авторові 
стверджує, що відділ було створено на прохання ІваноФранківського об
кому партії, щоб вивчати релігійну обстановку в реґіоні [Інтерв’ю, 2016]. 
Архівні документи, проте, зафіксували інший бік цієї історії. ІваноФран ків
ський відділ наукового атеїзму було створено відповідно до Постанови 
Академії наук УРСР № 39 від 28 січня 1969 року, в якій йшлося про подаль
ший розвиток наукових установ Академії наук у західних областях Ук раїн
ської РСР [АІФ, 1969а: арк. 1]. При цьому президент Академії наук Б.Є. Патон 
14 лютого 1969 року проводив спеціальну нараду щодо виконання цієї по
станови, ухвальна частина якої зобов’язувала директорів цілої низки інсти
тутів Академії, у тому числі Інституту філософії, «у тижневий строк надати у 
відділення пропозиції щодо створення відповідних підрозділів у західних 
областях України» [АІФ, 1969а: арк. 1]. 25 лютого 1969 року Інститут філо
софії відправляє листа до Відділення з пропозицією відкрити в ІваноФран
ківську відділ наукового атеїзму з 1 березня 1969 року. Ймо вірно, що назву 
відділу обговорювали і впродовж певного часу не було єдиного її варіанта, 
що підтверджує лист до Бюро Відділу економіки, історії, філософії та права 
АН УРСР про затвердження А.З. Шиша як в.о. завідувача відділу соціологічних 
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проблем подолання релігії [АІФ, 1969b: арк. 9]. Така назва цілком узгоджу
валася з головним напрямком дослідницької роботи, визначеним Інститутом 
у листі від 25 лютого 1969 року: «вивчення соціологічних проб лем подолан
ня релігійних забобонів» [АІФ, 1969b: арк. 8]. У тому самому листі було за
значено, що відділ мав координувати науковоатеїстичні дослідження у за
хідному реґіоні республіки, а також що в ІваноФранківську є достатньо 
висококваліфікованих кадрів для комплектації його штату.

Архівні матеріали підтверджують, що відділ наукового атеїзму та його 
співробітники відігравали важливу роль в атеїстичній діяльності ІваноФран
ківської області. Плани досліджень та заходів відділу узгоджували з партій
ними органами і виконували за їхнього сприяння [АІФ, 1985b: арк. 43]. 
На приклад, постанова ІваноФранківського бюро обкому про посилення 
атеїстичного виховання (протокол № 21 від 10.11.81 року) зо бо в’я зувала 
відділ наукового атеїзму відкрити у грудні 1981 року на своїй основі лабора
торію соціологічних досліджень на громадських засадах, залучивши до її ро
боти фахівців міста (викладачів навчальних закладів, соціологів підпри
ємств тощо). У свою чергу, лабораторія, згідно з постановою, мала впродовж 
1982 року провести дослідження рівня атеїстичної переконаності працівни
ків області і до 1 червня 1983 року подати свої пропозиції за його результа
тами [АІФ, 1985b: арк. 3]. Ця ж постанова бюро Іванофранківського обко
му вимагала від обласного осередку товариства «Знання» разом із відділом 
наукового атеїзму видати впродовж 1981–1983 років серію методичних ма
теріалів, спрямованих проти «уніатства», «сектантства» та «клерикального 
антикомунізму», а також присвячених «пропаґанді морального змісту на
укового атеїзму» [АІФ, 1985b: арк. 6].

Відділ історії і теорії атеїзму Інституту суспільних наук (м. Львів) почав 
своє функціювання 1974 року [АІУ, 1974a: арк. 46], хоча його було створено 
не на порожньому місці. Фактично це була нова назва відділу конкретно 
соціологічних досліджень, заснованого 1967 року, а 1973 року перейменова
ного на відділ соціологічних проблем формування атеїстичного світогляду 
трудящих. Згідно з архівними документами Інституту українознавства ім. І. Кри
п’якевича НАН України  7, атеїстичною проблематикою займався не тільки 
відділ конкретносоціологічних досліджень, а й відділ філософії і відділ кри
тики ідеології і політики антикомунізму. Саме заснування відділу історії і 
теорії атеїзму було ініційовано постановою Президії АН УРСР від 26 вересня 
1974 року «Про науковий профіль та структуру Інституту суспільних наук 
АН УРСР», згідно з якою головним профілем Інституту мали стати історич
ні та філософські дослідження [АІУ, 1974b: арк. 2], а літературознавство та 
мовознавство, що існували до цього, ліквідовували. Відділ упродовж певно
го часу продовжував практику виїзних експедицій у села Західної України 
для збору емпіричного матеріалу, але і його робота ставала більш спрямова

7 Таку назву Інститут суспільних наук отримав 1993 року.
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ною на співпрацю з місцевими партійними організаціями. Понад те, зі слів 
співробітника Інституту українознавства О.І. Луцького  8, співробітники від
ділу за дорученням завідуючого вдавали із себе віруючих та йшли у громади 
на богослужіння та релігійні зібрання, щоб фіксувати зміст проповідей і за
гальну обстановку. Така практика більше схожа на збір інформації для КДБ, 
ніж на емпіричні соціологічні чи антропологічні дослідження, особливо 
зважаючи на те, що, як автор зрозумів із розмови, це відбувалося не в межах 
виконання планових тем.

Позапланові дослідження та різні доручення мали всі відділи наукового 
атеїзму. Так, архівні матеріали зберігають свідчення про позапланові дослі
дження київського відділу наукового атеїзму. Прикладом такої позаплано
вої довготривалої дослідницької роботи може бути проект, що тривав у 
1981–1986 роках, з розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи 
атеїстичного виховання молоді м. Києва. Цю роботу виконували за рішен
ням Київського міського комітету Компартії України. Впродовж шести ро
ків співробітники Інституту філософії досліджували стан атеїстичної роботи 
у київських школах, що включало в себе аналіз планів роботи 200 з 252 ки
ївських шкіл, протоколів засідань предметних комісій, матеріалів районних 
відділів народної освіти та комітетів комсомолу, перевірку роботи з органі
зації атеїстичного виховання московського відділу народної освіти, Мос
ков ського палацу піонерів, чотирьох середніх шкіл та опитування 179 учнів 
десятого класу [АІФ, 1985d: арк. 3–5]. У процесі дослідження та за його ре
зультатами відділ наукового атеїзму підготував цілу низку доповідних запи
сок та рекомендацій з атеїстичної роботи серед молоді. Не перераховуючи 
їх у цій статті, але щоб читачу був зрозумілішим тон цих документів, дозво
лимо собі зацитувати невеликий уривок з наукової записки «Про вдоскона
лення системи атеїстичного виховання шкільної молоді м. Києва», адресо
ваної Київському міськкому Компартії України: «Серед деякої частини 
керівників шкіл, вчителів ще зберігається тенденція до «безрелігійного ви
ховання»  9. Це знайшло своє відображення у тому, що керівництво багатьох 
[шкіл] вважає, що цю роботу мають вести запрошені у школи кваліфіковані 
лектори товариства «Знання». З величезного вчительського колективу 200 шкіл 
міста, що їх було обстежено, лише 126 вчителів читають лекції з атеїзму, а 
тематика цих лекцій часто не відповідає сьогоднішнім вимогам та рівню 
науковоатеїстичної пропаґанди, не ставить актуальних питань ідеологічної 
боротьби з релігією, не спрямована на посилення питань атеїстичного ви
ховання дітей у сім’ях, не враховує вікові особливості учнів тощо» [АІФ, 
1985b: арк. 6–7].

8  Розмова відбулася 31 жовтня 2017 року у Львові.
9 Під «безрелігійним вихованням» розуміли нейтральне щодо релігії виховання. Більшо

вики протиставляли його атеїстичному вихованню й засудили ще наприкінці 1920х 
років.
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Зацитована наукова записка зосереджує свою увагу на організації атеїс
тичного виховання у ході навчального процесу та поза ним, порушує проб
лему атеїстичного самовиховання учнів та атеїстичної перепідготовки учите
лів, підкреслює важливість вивчення релігійної ситуації у шкільному колек
тиві, вивчення ставлення учнів до релігії. Автори документа пишуть про 
збагачення змісту атеїстичної роботи у школі шляхом посилення атеїстич
них висновків зі шкільних предметів та впровадження нових, активних форм 
атеїстичного виховання учнів шкіл. Серед нових форм атеїстичного вихо
вання неодноразово названо атеїстичну дискотеку [АІФ, 1985b: арк. 27, 36].

Проте співробітники відділу (згодом — сектору) не обмежувалися лише 
написанням методичних рекомендацій та доповідних чи наукових записок. 
У межах цієї ж програми вони впродовж двох років проводили методичні 
семінари для вчителів Ленінградського району м. Києва, забезпечили про
ведення методичного лекторію для вчителів школи № 162 та атеїстичного 
гуртка «Людина і світ» для учнів тієї самої школи, виступали на педагогіч
них нарадах, а також організували та провели міську науковопрактичну 
конференцію «Шляхи підвищення ефективності науковоатеїстичного ви
ховання учнів шкіл та професійнотехнічних училищ у світлі вимог рефор
ми загальноосвітньої та професійної школи» [АІФ, 1985b: арк. 4–5]. З усього 
переліченого складається враження, що ми маємо справу не тільки з ви
в ченням соціальної реальності, але й із безпосереднім її кориґуванням. Для 
дослідників було важливо не лише дізнатися про стан атеїстичної роботи у 
школах, але й одразу вплинути на його покращення. У записках і звітах йдеть
ся про причини незадовільного стану атеїстичного виховання, проте це зроб
лено радше у вигляді практичних висновків.

Подібну роботу проводив і іванофранківський відділ наукового атеїз
му. Наприклад, 1988 року для відділу науки і навчальних закладів місцево
го обкому на підставі анкетування 540 осіб  10 було підготовлено «Довідку 
про стан релігійності та атеїстичної роботи в школах та середніх спеціаль
них нав чальних закладах ІваноФранківської області» [ДАІФО, 1988: 
арк. 13–17].

Проте чи можемо ми робити висновки про науковий атеїзм лише зі згада
них нами сюжетів? На нашу думку, ми маємо зважати на всі різновиди діяль
ності цих відділів. Ми вже розглядали науководослідну діяльність київського 
відділу наукового атеїзму і дійшли висновку, що вона мала кон’юн ктурний 
характер [Кисельов, 2018a]. Ідеологічна складова планових тем київського та 
іванофранківського відділів наукового атеїзму превалювала над власне ака
демічною, що, звісно, не означає, що ці підрозділи не займалися науковою ро
ботою. Проте це означає, що одразу після демонтажу офіційної комуністичної 
ідеології практичні висновки цих досліджень втратили цінність для сьогод
нішньої ситуації.

10 Кількість опитаних написано на документі від руки. Див.: [ДАІФО, 1988: w x y z { | } z
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Науковоатеїстичні дослідження, що існували в АН УРСР, були ініційо
вані через їхню доцільність з партійноідеологічної перспективи. Ці дослі
дження розглядали виключно з позицій застосування їхніх результатів на 
практиці — в атеїстичному вихованні, пропаґанді та контрпропаґанді. На віть 
теоретикометодологічні та філософські праці, на кшталт дослідження су
часної теології, релігійної філософії чи філософії релігії, розглядали у кон
тексті ідеологічної боротьби комунізму з буржуазним капіталізмом. Отож, 
науковий атеїзм безумовно був ідеологічною дисципліною, що проводила 
дослідження не заради аналізу реальних релігійних процесів, а задля демон
страції процесу секуляризації у радянському суспільстві та для сприяння 
цьому процесові. Втім, наукові атеїсти займалися цілою низкою цілком релі
гієзнавчих питань, які й досі видаються якщо не актуальними, то принаймні 
евристично цінними.
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Oleg Kyselov

SCIENTIFIC ATHEISM IN THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE UKRAINIAN SSR
IN POSTSTALIN ERA: BETWEEN RESEARCH AND PROPAGANDA 

In this paper I examine the ideological commitment of the Soviet discipline, named “sci
entific atheism”. The key problem is not the relation between the scientific atheism and 
Marxist philosophy or communist ideology per se, but its  relation to the ideology of local 
Communist organizations. Analyzing archive documents, I indicate which institutes of the 
Academy of Sciences of Ukrainian Soviet Socialist Republic were engaged in studying re
ligion. However, I pay special attention to three departments of scientific atheism, which 
functioned within the Institute of Philosophy and the Institute of Social Sciences. 
Particularly, I demonstrate that the department of scientific atheism in IvanoFrankivsk 
was founded for partyideology objectives, not research ones. The analysis of scholar and 
research activity of Kyiv department of scientific atheism confirms the thesis that time
serving research topics and biased studies dominated over academic and scientific ones. 
Therefore, scientific atheism research was initiated, since it matched the communist par
ty’s ideology and was evaluated in the perspective of implementation in practical life: athe
istic education, propaganda and counterpropaganda. 

Keywords: scientific atheism, study of religion, Academy of sciences of UkrSSR, ideology, 
Marxism.
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