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МЕНОНІТИ Й КОНТР-РЕВОЛЮЦІЯ
Меноніти до революції

Сектанти меноніти переселилися з Німеччини й Голяндії в Росію за
запрошенням імператриці Катерини II. їх переселення було обумовлено рядом
пільг, які ставили їх у вигідніший правовий і економічний стан, аніж німцівколоністів І інші сектантські течії. Так менонітів звільняли від військової
повинности, користувалися меноніти досить широкими правами самовряду
вання тощо. Менонітська секта була досить заможна, відсоток експлуата
торських господарств значно більший, ніж в інших німецьких колоніях. Перед
імперіалістичною війною до 500 тисяч гектарів землі належало 400 поміщикамменонітам.
Вийшовши з культурніших щодо сільського господарювання країн,
меноніти принесли звідти свої способи господарювання, що були значно вищі
своїми формами, аніж господарство селянина - крепака, навіть поміщика до
революційної Росії.
Одержавши добру землю на Україні і дешеві робочі руки, вони зуміли
за недовгий час збудувати міцні господарства і стати далеко заможнішими,
ніж околишнє населення. Поміщики й глитаї меноніти наймали в свої госпо
дарства до 15000 руських і українських наймитів. Визискуючи руських і укра
їнських наймитів, меноніти - багатії звичайно не гребували визискуванням і
своїх „братів". Релігійний фанатизм і національна замкненість давала цілко
виту можливість поміщицько - глитайській верхівці визискувати малоземельних
і безземельних менонітів.
Менонітські громади були так побудовані, що все особисте економічне
й культурне життя члена громади було підпорядковане авторитету менонітських вірувань і традицій, установлюваних керівною верхівкою громади —
проповідниками, поміщиками та глитаями. Це забезпечувало буржуазну „гар
монію" в менонітських колоніях, притупляючи клясову свідомість наймитськобідняцької частини, роблячи їх рабами релігії і своїх „братів"-експлуататорів.
Мало того, проповідники у спілці з поміщиками і глитаями зуміли як
найліпше використати значно вищу матеріяльну забезпеченість менонітських
колоній для зміцнення релігійности серед усієї маси менонітів. Цю еконо
мічну перевагу, що мала своїми причинами пільги і культурніше господарю
вання, було оголошувано як нагороду від бога за зберігання істиної віри.
Ця проповідь мала певний успіх і серед усієї маси менонітів і навіть до
останніх років панувала там думка, що меноніти вибраний богом народ, що
їх віра вища від усіх інших вір.
В чому ж особливість релігійного ученні менонітів ?

Своїм релігійним ученням секта менонітів найближче стоїть до баптистів
взагалі, а ще ближче — до німців - баптистів, що їх громади є на Україні—на
Одещині і Волині. Але, все ж таки, в основному меноніти є своєрідна секта,

особливо у справі так званої „моральности". В той час, як по інших сектах пи
тання „моральности" є один з основних способів, що ними ловлять у свої лабети
трудящих, у менонітів „моральність" не відограє жодного принципового зна
чення. Звичайне людське життя, тобто розваги, куріння, пияцтво й т. д.,
припускається в громадах. Щодо обрядовости менонітів від баптистів відзна
чає ставлення до хрещення. Меноніти не визнають хрещення у річці, як
баптисти, а визнають поливання водою з посудини.
Національно і релігійно замкнувшись у собі, секта менонітів не росла
коштом будь-яких інших релігійних течій і ніякої активности, як інші секти,
у цьому питанні не виявляла. Зростали меноніти виключно коштом менонітських родин. Менонітська молодь, дійшовши повноліття, традиційно ста
вала членами громади.
Характерною рисою менонітського віровчення є ставлення до військо
вої повинности. У цій справі секта менонітів була найнепримиреніша в порівнанні з іншими сектами. Відмовлення від участи у війні, відмовлення брати
зброю має у менонітів 300 - літню традиційну історію. Меноніти дійсно не
брали зброї, але це було лише до Жовтневої революції. Жовт
нева революція порушила спокій менонітських глитаїв і проповідників.
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Коли ж усі контр - революційні сили було розбито, коли зміцнилася радян
ська влада, тоді менонітські верховоди знову заявили, що „релігійні пере
конання" забороняють їм брати зброю і служити в Червоній армії. Чи бачите,
боротися проти Червоної армії менонітський „бог" (читай буржуазія) до
зволяє, а служити в Червоній армії забороняє. Чи потрібна ще відвертіша
заява про свою контр - революційність!
Активна боротьба з революцією

Лютневу революцію верховоди менонітів зустріли прихильно. Особли
вого довір’я заслужив у них „душка Керенський", що на нього вони покла
дали надії, як і вся велика й дрібна буржуазія в ті часи. На нього дивилися,
як на спасителя від більшовиків, бо ще тоді боялися, що більшовики візь
муть владу в свої руки. Один із менонітських верховод, А. Крекер,
1917 року писав: „Але бог нам дав дуже солідного, справного міністра, саме
воєнного й морського міністра Керенського, що має необмежене довір’я у
всіх людей зі здоровим глуздом".
Але менонітські поміщики, глитаї і проповідники не обмежувалися лише
висловлюванням гарячої любови „душці Керенському". Літом і восени 1917 р.
на глитайських з’їздах представників німців колоністів, на з’їзді менонітських
громад обговорювали питання боротьби з революцією, що насувалася. У центрі
менонітства, в колонії Гальбшатдт, наприкінці 1917 року відбувалася активна
підготовка до боротьби проти встановлення на Україні радвлади, яка вже
тоді була в Росії.
Але остаточно показали своє справжнє лице „непротивленці" меноніти
підчас окупації України німецьким війском. Чужоземним окупантам мено
нітська буржуазія влаштувала врочистий прийом. Німецьким офіцерам мено
ніти активно допомагали, виявляючи червоногвардійців та більш-менш по
мітних у районі радянських робітників, що залишилися, беручи участь у
розправі над ними. У своїй ненависті до більшовиків і радянської влади про
повідники зразу забули святе письмо, що забороняло їм брати зброю, забули
і свої історичні традиції. За благословенням проповідників по всіх мено-

нітських центрах було утворено загони для боротьби з більшовиками. Над
воєнною підготовкою цих загонів ретельно працювали німецькі фельдфебелі.
Повстання робітників і найбіднішого селянства визволило Україну від
влади німецької буржуазії. Меноніти зісталися без своїх високих покрови
телів. На Півдні України гуляли цілі зграї всіляких „батьків" типу Махна,
що мали, як вони висловлювались, „зуб" на менонітів і інші німецькі колонії.
Для відсічі цим бандитським загонам були організовані загони самооборони,
куди була втягнена і середняцько - бідняцька частина менонітів.
Зважаючи на наближення Червоної армії, верховоди менонітів вирішили
використати ці загони самооборони для боротьби з Червоною армією. Не
сподіваючись, що на це піде бідняцько - середняцька частина менонітів, яка
перебувала в цих загонах, верховоди вирішили втягнути їх у боротьбу шах
райським способом. Частини Червоної армії, що наступали, верховоди мено
нітів оголосили за бандитські частини, і деякий час загони менонітів активно
стримували наступ червоних частин. Довідавшися про правду, більшість за
гонів розійшлися по домівках, а частину загонів верховодам удалося завести
в Крим. Коли денікинське військо захопило Україну, то ця подія для вер
хівки менонітів була справжнім святом. Всіма способами підтримуючи денікинців, менонітські верховоди і проповідники знову почали провокаційними
заходами втягати молодь у денікинську армію. Відкинувши релігійні погляди,
багато менонітів узялося до зброї захищати інтереси капіталістів і поміщиків.
Але й це не помогло, Червона армія перемогла.
1920 рік. Червона армія жорстоко бореться з білополяками. Врангель
користується з відсутности достатніх сил на Перекопі і просувається вперед.
Менонітські верховоди зразу ж тут, але їх проповідь вже не має колиш
нього успіху, у врангелівську армію йдуть майже виключно глитаї, що й
становлять основне ядро так званого німецького батальйону, що був най
надійнішою частиною Врангеля. Похід Врангеля мав для нього сумний кінець,
як і для всіх, хто брався відновлювати поміщицько - капіталістичний лад у
Росії та на Україні. Спроба Врангеля була остання, з нею скінчилася можли
вість менонітським верховодам активно боротися проти радянської влади.
Але колишні поміщики, фабриканти, глитаї й проповідники не відмовилися
від боротьби; вони її провадили й уперто провадять, лише в іншій формі,
можливій за теперішніх умов.
Історія контр - революційної боротьби менонітів, що йшли за своїми
верховодами підчас громадянської війни, не досить відома. Її старалися по
ховати проповідники у своїм середовищі. Але ж не зовсім. Нині в Запорізькій
•окрузі виявлено групу глитаїв менонітів, що брали активну участь у карних
загонах за гетьмана. Ці куркулі розстріляли до 100 чоловіка. Нині під слід
ством перебуває 14 чоловіка з цих колишніх гетьманців. Вони призналися,
що були в карних загонах і брали участь у розстрілах. Коли одного з них
запитали:—чому у ваших загонах не було бідняків, він відповів: „бідняків
ми не приймали". Цю історію контр - революційної боротьби ми повинні на
гадати трудящим менонітам, як би це не було неприємно проповідникам.
Боротьба проти політики радянської влади

Коли відверта контр-революційна боротьба провалилася, глитайськопроповідницька верхівка менонітів вдалася до „мирних" способів боротьби.
Використовуючи особливості релігійно - побутового укладу, що склався в
секті, та вузько - власницьку ідеологію, що поширена не тільки серед за
можної, а й поміж середняцької маси сектантів, вони рішуче виступили
проти низки заходів партії та радянської влади на селі.

Поперше, під впливом куркулів і проповідників в більшості колоній
менонітів були схвалені постанови проти переділу землі за рахунок віді
брання в поміщиків і глитаїв. По релігійних громадах було ухвалено поста
нови, що забороняли брати землю, відібрану в глитаїв, називаючи це зло
дійством. І тільки в результаті довгої і впертої роботи вдалося перебороти
опір глитаїв і проповідників і переконати бідняцько - середняцьку частину
менонітів здійснити здобутки Жовтневої революції.
Подруге, у противагу радянській кооперації, верхівка менонітських
громад утворила була свою фальшиву кооперацію, нібито побудовану на
братерських релігійних підвалинах. Насправді ж ці кооперативні об’єднання
були спекулятивні підприємства, що на них гріли руки колишні фабриканти,
поміщики й глитаї на чолі з якимось Петром Фрезе — головою всеросійського
менонітського сільсько - господарського товариства. Справа так Ішла протягом
кількох років, поки бідняцько-середняцька маса менонітів не переконалася,
як нещадно обдурюють їх старші „брати". Аж після цього справжня коопе
рація поступово почала витискати спекулятивну крамничку менонітських
верховод. 1926 року за постановою уповноважених місцевих кооперативних
об’єднань було ліквідовано так званий „союз голяндських вихідців на Укра
їні", а всеросійське менонітське сільсько - господарське товариство лікві
дувалося аж 1928 р.— після того, як І з нього вийшли майже всі місцеві
об’єднання. Бачите, скільки енергії і часу треба було для того, щоб зломити
опір глитаїв і проповідників, що не хотіли здавати своїх економічних позицій !
Дальшим питанням, що за нього менонітська верхівка невпинно бо
реться, е шкільна справа. Проповідники за підтримкою глитайні аж ніяк не
хочуть випускати зі своїх рук виховання покоління менонітів. Пропаганда
проти відвідування радянської школи не припиняється ще й досі, і ще значна
частина менонітів через цю пропаганду вважає за ліпше платити великі гроші
проповідникам за релігійне виховання, а не посилати дітей до школи.
1925 року менонітські верховоди, утворивши так звану „комісію в ре
лігійних справах", подали 8 вимог до ВЦВК СРСР. Ці вимоги вони ставили
як мінімальні для існування менонітських громад. Одна з найголовніших ви
мог стосувалася до справи зберегти релігійне виховання молоді й дітей.
Верховоди добре розуміють, що коли вони зміну, що підростає, не отруять
релігійним дурманом з дитинства, то їм доведеться попрощатися зі своїм керів
ним становищем і тоді назавжди впадуть вікові релігійні підвалини менонітства.
У другому параграфі цих вимог говорилося:
„Влаштовувати спеціально для дітей і молоді всілякі збори релігійного
характеру, хори, викладання закону божого і віровчення".
У третьому параграфі: „організувати дитячі будинки для дітей меноні
тів, завівши там виховання християнського характеру".
У шостому параграфі: „визнати школи нейтральною територією, де ви
вчається науки без пропаганди за чи проти релігії".
Звісно, ці вимоги зістались незадоволеними. Робітничо - селянський уряд
не міг відступити від принципів декрету про відокремлення церкви від дер
жави і дати менонітському релігійному віровченню перевагу. Про це добре
знали й самі верховоди менонітів, коли подавали ці вимоги. Але їм це від
мовлення потрібне було для того, щоб зчинити провокаційний галас, що,
мовляв, в Радсоюзі „переслідують за віру".
Казки про „переслідування за віру" і еміграція

Разом з рештками білих втекло за кордон немало і менонітів фабрикан
тів, поміщиків і проповідників, що, перебравшись до Америки, головним чином
до Канади, почали розписувати „жахи", які буцімто доводиться пережи-

вати менонітам у Радсоюзі. В результаті цих провокаційних наклепів мено
ніти, що живуть в Америці, утворили товариство для кредитування пересе
лення менонітів із СРСР до Канади під назвою „Боард". Утворюючи це
товариство, американські „брати" мали свою думку. За кредити меноніти-переселенці повинні були розплачуватися своїм потом, відробляючи позичені долари.
Зробивши свою провокаційну справу за кордоном, втікачі поміщики й
проповідники дали директиву своїм друзям у Радсоюзі, щоб вони розгорну
ли пропаганду за виїзд із СРСР. Цим вони, поперше, мали на меті завдати
економічних збитків радянській державі, а подруге, зробити політичну де
монстрацію проти влади робітників і селян.
Взявши цю директиву від утікачів-білогвардійців, глитаї і проповідни
ки стали керуватися нею, використовуючи свій вплив. Вони розгорнули ска
жену щоденну пропаганду за виїзд з Радянської України, де, мовляв, „не
дають" жити релігійним життям, де не дають „по-християнському" вихову
вати дітей. Меноніти повинні їхати до Канади, де живуть їх „брати", де їх
жде земля, позики для влаштування їх господарства,— взагалі рай земний
та й годі.
Немало менонітів бідняків і середняків піддалися на цю провокацію.
Приїхавши до Канади, вони попали не в обійми своїх „братів", як вони спо
дівалися, а в кабалу до них. Багато з них у своїх листах скаржилися на
свою долю і раді були б вернутися знову на Радянську Україну, але не було
коштів. Ці листи протверезили менонітів, і еміграційний рух серед них що
року меншав, а, коли й були випадки еміграції, то виключно емігрували за
можні. Так було до останнього року.
Рішучий курс партії і радвлади на колективізацію сільського господар
ства, що його з захопленням зустріли бідняцька й середняцька частини се
лянства, зустрів скажений опір глитайні і духівництва усіх мастей, що цілком
правильно бачать у перемозі колективізації свій кінець.
Для боротьби з колективізацією куркульство вживає всіх заходів, в
тому числі й релігію, і треба сказати, що проповідники менонітських громад
у цій провокаційній роботі можуть претендувати на першість. Колективіза
ція сільського господарства не могла пройти повз колонії менонітів. Але
глитаї, що відограють керівничу ролю у менонітських громадах, звісно, є
запеклі вороги колективізації. За допомогою проповідників вони розгорта
ють скажену роботу серед менонітів за еміграцію з Радянського Союзу. За
причину, звісно, виставляють „переслідування за менонітську віру". Старий,
що вже так багато завдав шкоди трудящим менонітам, лозунг знову витягли проповідники з кешені. Знову полилися казки про „земний рай" у Ка
наді, де „дають скільки завгодно землі, позик, де можна вільно вірувати".
І знову глитаї меноніти зуміли потягти за собою частину середняків і бідно
ти і переселити їх разом з глитаями за кордон. їх виїзд дав привід буржуаз
ній і меншовицькій пресі за кордоном зчинити галас про переслідування
за віру в Радянському Союзі. Це робиться для того, щоб посіяти серед
трудящих капіталістичних країн недовір’я до радянської країни.
Провокаційна агітація проповідників і глитаїв серед менонітів не при
пиняється. В результаті багато родин почали розпродувати своє майно і
з’їжджатися до Москви, щоб звідти виїхати в Канаду. Такі випадки були в
Херсонській, Криворізькій і Мелітопільській округах.
Ще багато бідняків і середняків менонітів не усвідомили, який „рай"
їм готують їхні „брати" за кордоном. Наше завдання — застерегти їх від непростимої помилки, що її можуть вони зробити, послухавши своїх верховод,—
кинути своє господарство, вільну країну і попасти в довічну кабалу до ка
надських глитаїв, що в особі емігрантів сподіваються мати дешеву робочу силу.

Трудящі меноніти повинні уважно прочитати і задуматися над листом
одного зі своїх єдиновірців колоніста В. Я. Шредера (з колиш. Казаносельська, Люксембургського району). Цього листа видруковано в газеті „При
азовский Пролетарий". От що пишеться в ньому:
„Першого листопада в німецьких газетах з’явилося повідомлення про те, що Росій
сько-Канадське пароплавне агентство видало для пасажирів німців, що бажають виїхати доКанади, 500 проїздних білетів позичково, а в дальшім — ще видасть позичково 8000 біле
тів. Замість того, щоб зарані вияснити, на яких умовах дають білети, багато німців селян,
у тому числі й я, повіривши облудним вговорянням агентів німецької буржуазії, розпродали
своє майно, а інші то й зовсім покидали майно на призволяше, розорившись остаточно. Як
я потім узнав, за цей білет селяни, приїхавши до Канади, повинні будуть одробляти тяжкою
працею, а до відробітку цього боргу фактично будуть перебувати в кабалі у канадських
експлуататорів. За проїзд лише однієї моєї родини довелось би відробляти борг у 1000 доларів.
Таким чином, зробивши необдуманий вчинок, я на своєму особистому гіркому досвіді пере
конався, шо, піддавшись явно шахрайським вговорянням закордонної буржуазії, я мало не
розорив свого господарства, і лише тепер зрозумів, що ліпшої батьківщини, ніж Радянський
Союз, шукати не треба. Тому я застерігаю всіх німців СРСР від шахрайства, що через
нього вони можуть потерпіти".

Ми повинні вказати їм також на досвід старошведів, що послухали
своїх пасторів і глитаїв і виїхали разом з ними з Херсонської округи у Шве
цію, а тепер просять уряд УСРР дозволити знову їм повернутися на Радян
ську Україну. Пастори і глитаї також тоді галасували, що в Радянській
Україні переслідують за віру ; вони обіцяли їм золоті гори у Швеції, сам
шведський принц писав їм люб’язні листи. Але це тривало доти, поки шве
ди не виїхали з Радянської України. Коли ж вони приїхали в Швецію, їм
зараз же запропонували йти в наймити або їхати в Канаду.
Тільки тоді середняки і бідняки старошведи зрозуміли, що не про них
турбувалися пастори-глитаї і шведський принц, коли їх закликали у Швецію,—
їм потрібний був лише привід для того, щоб зчинити в закордонній пресі
кампанію, що, мовляв, в Радянському Союзі переслідують за віру, що там,
мовляв, не можна жити боговірній людині, що звідти „тікають".
Самі буржуазні газети, як, наприклад, „Берзен Кур’єр", у рішучій формі
застерігають від „безвідповідального оптимізму (радісних сподівань), що
його виявляє останнім часом німецька суспільна думка щодо справи пере
селення менонітів у Східню Прусію“. Газета вказує, що „ці оптимісти не
мають достатнього уявлення ні про той високий господарський рівень, що
ним відзначаються німецькі колонії в Росії, ні про дуже сумний стан, що в
ньому нині перебуває сільське населення в Німеччині".
Коли ж ми ознайомимося з можливостями поселення менонітів у Канаді,
то становище там аж ні скільки не ліпше, ніж в Німеччині. Трудящі мено
ніти повинні все це добре зважити і обміркувати перш, ніж наважитися по
кидати свої насиджені місця у вільній країні і кидатися в невідоме.
Викрити провокацію глитаїв і проповідників

Завдання спілок войовничих безвірників — викрити провокацію глитаїв
і проповідників і разом з радянською суспільністю допомогти бідняцькосередняцькій частині менонітів усвідомити, що не про них і не про їх віру
турбуються їх „брати", коли пропагують виїхати з Радсоюзу.
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глитаїв. Аджеж зовсім не випадково, що агітація за еміграцію досягла
найбільшої активности якраз саме тепер, цього року, коли ми маємо рішу
чий перелом у справі колективізації сільського господарства і відходу тру-

дящих від релігії. Ці перемоги соціялістичного будівництва не можуть про
йти мимо менонітських колоній. Тому і тікають глитаї і проповідники.
На Україні є до 125 тисяч менонітів. Із них 20 тисяч перебуває в чле
нах релігійних громад. Основна маса їх живе в Мелітопільській, Запорізькій,
Херсонській, Артемівській і Сталінській округах. Окружні ради СВБ цих
округ повинні підсилити свою роботу серед сектантів менонітів. Антирелігійники повинні роз’яснити трудящим всю підкладку боротьби менонітської
секти з революцією і радянською владою та як в цій боротьбі глитаї й про
повідники нерідко використовували трудящих менонітів.
Антирелігійники повинні усім тим, хто піддається вговорянню глитаїв і
проповідників, сказати: не вірте більше цим шахраям. На Радянській Укра
їні ви — вільні громадяни, хазяї себе і своєї праці, а там, куди вас кличуть
глитаї і проповідники, буде добре тільки їм, а на вас чекає капіталістичне
рабство і матеріяльні злидні.

