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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Церква посідає помітне місце в суспільному, 

культурному та духовному житті українського народу. Тривалий період її роль та 

внесок у розвиток українського суспільства не отримували належної оцінки на 

державному рівні. Сьогодні це зумовлює потребу вивчення і розуміння минувшини 

духовного розвитку з метою запозичення кращих зразків для розбудови 

українського суспільства. Церква адвентистів сьомого дня (АСД) є однією із 

недостатньо представлених в українській історичній науці. Водночас адвентисти є 

носіями потенціалу позитивного впливу на духовно-культурний розвиток 

суспільства, гідного для наслідування, а при об’єктивній оцінці і використанні – 

корисного для гармонійності у державотворчому процесі: законослухняність, 

доброчесне виконання громадянських і професійних обов’язків, виховання дітей і 

молоді на засадах християнської культури і моралі, здатність до благодійної 

підтримки незаможних прошарків суспільства, опіки потребуючих духовної 

підтримки,  піклування про фізично-оздоровче вдосконалення особистості.  

Нині історія становлення та розвитку Церкви АСД дедалі частіше стає 

предметом дослідження вітчизняних істориків. Це зумовлено наявністю значних 

«білих плям» у вивченні історичного минулого адвентизму, розширенням напрямів 

історико-релігієзнавчих студій в українській науці. Сьогодні зацікавлення 

дослідників викликає не лише історія релігійного руху загалом, а й причини, процес 

появи, розвиток та внесок конфесії у різні історичні періоди.  

Частина українських громадян є сповідниками адвентистського вчення. 

Сьогодні в Україні нараховується 772 громади адвентистів сьомого дня, з яких 93 – 

на територіях, що раніше входили до міжвоєнної Польщі. Там у досліджуваний 

період станом на 1931 р. діяло 43 громади. Тому важливими є аналіз місця і ролі 

адвентизму в українському суспільстві, процесу становлення та розвитку церковної 

організації. Завдяки відносно толерантній конфесійній політиці Польської держави 

українські терени стали місцем розвитку й утвердження адвентизму, припливу вірян 

і формування в регіоні церковної інституції. 

У міжвоєнний період досліджувана конфесія посилювала популярність 

завдяки духовно-просвітницькій роботі та соціальному служінню. Це дозволило 

спільноті органічно влитися в поліконфесійний простір. Отже, вивчення розвитку 

адвентизму в міжвоєнний період на українських землях потребує особливої уваги, 

оскільки цей період в історичних дослідженнях висвітлено недостатньо. Вагомість 

означених проблем, які раніше не знайшли достатнього відображення у працях 

дослідників викликала інтерес дисертанта до обраної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконувалося в рамках наукової теми кафедри історичного 

краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка: «Галичина наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.: суспільство, 

культура, історична пам’ять» (держреєстраційний №0115U003555).  

Мета роботи полягає в аналізі та узагальненні розвитку і діяльності Церкви 

АСД на українських територіях у міжвоєнній Польщі.  

Для досягнення мети дисертант поставив завдання дослідити: 
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 передумови виникнення та чинники становлення Церкви адвентистів 

сьомого дня; 

 поширення та формування структурних складових церкви у Волинському, 

Львівському, Тернопільському та Станіславівському воєводствах; 

 правове становище адвентистів;  

 функціонування Церкви АСД у державно-церковних та міжконфесійних 

відносинах; 

 кадрову політику та внутрішньоцерковний розкол; 

 основні напрями соціальної та місіонерської діяльності. 

Об’єктом дослідження є Церква адвентистів сьомого дня на українських 

територіях у міжвоєнній Польщі.  

Предмет дослідження – структура, соціальна, освітня, культурна та 

місіонерська діяльність, державно-церковні та міжконфесійні відносини Церкви 

адвентистів сьомого дня.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють міжвоєнне двадцятиліття і 

зумовлені суспільно-політичними змінами, які з 1919 р. створили умови для 

організаційного відновлення громад та їхнього чисельного поповнення внаслідок 

повернення і відновлення діяльності лідерів церкви й активізації вірян, а також 

спрямування максимальних зусиль на впорядкування релігійно-церковного життя 

адвентистів, яке організаційно заявило про себе 1921 р. загальнопольським з’їздом у 

м. Бидгощі та утворенням Польського уніону АСД. Із 1919 р. активізувалася 

діяльність груп і громад адвентистів, які сформувалися і діяли ще в умовах 

Російської імперії та Австро-Угорської монархії. Саме цей чинник зумовив у 

окремих випадках вихід за нижню хронологічну межу з метою виявлення передумов 

розвитку досліджуваної проблеми. Верхньою межею періоду є 1939 р., який 

означився початком Другої світової війни, що спричинив руйнування усталеного 

життя церкви, суворий контроль за діяльністю віруючих, спад активності 

протестантського руху та майже повний його перехід у підпілля. 

Територіальні межі дослідження. На території західноукраїнських земель ще 

з кінця ХІХ ст. відбувався усталений інституційний розвиток Церкви адвентистів 

сьомого дня: територія Волині була складовою Південно-Російської конференції, що 

входила до Західно-Російського уніону; місіонерські поля Східної Галичини, 

Північної Буковини та Закарпаття належали до Придунайського уніону. Суспільно-

політичні зміни початку ХХ ст. продиктували також трансформації у релігійно-

духовній сфері та створили підґрунтя для подальшої життєдіяльності адвентистської 

церкви. Із західноукраїнських територій найповнішу вираженість набув розвиток 

АСД в умовах міжвоєнної Польщі, яка охопила Східну Галичину (Львівське, 

Тернопільське, Станіславівське воєводства) і Західну Волинь (Волинське 

воєводство). На цих територіях у міжвоєнний період громади структурно 

підпорядковувалися Південній конференції (м. Львів) та Східній конференції 

(м. Луцьк, а з 1937 р. м. Ковель), які в свою чергу входили до Польського уніону 

АСД (м.Варшава). 

Методологічна основа. У процесі розробки досліджуваної проблеми було 

застосовано принципи і методи загальнонаукового та історичного аналізу. 
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Основними стали принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності, 

структурно-системний, реалізовані у дослідженні шляхом застосування 

загальнонаукових методів дослідження (аналізу та синтезу, систематизації, 

проблемний і ін.) та методів спеціально-історичних (ретроспективний, історико-

порівняльний, історико-генетичний, історико-типологічний, мікроісторичний і ін.), 

які у комплексному використанні дали можливість розв’язати поставленні завдання.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що на основі введених у науковий 

обіг архівних і опублікованих джерел та історіографічної бази комплексно 

досліджено інституалізаційний розвиток та функціонування Церкви адвентистів 

сьомого дня на українських територіях у міжвоєнній Польщі.  

Уперше: 

 з’ясовано систему структурних складових Церкви АСД на українських 

землях, до якої входили громади, підпорядковані двом конференціям у м. Луцьку, а 

пізніше у м. Ковелі (Східна) та м. Львові (Південна), що належали Польському 

уніону АСД із центром у м. Варшаві. Теологічна школа, видавництво, товариство 

«Конструкція» діяли при Польському уніоні та поширювали свій вплив на всю 

церковну організацію. Відділи за напрямами діяльності функціонували на всіх 

рівнях структурних складових. 

  розроблено періодизацію розвитку українського адвентизму в Східній 

Галичині та Західній Волині у міжвоєнній Польщі;  

 окреслено конфесійну карту з позначенням ареалу поширення течії та 

локацій громад; 

 встановлено чисельність громад та загальну кількість вірян у 

конференціях; 

 з’ясовано національну вираженість Церкви АСД у якій чисельно серед 

священнослужителів переважали німці та поляки, але були також й українці. Віряни 

ж – здебільшого представлені українцями, а в громадах, що діяли на базі колоній, 

німці складали до 80% членів. У громадах із чисельним переважанням українців 

богослужіння відбувалося українською мовою, поряд із якою покористовувалися 

польською, німецькою, чеською, російською; 

 проаналізовано специфіку колпортерської діяльності адвентистів, яка 

яскраво виражена у місіонерському служінні та кадровому потенціалі церкви. 

Удосконалено: 

 методику аналізу внутрішньоцерковних, міжконфесійних та державно-

церковних відносин;  

 практику дослідження напрямів, форм і результатів діяльності Церкви 

АСД. 

Отримали подальший розвиток: 

 положення щодо соціального служіння Церкви адвентистів сьомого дня, не 

лише для харитативної праці, а й реалізації місіонерської тактики;  

 узагальнення про освітню діяльність Церкви АСД, що виявлялася у 

функціонуванні навчальних структур для служителів церкви (теологічна школа, 

курси для колпортерів) та вірян (суботні школи, бібліотеки);  
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 висновки щодо персонального складу служителів церкви (пасторів, 

пресвітерів, колпортерів) базуючись на виявлених архівних документах і матеріалах, 

церковній документації та періодиці, а також ідентифікації персоналій керівного 

складу за фотодокументами; 

 узагальнення даних про книжкову продукцію і періодику, які призначені 

для богослужіння та щоденної практики послідовників. Важливе місце серед 

адвентистської літератури займав український пісенник, укладений А. Мащаком, 

який поряд з іншими українськомовними церковними виданнями сприяв 

формуванню української національної свідомості та культури членів громади. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали, основні 

положення наукової новизни і висновки дисертації дали поглиблене дослідження 

історії протестантизму окремого регіону і можуть бути використані у процесі 

викладання навчальних дисциплін у системі закладів освіти «Історія України», 

«Історія релігій в Україні», «Історія української культури» і ін. Результати і 

висновки дисертації можуть бути корисними для представників державної влади з 

метою використання набутого досвіду для сприяння міжконфесійних порозумінь та 

гармонізації державно-церковних відносин. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дисертаційної 

роботи розглядалися на засіданні кафедри історичного краєзнавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка, а також апробовані на 13 

конференціях: Historiografia w dobie postmodernizmu. Teorie, refleksje, praktyka 

badawcza (Люблін, 2015); ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Реформація: східноєвропейські виміри» (Острог, 2016); Вплив ідей Реформації на 

розвиток сучасної освіти і педагогічної науки: Міжвузівська науково-практична 

конференція «Вплив ідей Реформації на розвиток сучасної освіти і педагогічної 

науки» (Хмельницький, 2017); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суспільні науки та сучасність: актуальні питання» (Запоріжжя, 2017); International 

scientific-practical conference «Forming of modern environment: benefits, risks, 

implementation mechanisms» (Tbilisi, 2017); Міжнародна наукова конференція 

«Реформація як суспільне явище: український вимір» (Львів, 2017); Міжнародна 

науково-практична конференція «Реформація та поширення протестантизму на 

Волині» (Луцьк, 2017); Міжнародна наукова конференція «Спадок Реформації: до 

500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010)» (Харків, 

2017); Міжнародна науково-практична конференція «Реформація і трансформація 

суспільства: досвід минулого і виклики сучасності» (Львів, 2017); VII Всеукраїнська 

наукова конференція «Держава і церва в новітній історії України» (Полтава, 2019); 

ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії» (Рівне, 2019). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 21 працю, в тому числі – 

9 у наукометричних базах, 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 статтю 

у зарубіжному виданні (Республіка Польща), окремий розділ у колективній 

монографії (Рига, Латвія), а також 14 статей та матеріалів конференцій у інших 

наукових виданнях.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. 

З 21 наукової публікації за темою дисертації у співавторстві написано 1 статтю, 

опубліковану у фаховому видані, 1 монографію, 4 статті в інших наукових 

виданнях. Особистий внесок здобувача у працях, які видані у співавторстві, 

становить більше 50 відсотків і полягає в постановці завдань, виявленні й 

опрацюванні джерел, теоретичній розробці теми, написанні висновків. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі списку скорочень, вступу, трьох розділів, поділених на 11 

підрозділів, висновків, списку джерел і літератури, котрий містить 386 позицій, з 

яких 129 – джерельна база, в тому числі – 74 архівні документи і матеріали. 

Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 265 сторінок, із яких 189 

сторінок основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, з’ясовано її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт і 

предмет роботи, вказано хронологічні та територіальні межі, методологічну базу, 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, подано відомості про 

апробацію результатів дослідження.  

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» подано характеристику джерел дослідження, історіографію питання 

та методологічні основи дисертації.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» проаналізовано широке коло 

праць, представлених науковими дослідженнями світських вчених і церковних 

істориків та конфесійною літературою.  При аналізі літератури застосовано підхід за 

хронологічним і проблемним принципом: праці дослідників кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.; роботи радянських істориків; праці польських дослідників; сучасні історичні 

та релігієзнавчі дослідження.  

У Російській імперії перші праці з історії адвентизму почали зʼявлятися на 

початку ХХ ст. і належали православним дослідникам В. Терлецькому, 

С. Маргаритову, В. Ясевич-Бородаєвській, які в загальних рисах подали історію 

появи адвентистів та особливості їхнього релігійного вчення. Узагальнюючими 

дослідженням адвентизму в Російській імперії є праця С. Д. Бондаря «Адвентизм 

сьомого дня» (1911 р.), який досить системно висвітлив організаційну структуру 

адвентистської церкви, функції керівного складу та подав статистичний зріз. 

Ґрунтовніше дослідження діяльності Церкви АСД у 1886–1926 рр. здійснив 

адвентистський історик та керівник церкви Генрік Лебсак. Він виокремив етапи 

розвитку церковної організації, визначні події церкви, а також основні напрями її 

розвитку та місіонерську діяльність, зокрема і на західноукраїнських теренах. 

Наукові доробки радянського періоду характерні певною упередженістю, але 

водночас вони цінні для дисертаційного дослідження  в першу чергу фактологічним 

матеріалом та базованими на ньому окремими узагальненнями. Зокрема, праці 

В. Бонч-Бруєвич та В. Уласевича розкрили ґенезу адвентистської церкви. У 

доробках Ф. Путінцева в цілому узагальнено питання територіального поширення 
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адвентистів в Україні. А. Бєлов та В. Горський охарактеризували ідейні передумови 

виникнення адвентизму й простежили його соціальні корені. О. Клібанов у своїх 

працях з’ясовував причини появи і поширення адвентизму, а також питання освіти 

та виховання у середовищі адвентистських спільнот.  

Ґрунтовнішим у вивченні історії адвентистської церкви є доробок польської 

історіографії. Серед дослідників міжвоєнного періоду слід відзначити історика 

права, юриста Я. Савицького, який акцентував на правовій основі діяльності церков, 

прокоментував статті Березневої Конституції Польщі (1921 р.), котрі стосувалися 

релігійної свободи громадян. Важливим матеріалом для дослідження 

протестантських релігійних рухів на території Польщі в міжвоєнний період є праця 

С. Грелевського, який залучив велику кількість статистичних даних про діяльність 

основних протестантських течій, зокрема й адвентистів сьомого дня.  

Доктринальні особливості адвентизму та його походження досліджували 

польські автори і в повоєнний період, зокрема Г. Томашевський, В. Гастпарський та 

С. Маркевич. У другій половині ХХ ст. зʼявилися праці адвентистських дослідників 

П. Турека, В. Польока, З. Лика, які досліджували ґенезу та вчення течії. Чи не 

найбільший внесок у вивчення історії адвентизму зробив З. Лико. Його дослідження 

стосувалися різних аспектів релігійного життя, починаючи від етики і філософії, і 

завершуючи практичним богослов’ям та церковною історією. Автор торкався 

питань правового становища та міжконфесійних відносин адвентистської церкви у 

міжвоєнний період.  

У середовищі українських вчених інтерес до вивчення історії протестантизму, 

у тому числі адвентизму, зріс на початку 90-х років ХХ ст., що було пов’язано із 

кардинальними суспільно-політичними змінами в Україні. Вагомі напрацювання з 

питань розвитку протестантизму здійснив колектив Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ) і сконцентрував їх 

у шостому томі «Пізній протестантизм в Україні» (за редакцією професора 

П. Яроцького) десятитомника «Історія релігії в Україні». У дослідженні подано 

розвиток адвентизму в Україні від його зародження і до сьогодення.  

Серед сучасних дослідників історії протестантизму яскраво вирізняються 

праці доктора філософських наук В. Любащенко. Дослідниця простежила еволюцію 

адвентистського віровчення, визначила головні концептуальні напрями вивчення 

адвентизму в Україні. Цінними для вивчення передумов розвитку адвентизму на 

західноукраїнських теренах стали ґрунтовні дослідження розвитку адвентизму в 

українських губерніях Російської імперії доктора історичних наук Р. Сітарчука.  

Цінними для розуміння процесів у палітрі протестантських течій міжвоєнного 

періоду є дослідження українських вчених А. Леди, Р. Соловія, Л. Бородинської і ін. 

З-поміж конфесійних дослідників увагу привертають праці М. Жукалюка, 

О. Парасея, які побіжно торкалися також діяльності адвентистської церкви 

міжвоєнного періоду. Поряд із вагомістю і цінністю напрацьованої раніше 

історіографії залишалася низка питань, які потребували окремого дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Огляд джерел» охарактеризовано джерельну базу, її 

тематично-інформаційне наповнення, виокремлено різноманітні за характером і 

походженням документи та матеріали. Їх згруповано так: 1) офіційні документи 
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державних структур (статистичні звіти, поліцейські доноси, метричні записи, 

медичні довідки, шкільні свідоцтва); 2) церковні документи і матеріали (статут 

релігійної організації, основні доктрини віровчення, церковний порядок, офіційні 

листи і звернення керівництва, протоколи звітно-виборчих з’їздів, протоколи 

діяльності громад, статистичні та фінансові звіти); 3) матеріали преси і 

публіцистики; 4) мемуарні джерела, епістолярій, аудіо/відеоматеріали, записані 

раніше дисертантом як спогади від учасників тогочасних подій чи одновірців, що 

були свідками їх оповідей; 5) довідкова статистична література. 

До основної групи джерел віднесено архівні документи і матеріали, які 

зберігаються в українських та польських архівах: Архіві актів нових у Варшаві, 

Державному архіві Івано-Франківської області, Державному архіві Волинської 

області, Державному архіві Львівської області, Державному архіві Рівненської 

області та Державному архіві Тернопільської області. Значну частину архівних 

джерел склали офіційні документи державних органів влади, статистичні звіти, 

доповіді урядовців та поліцейські доноси. Переважно документи стосуються 

діяльності Міністерства релігійних визнань і народної освіти, яке координувало та 

контролювало релігійні справи у міжвоєнній Польщі.  

До інших джерел досліджуваної теми належать матеріали світської та 

конфесійної тогочасної періодики. Зокрема, офіційні щомісячні видання 

воєводських управлінь «Dziennik Wojewódzki». Унікальним джерелом інформації 

про становлення та розвиток Церкви АСД у Галичині та на Волині є часопис «Sługa 

Zboru». Особливо цінним матеріалом, розміщеним у періодичних виданнях 

адвентистів, є статистичні та фінансові звіти різноманітних церковних відділів. На 

сторінках часопису «Urzędnik Zboru» було надруковано Церковний порядок, 

затверджений на сесії Генеральної конференції Церкви АСД, який мав регулювати 

життя громади, визначати обов’язки та права членів церкви, регламентувати 

стосунки із керівництвом громади.  

Цінна інформація для дослідження запозичена у квартальниках «Lekcje 

Biblijne», «Stróż Syonu», півторамісячниках «Znaki Czasu», «Głos Prawdy», «Radosna 

wieść», «Życie i zdrowie» та церковних видання «Zions Wachter», «Der Adventbote», 

які адвентисти видавали із 1921 р. Важливим джерелом для дослідження став 

щомісячник «Organ Kolporterów społeczności polskiej ADS», заснований для 

працівників колпортерського відділу церкви. У цьому виданні містилася внутрішня 

інформація з фінансовими звітами усіх колпортерів із зазначенням загальної 

кількості днів праці і годин, кількості реалізованих книг та брошур із вказаною 

грошовою сумою. Російськомовний журнал «Церковный вестник», що виходив у 

Варшаві в 1933–1938 рр., містив матеріали звітно-виборчих зібрань та статистичні 

дані. У дослідженні активно використано й опозиційні до Церкви АСД друковані 

матеріали, такі як «Zwiastun Adwentowy», «Łącznik Zborowy», що сприяло кращому 

розумінню внутрішньоцерковних процесів та міжконфесійних відносин. 

Відомості про діяльність адвентистів містяться у досить поширеній тоді серед 

українського населення літературі, спрямованій на загострення протистояння між 

традиційними (православною, греко-католицькою, римо-католицькою) і 
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протестантськими церквами: «Адвентисти-суботники та наука католицької церкви», 

«Секти й сектанти», «Сектантство», «Стережіться ложних пророків…» тощо. 

Мемуарні джерела, епістолярій, а також спогади учасників тогочасних подій 

та свідків їх оповідей (аудіо/відеоматеріали, записані автором дисертації), хоч і 

містять елементи суб’єктивізму, по-особливому відкривають пласт перебігу подій і 

практику повсякдення послідовників адвентистського вчення. 

У дослідженні також використано довідкову літературу, у числі якої цінні для 

дослідження словник А. Токарчика «Adwentyzm», а також «Yearbook», що почав 

щорічно виходити 1883 р., путівник «Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej 

Polskiej», виданий 1923 р. головним статистичним управлінням Польщі у 16 томах, 

та довідники під назвою «Інформатори». Отже, сукупність різних за типами і 

видами джерел дозволила вирішити поставлені завдання та розкрити обрану тему. 

У підрозділі 1.3 «Методологічні основи дослідження» охарактеризовано 

використані у роботі методи та принципи наукового дослідження. Дисертаційна 

робота ґрунтується на принципах об’єктивізму, історизму, багатофакторності, 

структурно-системному і інших. Серед загальнонаукових методів наукового 

дослідження використано метод аналізу і синтезу, порівняльний, проблемний, 

систематизації. Комплексний характер роботи спонукав дисертанта до використання 

різних методів історичного та соціологічного дослідження, які за умови 

комплексного використання дали можливість розв’язати поставленні завдання. 

Застосовані методи історичного пізнання – історико-порівняльний, історико-

генетичний, історико-типологічний, ретроспективний. Вивчення біографій лідерів 

адвентистського руху, їхнього суспільного статусу стало можливим завдяки 

використанню просопографічного методу. Оскільки проблема розвитку 

протестантських конфесій перебуває на стику соціальних та гуманітарних наук 

(історії, філософії, соціології, політології) це зумовлює її міжгалузевий характер та 

необхідність застосування міждисциплінарних методів дослідження, а саме: 

статистичного – для визначення кількісних показників адвентистської спільноти; 

контент-аналізу – необхідного в процесі вивчення текстових джерел; соціологічного 

аналізу – для визначення соціальних характеристик членства релігійних громад, як 

вік, стать, рівень освіти, фах, ступінь залученості в релігійну діяльність.  

У другому розділі «Формування та розвиток адвентистських громад на 

західноукраїнських теренах» проаналізовано передумови й етапи формування 

церковної організації в контексті правового поля міжвоєнної Польщі, динаміку 

росту громад і кількості членів церкви. 

У підрозділі 2.1 «Передумови виникнення адвентизму (кін. XIX – поч. XX ст.)» 

зроблено екскурс до витоків адвентизму, загальний огляд етапів формування 

доктрини і започаткування церковної організації, акцентовано, що есхатологічний 

рух Вільяма Міллера 1831–1844 рр., що поширився в Північній Америці, спричинив 

об’єднавчі процеси серед міллеритських груп, розчарованих втратою надії на 

Другий прихід Ісуса Христа. Послідовники Вільяма Міллера 1860 р. назвали свій 

рух «адвентистським», оскільки вірили в апокаліптичні події, пов’язані з 

поверненням Ісуса Христа на землю. 1863 р. розрізнені групи адвентистів 

об’єдналися в Генеральну конференцію адвентистів сьомого дня і почали активну 
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місіонерську діяльність. Найвідомішим піонером і натхненником Церкви АСД стала 

Елен Уайт, яка не була офіційним керівником Церкви, але перебувала в центрі її 

становлення і діяльності. Літературна спадщина Елен Уайт становить 45 великих 

праць із теології та різних аспектів духовного та громадського життя.  

1874 р. з Америки у Швейцарію прибув перший офіційний місіонер 

Джон Ендрюс. До цього у Європі працював колишній католицький священник 

місіонер-доброволець Міхал Чеховський. 1884 р. завдяки діяльності Джона Ендрюса 

було створено першу інституцію адвентистів у Європі – Швейцарську конференцію 

адвентистів сьомого дня. Тоді ж пастор Луї Конраді активно займався місіонерством 

у Європі та на території Російської імперії. Він, зокрема, організував 1886 р. першу 

адвентистську громаду в Криму, яка органічно пов’язана із розвитком адвентизму на 

теренах Волинської губернії кінця XIX – початку XX ст. 

Важливою передумовою поширення протестантизму на українських теренах 

була наявність німецьких, чеських та інших колоністів. Соціально-економічні 

реформи, пов’язані з ліквідацією кріпосного права, призвели до того, що безземельні 

селяни часто наймалися на роботу до заможніших німецьких господарів-колоністів, 

а згодом запозичували в них протестантські погляди. Поширенню протестантизму 

сприяли також обставини, пов’язані із процесами стрімкого насильного усталення у 

середовище східного візантійського обряду російського православ’я, яке приносило 

із собою чужі, нерідко неприйнятні світоглядні і поведінкові стереотипи. 

У підрозділі 2.2 «Виникнення перших громад Церкви АСД у Східній Галичині 

та Волині» простежено появу перших адвентистських громад на Волині, що 

входила до складу Російської імперії, а також на території Галичини, що 

знаходилася у складі Австро-Угорської імперії. 

Перша архівна згадка про діяльність адвентистів на українських землях 

Російської імперії датується 1878 р. Тоді Готліб Шульц із колонії Недбіївка 

(Новоград-Волинський повіт) сповідував адвентизм і поширював у середовищі 

православних духовну літературу, яку отримував із Гамбурга. За таку діяльність він 

потрапив під нагляд поліції. Солідаризуємо із думкою українського релігієзнавця 

Р. Сітарчука, що цю дату доцільно вважати відправною історичною точкою початку 

розвитку адвентистської церкви на українських теренах. 

31 липня 1886 р., після здійснення хрещення, Л. Конраді заснував у 

Бердибулаті (Таврійська губернія) першу громаду адвентистів сьомого дня з 19 осіб. 

Її організація відбувалася за статутними вимогами Генеральної конференції Церкви 

АСД. Після проведення першої Вечері Господньої новохрещенці обрали свій 

керівний осередок і ухвалили церковний статут. Утворення 1886 р. громади в 

Криму, що складалася з німців, заклало початок фундаменту церкви на території 

сучасної України. Із діяльністю адвентистів у Криму повʼязана поява першої 

адвентистської громади на Волині. Перейнявши погляди адвентистів Бердибулату, 

мешканець колонії Жорнівка Межирицької гміни Рівненського повіту Г. Скубович 

поширив їх серед свого оточення, а 1891 р. запросив пастора з Криму Я. Лаубгана 

здійснити хрещення дванадцяти осіб. 

1897 р. адвентистська група з дев’яти членів церкви сформувалася у м. Рівне. 

Це також були переважно німці, котрі перейняли вчення від адвентистів 
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с. Жорнівки. 1903 р. утворилися громади в німецьких колоніях Силоновіце, 

Підвисоке (Рівненського повіту), Рідкодуби (Дубенського повіту), а 1910 р. – у 

колоніях Вінцентівка, Богушівка (Луцький повіт). Західно-Російське поле, загальне 

керівництво якими здійснював Г. Лебсак, включало і громади Волині, а станом на 30 

грудня 1913 р. нараховувало вже 12 громад і 200 членів церкви.  

Становлення адвентизму в Галичині відбувалося значно повільніше. Перші 

послідовники були змушені конспірувати свою релігійну належність під назву вже 

відомих протестантських рухів (наприклад, штундистів) або під назву громадської 

благочинної організації (наприклад, «Lichtstrahle» – світлий промінь). Перша ж 

згадка про діяльність адвентистів у Галичині, зокрема у Львові, датується 1909 р.  

Станом на 1914 р. у Галичині діяло 6 громад адвентистів, які входили до 

Східно-Галицького місіонерського поля у складі Східно-Німецького уніону. Тоді з 

50 вірян адвентистів у Львові мешкало 5, а у Чернівцях – 21. Отже церква АСД у 

Галичині характеризувалася малочисельністю громад і сповідників у них. 

У підрозділі 2.3 «Правове становище Церкви АСД у міжвоєнній Польщі» 

проаналізовано правові засади діяльності адвентистів у міжвоєнній Польщі, які 

поширювалися і на Західну Волинь та Східну Галичину. На Волині життя 

протестантів унормовувалося Вищим Іменним Указом від 1906 р., за яким 

адвентистські громади отримали права, рівні із баптистами. Правовий статус 

адвентистів на території Східної Галичини унормовував Цивільний кодекс (1811 р.), 

Австро-Угорської монархії, а в галузі кримінального права – Кримінальний кодекс, 

затверджений 1852 р. Ці кодекси містили перелік покарань щодо діяльності 

релігійного сектантства. Церква адвентистів сьомого дня була в статусі секти, а її 

діяльність регулював Закон від 21 грудня 1867 р. Статті №14 і 16 Конституції 

передбачали право здійснювати «домашні богослужіння». Отже, Церква адвентистів 

сьомого дня на території Галичини унормовувалася правовими актами, які 

стосувалися гарантій загальної релігійної толерантності та положень про публічні 

збори. Ці правові норми на вказаних вище територіях мали юридичну силу й у 

міжвоєнній Польщі. Отже, Церква АСД на західноукраїнських землях в умовах 

міжвоєнної Польщі мала статус толерованого віровизнання, яке могло реєструвати 

громади та користуватися правом на проведення богослужінь, проте не мало повних 

юридичних прав. 

У підрозділі 2.4 «Формування структури адвентистів сьомого дня на 

західноукраїнських землях» подано організаційну структуру Церкви АСД, яка 

характеризується представницьким, демократичним та багаторівневим урядуванням. 

Модель адміністративного устрою адвентистів у міжвоєнний період відповідала 

чіткому підпорядкуванню за вертикаллю: місцева громада – конференція – уніонна 

конференція – Генеральна конференція. 

У дисертаційному дослідженні виділено чотири періоди життєдіяльності 

Церкви АСД у західноукраїнських землях: 1919–1921 рр. – становлення і розвитку 

громад; 1921–1927 рр. – об’єднання громад у Варшавському місіонерському полі; 

1927–1934 рр. – вдосконалення структури та виокремлення Східної конференції і 

Південної конференції; 1934–1939 рр. – піднесення й утвердження.  
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У процесі дослідження встановлено, що церковна структура адвентистів 

сьомого дня у роки Першої світової війни була поруйнована, а громади, які 

активізували свою діяльність з 1919 р., потребували єдиного і легітимного центру 

управління. Таким осередком став Польський уніон АСД, утворений 1921 р. на зʼїзді 

у м. Бидгощі. Уніон у своєму складі мав дві конференції (Сілезько-Галицьку з 

центром у Бєльську, Познаньську з центром у Познані) і Варшавське місіонерське 

поле з центром у Варшаві, куди входили громади Волині і Галичини. 

У кінці 1927 р. кількість членів та громад Церква АСД у східній частині 

міжвоєнної Польщі нараховувала 595 членів церкви і 40 громад, які обслуговували 

сім пасторів і 8 колпортерів. З огляду на збільшення кількості громад і членів, а 

також наявності великих територій, де знаходилися громади, виникла потреба у 

створенні нової адміністративної одиниці. У жовтні 1927 р. за рішенням Ради 

Польського уніону громади Волині і Східної Галичини було об’єднано у Східно-

Польську (згодом – Східну) конференцію з центром у м. Луцьку. Східна конференція 

у 1927–1939 рр. провела 12 з’їздів та констатувала ріст числа громад та членів 

церкви. Динаміка виглядала так: 1927 р. кількість членів – 595 осіб, об’єднаних у 36 

громад, а 1938 р. кількість членів зросла до 1293 осіб, а  кількість громад – до 44. Усі 

з’їзди відбувалися у с. Пожарки на Волині, де громада адвентистів була другою за 

кількістю членів у Східній конференції і мала великий молитовний будинок. 

З огляду на незначну кількість громади Галичини часто змінювали 

підпорядкування. Наприклад, із 1921 р. до жовтня 1927 р. вони у складі 

Варшавського місіонерського поля під керівництвом Теодора Вілля, у 1927–1930 рр. 

– у складі Східної конференції, керівником якої був А. Лідтке. 1931 р. громади 

Галичини отримали статус Південного місіонерського поля. У статистичному звіті за 

третій квартал 1931 р. інформацію про громади Східної Галичини подавали окремим 

списком, що включав 14 громад та 231 члена. 1934 р. громади адвентистів Галичини 

було було обʼєднано у Південну конференцію на чолі з П. Енглертом. 

Зʼясовано, що національний склад адвентистських громад суттєво змінився 

після Першої світової війни. Якщо до 1914 р. на західноукраїнських теренах діяли 

адвентистські громади членами яких були переважно німці, то у міжвоєнний період 

більшість сповідників становили українці, були також німці, іноді – чехи та поляки. 

У третьому розділі «Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня» розкрито 

різнопланову діяльність спільноти, націлену на вирішення внутрішніх потреб членів 

церкви, та на проведення соціальних і місіонерських заходів. Аналіз кадрового 

складу організації виявив необхідний потенціал для подолання кризових ситуацій. 

У підрозділі 3.1 «Державно-церковні та міжконфесійні відносини» розкрито 

взаємодію адвентистів зі сповідниками інших конфесій та представниками 

державних органів влади і установ. Відмінність у вченні відокремлювала 

адвентистів від інших релігійних спільнот і ускладнювала їхнє становище у 

суспільстві. Нерідко непорозуміння із представниками владних органів викликали 

прагнення адвентистів дотримуватися суботи, відмова солдатів-адвентистів від 

військової присяги, яка передбачала використання зброї, та споживання небажаних 

для адвентистів продуктів харчування. Доведено, що точкою перетину інтересів як і 

причиною частих непорозумінь різних протестантських віросповідань міжвоєнної 
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Польщі була переважно місіонерська діяльність. У відносинах Церкви АСД з 

іншими протестантськими конфесіями були конфліктні ситуації, які зазвичай мали 

характер релігійно-полемічних диспутів.  

Міжконфесійні відносини з традиційними церквами були більш напруженими, 

оскільки адвентистські громади поповнювалися переважно за рахунок відтоку 

віруючих із православ’я і греко-католицтва. Священники на територіях, які вони 

вважали канонічними щодо своєї парафії, підбурювали парафіян перешкоджати 

представникам інших конфесій здійснювати місіонерську роботу чи задовольняти 

свої релігійні потреби. Інколи виникали непорозуміння між традиційними церквами 

та Церквою АСД під час обряду поховання померлих на місцевих кладовищах. 

У підрозділі 3.2 «Кадровий склад адвентистської церкви» проаналізовано 

кадрову структуру на рівні служителів громад та конференції, розглянуто питання 

їхнього статусу і підпорядкування. Усі пастори Церкви АСД з урахуванням стажу та 

досвіду роботи поділялися на три групи: пастори-початківці, помічники пастора і 

рукопокладені пастори. Збільшення кількості пасторського складу відбувалося 

пропорційно до збільшення кількості членів церкви, що демонструвало турботу 

керівництва адвентистської церкви про паству, підготовку служителів і залучення їх 

до релігійної діяльності. На одного служителя в середньому припадало 66 членів 

церкви. За період 1927–1939 рр. у Східній конференції працював 31 пастор (13 

початківців, 6 помічників пастора і 12 рукопокладених служителів), а в Південній 

конференції за період 1934–1939 рр. пасторське служіння здійснювало 13 осіб. 

Кар’єрне зростання пасторів відбувалося за умови отримання ними 

теологічної освіти й активної місіонерської роботи, насамперед колпортерської. 

Офіційні служителі Церкви АСД у міжвоєнний період знаходилися на повному 

фінансовому забезпечені Польського уніону. Оплата їхньої праці відбувалася за 

штатним розписом, в якому було визначено її відсоток залежно від стажу роботи. 

Зарплата пастора нараховувалася в бухгалтерії конференції, куди від громад 

регулярно надходили щомісячні внески десятини і добровільних пожертвувань. 

Штатні служителі із сім’ями кожні три-чотири роки підпадали під кадрову ротацію, 

вони були зобов’язані змінювати місце служіння і відповідно – проживання, що 

спричиняло певні незручності для сімей. У зв’язку з цим керівництво Церкви 

намагалося морально і фінансово підтримувати працівників соціальною допомогою 

у вигляді медичного страхування. Також працівники отримували духовну підтримку 

через організовувані для них пасторські семінари і друковані періодичні матеріали.  

На Волині і в Галичині спочатку очільниками громад були переважно особи 

німецької та польської національності, українські ж служителі на той час проходили 

стажування і були пасторами-початківцями. 

У підрозділі 3.3 «Церковний розкол в адвентизмі» з’ясовано причини, 

розвиток і наслідки церковного розколу, спровокованого Альфредом Кубою, 

колишнім членом церкви АСД. Автономна громада послідовників А. Куби 

утворилася 29 січня 1932 р. і отримала назву «Громада незалежних адвентистів 

сьомого дня», а 1933 р. змінила назву на «Союз автономних громад адвентистів 

сьомого дня». Кубівці видавали два щомісячники: «Zwiastun Adwentowy», «Łącznik 

Zborowy» польською мовою, тираж яких складав 1000 прим.  
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Церковний розкол був спричинений прагненням А. Куби реформувати 

адвентистську структуру та спонукуваний фінансовою непрозорістю, 

гіперболізацією ролі творів Елен Уайт, суворою централізацією й адміністративним 

підпорядкуванням духовному центру у Вашингтоні. Рух кубівців заперечував 

централізоване управління церковним майном, а згодом набув і доктринальних 

розбіжностей із адвентизмом.  

Викликаний рухом кубівців церковний розкол у традиційному адвентизмі  

справив значний вплив на розвиток адвентизму в Галичині й Волині. Громади 

адвентистів у містах Станіславів, Стрий, Коломия, Тернопіль, у селах Нижня 

Стинава (Сколівський повіт), Городець (Костопільський повіт), Садів (Торчинський 

повіт) приєдналися до розкольницького руху. Громади ж у Нижній Стинаві, 

Городці, Садові назавжди були втрачені для адвентистської церкви. 

До кубівського руху приєдналося найбільше громад із Південної конференції 

– 49%. Зі Східної конференції втрати були незначними і становили 5,3%. Загалом у 

Польському уніоні А. Кубі вдалося відколоти від Церкви АСД більше 25% 

послідовників: понад 1000 осіб від загальної чисельності усіх адвентистів сьомого 

дня (4000 осіб). Основними регіонами зосередження послідовників А. Куби стали 

Східна Галичина, Сілезія та центральна частина Польщі. 

У підрозділі 3.4 «Соціальна та місіонерська діяльність Церкви АСД» розкрито 

харитативну, освітню, а також місіонерську діяльність у формі колпортерства. 

У пункті 3.4.1 «Напрями соціального служіння» проаналізовано благодійну 

діяльність членів церкви, спрямовану на незаможні верстви населення. Ініціаторами 

такої діяльності в громадах були пресвітери і пастори. Керівництво церкви на рівні 

Генеральної Конференції виступило з пропозицією для більш активної соціальної 

діяльності створювати при кожній громаді окремий відділ «Тавита» і залучати 

якомога більше вірян до цієї справи. Представники світської влади таку благодійну 

діяльність не підтримували, оскільки вбачали в ній пропаганду релігії. 

У пункті 3.4.2 «Місійна робота» проаналізовано діяльність колпортерів, яка в 

адвентистській місіонерській стратегії посідала одне з головних місць. Типографія 

адвентистів «Поліглот» у Варшаві друкувала духовну літературу, що користувалася 

попитом і вчасно реагувала на запити колпортерів та членів церкви, охочих 

підписатися на періодику. Майбутні пастори повинні були осягнути мистецтво 

продажу духовної літератури і навчитися спілкуванню з людьми. 

У пункті 3.4.3 «Освітня діяльність» розглянуто різні рівні здобуття духовної 

освіти та навчальні програми, що практикувалися в Церкві АСД. Діти навчалися в 

дитячій суботній школі за спеціальною програмою з використанням підручника 

«Історія Старого та Нового Заповітів». Дорослі також щосуботи планово вивчали 

Біблію. При громадах адвентистів діяли бібліотеки духовної літератури. 1927 р. 

неподалік м. Бєльсько-Бяла було відкрито школу з чотирирічним курсом навчання, 

де можна було здобути теологічну, музичну і початкову медичну освіту.  

У пункті 3.4.4 «Пропаганда ідей здорового способу життя» зʼясовано 

значення розумного використання життєвого потенціалу для членів адвентистських 

громад і способи пропаганди ними природних методів попередження захворювань. 
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Для цього адвентисти поширювали журнал «Życie i zdrowie», організовували курси і 

виїзди у віддалені населені пункти для читання лекцій населенню. 

У висновках сформульовано основні положення дисертаційної роботи, що 

виносяться на захист. 

1. Становлення і розвиток Церкви АСД у міжвоєнній Польщі відбувався у 

складних політичних умовах, викликаних Першою світовою війною та розпадом 

Російської імперії й Австро-Угорської монархії.  

Основними чинниками активного зростання чисельності громад адвентистів у 

Західній Україні вказаного періоду були: міграція населення під час Першої світової 

війни, що сприяла релігійним контактам представників різних конфесій; 

організована і постійна місіонерська активність Церкви адвентистів сьомого дня; 

присутність на західноукраїнських землях поселень протестантських німецьких і 

чеських колоністів. 

2. На початку 20-х років ХХ ст. почала формуватися єдина адвентистська 

церковна організація в межах міжвоєнної Польщі з центром у Варшаві, яка отримала 

назву Польський уніон АСД. Підпорядкування адвентистських громад Польському 

уніону, який свої принципи управління базував на демократичних і 

представницьких засадах, а також на чотирирівневій системі управління, сприяло 

швидкому поширенню адвентистських ідей. Громади адвентистів на території 

Волинського воєводства належали до Східної конференції, а громади Галичини – до 

Південної конференції.  

У своєму інституційному розвитку Церква адвентистів сьомого дня на 

західноукраїнських землях пройшла чотири періоди: становлення і розвитку громад 

(1919–1921 рр.); об’єднання громад у Варшавському місіонерському полі (1921–

1927 рр.); вдосконалення структури та виокремлення Східної конференції і 

Південної конференції (1927–1934 рр.); піднесення й утвердження (1934–1939 рр.).  

Поширення адвентистського вчення та утворення громад було активним на 

території Волині, а також мало місце в Галичині. Склад адвентистської церкви був 

багатонаціональним і охоплював українців, німців, поляків та ін. 

3. Правове становище громад Церкви АСД у Польщі унормовувалося 

Березневою Конституцією 1921 р., що гарантувала релігійну свободу. Церква АСД у 

міжвоєнний період мала статус толерованого віровизнання, яке могло реєструвати 

громади та проводити богослужіння, проте не мало повних юридичних прав. 

Адвентисти впродовж усього часу існування міжвоєнної Польщі намагалися 

отримати статус офіційної організації. Для утримання релігійного майна адвентисти 

створили та зареєстрували товариство «Конструкція», на чолі якого стояло 

керівництво Церкви.  

4. Непорозуміння між представниками державних органів влади і Церквою 

АСД стосувалися таких питань, як дотримання суботи, харчування і військова 

присяга солдатів-адвентистів. Суттєва відмінність у вченні відокремлювала 

адвентистів від інших релігійних спільнот і, як наслідок, ускладнювала їхнє 

становище у суспільстві. Напруженими були відносини із православною та греко-

католицькою церквами, оскільки у їхньому середовищі адвентисти вели активну 
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місіонерську діяльність. Взаємини з іншими протестантами визначалися боротьбою 

за сферу впливу.  

5. Провідною силою в поширені адвентизму і розбудові громад стали пастори 

і колпортери. Належне місце у кадровій політиці займала освіта служителів. Для 

цього було засновано навчальний центр у м.Бєльсько-Бяла. Там студенти проходили 

чотирирічну теологічну підготовку. Кадровий склад церкви був національно 

строкатим, водночас це не ставало на заваді гармонізації взаємовідносин у церкві.  

Церква адвентистів сьомого дня у міжвоєнний період пережила 

внутрішньоцерковну кризу, спровоковану розкольницькою діяльністю А. Куби. 

Чверть адвентистів міжвоєнної Польщі приєдналася до новоутвореної незалежної 

організації. Розкол торкнувся також і адвентистських громад у Західній Україні.  

6. Одним із найважливіших напрямів місіонерської діяльності адвентистів у 

міжвоєнний період було колпортерство. Діяльність адвентистських книгонош була 

прямо залежною від загальноцерковних стратегій і планів керівництва Польського 

уніону, а тому отримувала усю необхідну фінансову та моральну підтримку. 

Літературу друкували в адвентистському видавництві «Поліглот», звідки і 

надсилали видання всім громадам і розповсюджувачам книг. Двічі на рік 

керівництво Церкви організовувало для колпортерів курси підвищення кваліфікації, 

на яких навчало якісному продажу літератури, і мотивувало їхню місіонерську 

діяльність. 

Церква активно використовувала різноманітні соціальні програми, зокрема 

пропаганда здорового способу життя, надання першої медичної допомоги; читання 

профілактичних лекцій населенню; діяльність благодійного відділу «Тавита». 

Адвентистське керівництво приділяло велику увагу освіті членів церкви, а також 

духовно-професійному вишколу місцевих нештатних служителів. Запроваджено 

суботню школу для дорослих і дітей, при громадах діяли бібліотеки. 

Розповсюдження адвентистами серед населення великої кількості духовної та 

медичної літератури українською мовою і проведення богослужінь українською 

мовою сприяли поширенню на цій території української культури.  

Отже, адвентистські громади Західної України у міжвоєнний період, 

розвиваючи внутрішньо- і зовнішньоцерковну діяльність, пройшли складний шлях 

організаційного становлення та юридичного унормування свого існування і 

намагалися зайняти належне місце на релігійні карті Польщі. 
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діяльності А. Куби та досліджено його етапи розвитку. З’ясовано наслідки 
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Education». Харків: Державний вищий навчальний заклад «Університет 
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АНОТАЦІЯ 

Шевчук В. А. Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня на території 

Західної України в міжвоєнний період (1919–1939 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2019 р. Дисертацію присвячено 

комплексному вивченню діяльності адвентистської церкви на території Західної 

України у міжвоєнний період. Досліджено передумови виникнення, становлення та 

розвиток адвентистської церкви. Виділено чотири періоди її організаційного 

утвердження: становлення і розвитку громад; об’єднання громад у Варшавському 

місіонерському полі; вдосконалення структури та виокремлення Східної 

конференції і Південної конференції; піднесення й утвердження. 

Поширення адвентистського вчення завдячує централізованій організаційній 

структурі та плановій кадровій політиці. Духовний центр адвентистів у м. Варшаві 

скеровував і координував діяльність пасторів і колпортерів. Основними напрямами 

діяльності Церкви адвентистів сьомого дня були соціальний, місіонерський та 

освітній. Церква АСД мала статус толерованої секти, яка могла реєструвати громади 

та користуватися правом на проведення богослужінь, проте не мала усіх юридичних 

прав як релігійна організація. Дотримання суботи, відмова від деяких продуктів 

харчування, служби в армії зі зброєю та присяги утруднювали її становище у 

суспільстві, а боротьба за сферу впливу визначала міжконфесійні відносини.  

Ключові слова: Церква адвентистів сьомого дня, Польща, Західна Україна, 

міжвоєнний період, колпортерська діяльність, місіонерська діяльність. 
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АННОТАЦИЯ 

Шевчук В.А. Деятельность Церкви адвентистов седьмого дня на 

территории Западной Украины в межвоенный период (1919–1939 гг.). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

(доктора философии) по специальности 07.00.01 – история Украины. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2019 г. 

Диссертация посвящена комплексному изучению деятельности адвентистской 

церкви на территории Западной Украины в междувоенный период. Исследовано 

предпосылки возникновения, становление и развитие адвентистской церкви. 

Выделены четыре периода ее организационного утверждения: становление и 

развитие общин; объединение общин в Варшавском миссионерском поле; 

совершенствование структуры и выделение Восточной конференции и Южной 

конференции; подъем и утверждение. Распространению адвентистского учения 

способствовала централизованная организационная структура и плановая кадровая 

политика. Духовный центр адвентистов в г. Варшаве координировал деятельность 

пасторов и колпортѐров. Основными направлениями деятельности Церкви 

адвентистов седьмого дня были социальное, миссионерское и образовательное. 

Церковь АСД имела статус терпимой секты, которая могла регистрировать 

общины и пользоваться правом проведения богослужений, однако не имела всех 

юридических прав как религиозная организация. Соблюдение субботы, отказ от 

некоторых продуктов питания, службы в армии с оружием и присяги затрудняли ее 

положение в обществе, а борьба за сферу влияния определяла 

межконфессиональные отношения. 

Ключевые слова: Церковь адвентистов седьмого дня, Польша, Западная 

Украина, межвоенный период, колпортѐрская деятельность, миссионерская 

деятельность. 

 

ANNOTATION 

Shevchuk V.A. Activity of the Seventh-day Adventist Church in the territory of 

Western Ukraine in the interwar period (1919-1939). – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in History (Doctor of Philosophy), specialty 07.00.01 

– History of Ukraine. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex study of the activity of the Adventist 

church in the territory of Western Ukraine during the interwar period (1919–1939). On the 

basis of a broad bibliographic and source base, the background and internal and external 

socio-political factors of the formation and development of Adventists were investigated, 

the main directions of activity of the Seventh-day Adventist Church were revealed. 

Commonwealth things. A periodization of the activities of the Seventh-day Adventist 

Church in Western Ukraine was created, allocating four periods based on organizational 

processes in the community. 

Periodization and review of the activities of the Adventist Church gives an 

opportunity to see its general administrative structure, global problems, ways of 
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overcoming crisis situations, as well as strategic plans of development. In particular, it is 

proposed to distinguish the following periods: 1. The period of disparate existence of SDА 

communities (1919–1921). 2. The period of community unification in the Warsaw 

Missionary Field, which was part of the Polish Union of Adventist Communities (1921–

1927). 3. The period of finding the optimal organizational structure (1927–1934). 4. The 

period of overcoming the crisis consequences of the church split and stabilization (1934–

1939). 

It was found that Adventism in the territory of Western Ukraine during the interwar 

period became widespread in German and Czech colonies, among Ukrainians and Poles. 

The most active development of Adventism in Western Ukraine dates to the mid-thirties of 

the twentieth century. The rapid growth of communities and membership was due to the 

quality of missionary work planned. The Adventist Spiritual Center in Warsaw directed 

and coordinated the activities of pastors and associates. 

The area of distribution of Adventist communities mainly falls on the territory of 

Volhynia and less on the territory of Galicia. This tendency is explained by greater 

spiritual consolidation and pastoral care of their faithful by the Greek Catholic Church, 

unlike the Orthodox clergy, which failed to protect themselves from the influence of 

Protestantism. It is argued that the paradigm of Adventism had a family-farm model: the 

converts were members of the same family as well as those who lived in the 

neighborhood. It has been found that the development of Adventist doctrine, with its 

unpopular Sabbath-keeping celebration on the Sabbath instead of Sunday, as well as the 

rejection of some food, is due to the centralized organizational structure and planned 

staffing of the Church's leadership. The communities were united in the Eastern and 

Southern Conferences, which were part of the Polish Union of Adventist Communities. 

Despite the church split provoked by A. Cuba in 1934 and the loss of a large 

number of believers, the leadership of the SDА Church has been able to keep the 

organization from collapsing. The Adventist leadership paid great attention to the 

education of members of the church, as well as the spiritual and professional training of 

ministers. A Sabbath School for adults and children for Bible study was instituted in 

worship. Future education was provided by future ministers at the Theological School near 

Bielsko-Biała. 

The liturgy conducted in Ukrainian using spiritual literature in the Ukrainian 

language contributed to the spread of Ukrainian culture in this territory. The principles of 

healthy lifestyles laid down in the doctrines of the SDА Church, popular thematic 

literature, and the reading of preventive lectures to the population have contributed to the 

dissemination of progressive medical views among the population, especially in Polissya. 

It was found that the Church of the SDA in the interwar period had the status of a 

tolerated sect, which could create its religious communes for registration of civil status 

and enjoy the right to worship, but did not have all legal rights as a religious organization. 

In order to keep the religious property, the construction community, headed by the church 

leadership, was registered. It was found that the unequal attitude of the Polish authorities 

to religious associations provoked an inter-confessional confrontation between dominant 

and small sects. The greatest confrontation arose between religious communities over the 

burial place in the cemetery. 
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