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ЧЕРНІВЕЦЬКІЇ ІОРУМ РЕЯІГІБЗЙАВЦІВ

ЩОДО СВОСТ КОНФЕСІЙНОЇ належності



РЕЛІГІЇ МАЮТЬ БІЛЬШЕ СПІЛЬНОГО, НІЖ ВІДМІННОГО

Дорогі друзі! В цьому році ми відзначаємо деся
тиріччя появи на українських теренах громадського руху 
за свободу суспільного буття релігії. Зародився він насам
перед в середовищі науковців-релігієзнавців, що придало 
йому відразу належну обґрунтованість, суспільну вагу і 
велику привабливість навіть в різних конфесійних колах. 
Прагнення й активні дії носіїв цього руху з утвердження в 
країні повної свободи віросповідань, толерантності 
міжконфесійних відносин, дотримання законності (зокре
ма міжнародних правових норм) у ставленні держави до 

релігійних спільнот і у виявах діяльності релігійних організацій сприяло тому, що Україна ста
ла для інших країн взірцем того, як слід організовувати державно-церковні відносини, утверд
жувати свободу совісті. Особливістю вільнорелігійного руху України є те, що він виявився 
співзвучним з демократизмом української держави у її ставленні до релігійної сфери, в актив
ному підключенні різних конфесійних спільнот до діяльності світських рухів за релігійні свобо
ди, в набутті системності діяльністю цього руху, в широкому запозиченні Україною міжнарод
них стандартів демократизму свободи совісті тощо. Багата видавнича діяльність українських 
науковців, що досліджують проблеми релігійної свободи, сприяла запозиченню і впроваджен
ню в реалії життя міжнародного і регіонального досвіду ефективних форм роботи із утверджен
ня свобідного буття релігії.

Україну відзначає не голе декларування свободи віросповідань в своїх правових докумен
тах і промовах на конференціях, а наявність великого різноманіття форм роботи у сфері гаран
тування свободи віросповідань, толерантності їх взаємовідносин, наукової обґрунтованості 
державно-церковних взаємин. Окрім традиційних науково-практичних конференцій з питань 
свободи суспільного буття релігії і її спільнот, ми ще маємо регіональні Дні релігійної свободи, 
молодіжні школи толерантності міжконфесійних відносин, міжконфесійні фестивалі художніх 
колективів, зацікавлені зустрічі з певних питань керівних діячів різних конфесій, написання 
інформативних праць про різні конфесії, тематично спеціалізовані радіо- і телепередачі, робо
ту міжконфесійної бібліотеки тощо. Роль організатора роботи з утвердження свободи совісті в 
українському суспільстві перебрав на себе Центр релігійної інформації і свободи Української 
Асоціації релігієзнавців. Утвердженню свобідного буття релігії в Україні у великому різно
маніття її конфесій сприяють наш щорічник «Релігійна свобода», щомісячник «Релігійна пано
рама», чисельні наукові збірники з теми, біля десяти щорічних наукових конференцій з питань 
міжконфесійного порозуміння в різних областях країни. При цьому ми прагнемо наголошува
ти не на тому, що різнить релігії, а на тому, що їх єднає, а це насамперед віра в надприродне, 
в Бога, сприйняття вчення про потойбіччя, життя в якому гарантоване тим, хто моральним був 
в земному житті. Основні положення конфесійної моралі співпадають: вони лише виражені 
іншими словами. Єднає всі релігії насамперед любов до людини, їх всеохопний гуманізм. З д о 
лати міжконфесійну упередженість може слідування обґрунтованому Папою Іваном Павлом II 
принципу «Вибачаймо!» і главою У ГК Ц  Любомиром Іузарем принципу «Забудьмо!». 
Об'єднати всіх людей в одну релігію не можна. Історичні умови їх буття, культурна і кон
фесійна традиція, етнічна ментальність різних народів зумовили особливості їх релігійності. Її 
слід сприймати як данність і не зневажати її. Релігії, навіть конфесійно споріднені, можна 
єднати духовно, а не організаційно, як це дехто сподівається, породжуючи відтак міжрелігійну 
упередженість, а то й ворожнечу.

и
Професор Анатолій К О Л О ДН И Й
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Прес-служба Московсько- 
Православної Церкви
України в особі свого глави 
Василя Анісімова заявила, 
що оскільки Президент 
України В.Ющенко
прийняв на Пасху таїнство 
євхаристії в розкольників 
(так вона називає УПЦ 
Київського Патріархату), 
вступив в контакт з 
відлученим від Церкви (тут 
мався на увазі Патріарх 

УПЦ КП Філарет), а відтак став не лише співучасником 
розколу, а й розколовчителем, то він «отримає церковне 
покарання. Для таких повернення в лоно Церкви можливе лише 
через покаяння і спеціальні дозвільні молитви». Оскільки офіційна 
церковна влада УПЦ МП ніяк не зреагувала навіть на пресові 
заголовки типу «Ющенка відлучають від Церкви», «Ющенка не 
пустять в Києво-Печерську Лавру» і т.п., то це є ознакою її згоди з 
цим (як кажуть росіяни: «молчание -  знак согласия»). Той же 
Анісімов у своєму інтерв’ю газеті «Експрес» (4-11 травня) додав: 
«Віктор Ющенко відступив від своєї православної віри. Він не раз 
заявляв, що є вірний Українській Православній канонічній Церкві, 
що вона його благословила».

Скільки можна? Таке питання з’являється відразу, коли читаєш в 
газетах про нове пограбування храмів, про викрадення з них 
дорогоцінних речей або ж про нищення церковного добра ще 
однією храмовою пожежею Цього разу обікрали православну 
церкву у Великих Мостах на Львівщині. Наш часопис вже 
порушував питання про судову відповідальність єпархіальних 
владик і священнослужителів цих храмів. Можна ж поставити



з
перепону цьому варварству, а вони виявляють тупу байдужість, 
зволікають. А може в такий спосіб ховають сліди викрадень, бо ж 
де беруться сотні тих ікон, які час від часу ловлять на кордоні 
митники.

Нижні печери Києво- 
Печерської Лаври у стані 
можливого обвалу. Про це
заявив Державний
департамент промислової 
безпеки, охорони праці і 
гірничого нагляду МНС 
України. Відомо, що в 
травні м.р. в лабіринті 
Батиєм убієнних цих печер 
на глибині 7-8 метрів вже 
відбувся обвал ґрунту із 
знищенням цегляного
кріплення галерей і 
заповненням землею
проходу десь на 7,3 метра.
Заст. директора інституту «Київ проект» свідчить: «За радянських 
часів відвідування печер було строго обмежене, а мощі святих 
монахи декілька разів на рік виносили на вулицю, розмотували і 
просушували. За останні 15 років це ніхто не робив, вологість і 
печерах також не провіряли. Мало того, що вологість в печерах 
удвічі перевершує допустиму норму, але й потік туристів ніхто не 
обмежує. Підземелля насамперед потребує вентиляційну систему, 
інакше обвали можуть повторюватися. Перш ніж приступити до 
ремонту, ґрунтові хіміки мають дослідити піщаник, в якому тисячу 
років тому вирубали лабіринти, й дати висновок, чи не втратив він 
міцність. Коли над печерами саджали дерева, то викопували ями 
глибиною до 2-х метрів -  із-за цього постраждали плати 
водовідпірних ґрунтів і підмок тисячолітній шар піщанику». 
Начальник Держуправління пам’яток історії, культури та 
історичного середовища Руслан Кухаренко називає біля 20 причин 
обвалу. Головні серед них: розарій, розбитий на пагорбі, який 
постійно поливають; застарілий водопровід, що інколи підтоплює 
печери; неякісна вентиляція (коли її споруджували, то пробили в 
печерах дірку, вивели з них азбестову трубу, через яку в лабіринт



попадають опади; диряві резервуари води на вулиці Січневого 
повстання та ін. (Газета по-киевски. - № 88). Однією з причин 
лаврської ситуації є також відбудова Успенського Собору. Масивна 
бетонна будівля, зрозуміло, сприяла ґрунтовим зсувам. Ще одне. 
«Коли проводилася відбудова Успенського собору, для зміцнення 
наявних фундаментів поруч з ними було забито біля 70 свай, - пише 
канд. техн. наук І.Карманова. - Ці сваї пересікають водоносний 
горизонт і служать перешкодою для вільного руху ґрунтових вод. В 
такий спосіб спричинено підйом цих вод приблизно на один метр» 
(Летопись Православия. - №3). Але якщо обвал 20-21 травня 2005 
року не супроводжувався виходом на поверхню, то нині провал 
грунту досяг вже земної поверхні. Наявна воронка. Постало 
питання розробки програми збереження печерного заповідника. 
Проте до цього часу ще не були проведені на місці обвалу ніякі 
ліквідаційні заходи. Нині обвалений ґрунт служить своєрідною 
підпоркою і вибирати його треба обережно. Відразу треба 
встановити стояки з підпорками, бо ж стеля може поховати 
працюючих. Фахівці вважають, що маємо надзвичайну ситуацію 
природного характеру. Поки не з ’ясовано причини обвалу, ремонт і 
реконструкція печер не має сенсу. Відновлювальні роботи 
почнуться скоріше в серпні м-ці. До Києва вже приїхала бригада 
ліквідаторів шахтних обвалів з Донбасу для вивчення ситуації. 
Фахівці із Держпромнагляду повідомили, що руйнування в Лаврі 
загрожують всім Ближнім печерам з мощами святих і Церкви св. 
Антонія. Об’єкт вже не може функціонувати без відповідних 
гарантій в регламентному режимі. То ж поки заповідні місця 
знаходилися під опікою державних інституцій, вони могли 
зберегтися. Безконтрольна експлуатація печер монастирем з метою 
одержання все більших прибутків призвела до того, що ми можемо 
втратити знану у всьому світі святиню. А зараз чуємо, що 
пожертвувань на ремонт печер у Лаври не вистачить. Відтак 
держава, повного відокремлення від якої так настирливо вимагає, 
безсоромно експлуатуюча печери, Церква Московського 
Патріархату, має взяти на себе функцію охоронця святині.

Скорочено термін альтернативної військової служби. Увійшла 
в дію відповідна постанова Кабінету Міністрів. Вона стосується 
юнаків, які за релігійними переконаннями не можуть служити в 
армії. Тепер замість 27 місяців хлопці будуть відбувати 18, а ті, хто 
має вищу освіту -  13,5 місяців. Нагадаємо, строкову військову
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службу скоротила Верховна Рада рік тому, але до альтернативників 
руки дійшли тільки зараз. Скоротити термін ініціювало 
Міністерство праці і соціальної політики. Призов на альтернативну 
службу здійснюється не військкоматами, а спеціальною комісією. 
Для того, щоб служити альтернативно, потрібна довідка з релігійної 
організації про те, що призовник дійсно перебуває в її рядах. 
Розподіляє по об'єктах служби не військкомат, а центр соціального 
захисту, оскільки служити приходиться, як правило, у благодійних 
організаціях. Службу такого плану з армійською порівнювати 
важко. Строгого нагляду тут немає. Тільки необхідно надсилати 
щоквартальні звіти про роботу у свій соціальний центр. 
Альтернативників в Україні відносно небагато. За минулий рік 
зареєстрували понад півтори тисяч таких призовників у всій 
державі. Нові норми поширюються і на тих, хто служить зараз. 
Тому якщо юнак пробув в армії 18 місяців, його повинні відразу ж 
відправити додому, (daily.com.ua).

Л.Черновецький плутається у своїй християнській конфесійній 
і церковній належності: то він в харизматичній Церкві 
«Посольство Боже», то він в Київському, а то й у Московському 
Патріархаті. На питання кореспондента про його релігійну 
належність, Черновецький зреагував так: «Я никакой не сектант. Я 
хрещусь на икону и я уважаю православную церковь. Но с 
удовольствием слушаю проповеди, например, в католическом 
храме». (Факты. - 20 квітня)

Простий, як «сибірський валянок» (його власне порівняння -  
РП), новий мер Києва Леонід Черновецький має якусь 
невизначеність у своїй конфесійній і церковній належності. То
він заявляє: «Я -  протестант. Это одна из ветвей христианства», а 
то: «Я -  православный. Причём церковь, где я молюсь,
принадлежит Киевскому Патриархату». Потім він йде і одержує 
благословення Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира, 
повідуючи при цьому, що регулярно відвідує богослужіння у Свято- 
Троїцькому Іонинському монастирі УПЦ МП. Зрештою, він 
перебирає на себе функцію князя-хрестителя: «Я роблю все 
можливе, щоб мої неохрещені рідні відчули те, що колись багато 
років тому відчув Святий рівноапостольний князь Володимир». Ще 
в одному із своїх виступів у Верховній Раді Л.Черновецький сказав, 
що він відкриває першу сторінку Біблії і читає там слова: «У
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початку було слово і слово було у Бога...». Ось лише питання, де 
він взяв Біблію із такими її початковими словами? Може Біблія у 
нього якась особлива? Оцінюючи ставлення нового київського мера 
до релігії, відзначимо, що воно є надто еклектичним. З його слів так 
і не визначиш, ким він є у своїх конфесійних визначеностях. 
Л.Черновецький -  володар Правекс-банку і А.Айвазова -  
дружина мера, голова Всеукраїнського добродійного фонду 
«Соціальне партнерство» розробили ряд «божественних 
постулатів», які щодня мають усвідомлювати співробітники 
Правекс-банку. Кодекс «сім’ї Черновецьких» включає наступні 
заповіді: 1. Якщо людина багата, то це -  «люди-напівбоги». Так 
хоче Бог, а тому вони «природно» вищі за інших. 2. Співробітник 
банку повинен безпечно підкорятися керівництву, тому що «так 
хоче Бог». 3. Робота і служіння в Церкві повинні бути на першому 
місці -  особистих проблем не існує. (Українська газета. - №12)

Певно що Вірменській 
апостольській Церкві в 
Україні скоро не
пощастить перенести свій 
кафедральний собор, а 
відтак і офіс зі Львова до 
Києва. Ще в 2004 році 
вірмени одержали на Подолі 
земельну ділянку під
будівництво храму. Коли 
вже було розроблену 
документацію під забудову, 
що обійшлося у тисячі 
гривень, з’ясувалося, що
місцеві мешканці не
виявляють бажання віддати 

під забудову запущений сквер. Подоляни навіть знесли паркан, 
який огороджував будівельний майданчик. Почалася тяганина в 
судах. Організатор протестуючих Ю.Бурмака заявляє: «Нам тут 
потрібний сквер, а не храм із натовпом парафіян та з гучним 
дзвонінням. Не треба все це подавати як нашу боротьбу проти 
вірмен. Українському чи ісламському духовенству ми також не 
дозволили б позбавляти нас життєвого простору».
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Газета «Голос Православ’я» (№8) попросила вибачення, як вона 
пише, «у відомих і шанованих в Україні науковців і 
журналістів-релігієзнавців Анатолія Колодного, Клари Ґудзик, 
Віктора Єленського, а також Владислава Суярка, які багато 
років поспіль об’єктивно і справедливо інформують суспільство 
про релігійну ситуацію в Україні». Газета весь зміст негативу 
щодо цих осіб в своєму п’ятому числі віднесла на совість нью- 
йоркського її кореспондента Валентина Табунського, а не Дмитра 
Степовика, хоч невідомо, звідки той автор знає цих осіб і чи хоч 
колись мав зустрічі з ними.

На Володимирській гірці Києва під час її реконструкції дехто 
порушив питання відновлення відомої свого часу на всю 
Російську імперію відкритої в 1901 році панорами «Голгофа».
Живописне полотно розміром 93,8 на 12,9 метра створили тоді 
Віденські художники Фрош і Крігер разом з киянином 
Фабіанським. Хоч пропозиція і не пройшла, але місце для панорами 
на гірці залишили й запропонували здійснити цей задум за окремою 
програмою. Поки що на місці «Голгофи» буде встановлено 
відкритий рекламний щит у вигляді широкого кола, на якому 
зсередини розмістять фоторепродукцію знищеної панорами. А між 
тим панорама органічно вписалася б у той туристичний маршрут, 
який хочуть оформити: пам’ятник Володимиру -  Андріївська 
Церква -  Десятинна церква (?) -  Софія -Михайлівський монастир. 
Це був би той духовний комплекс, який вабив би сюди не лише 
українців, а й зарубіжників.

Десять років тому на філософсько-теологічному факультеті 
Чернівецького національного університету ім. Юрія 
Федьковича (декан -  проф. В.Балух) було відкрито
релігієзнавче відділення. Воно вже має своїх випускників, які 
працюють в школах, колледжах і вузах. Дехто із випускників 
відділення продовжив себе у сфері науки, зокрема навчаючись в 
аспірантурі Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН 
України. Викладачами відділення видрукувано ряд підручників 
релігієзнавчого циклу, які знайшли свого читача далеко за 
Чернівецьким університетом. До читання лекцій слухачам 
відділення деканат запрошує провідних науковців-релігієзнавців з 
Києва. Студентами відділення (особливо заочної форми навчання) є 
послідовники різних християнських конфесій (зокрема священики і
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пастори), які вирішили одержати диплом вищої освіти. Досвід 
роботи Чернівецького релігієзнавчого відділення вивчають інші 
університети, які виявили бажання готувати у себе фахівців з 
релігієзнавства. З червня релігієзнавче відділення гостинно чекає 
нових абітурієнтів.

ПРАВОСЛАВ’Я

Незважаючи на явну співпрацю нового мера Києва Леоніда 
Черновецького з харизматичною Церквою «Посольство Боже», 
Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир все ж прийняв 
його у своїй резиденції. Справа в тому, що саме завдяки співпраці з 
Черновецьким намісника Свято-Троїцького Іонинського монастиря 
побачив світ православний інформаційно-просвітницький 
телевізійний проект «Паломник». Чернівецький фінансував поїздку 
групи телевцізорщиків для зйомок на Святу Землю, а також на 
території стародавніх монастирів Греції та Кіпру. В УПЦ МП 
стверджують, що Черновецький відвідує богослужіння у Свято- 
Троїцькому Іонинському монастирі, що він підтримує діяльність 
спільнот православної молоді. (Греко-Католицька традиція. - № 49)

Патріарх УПЦ КП Філарет та Предстоятель УАПЦ Мефодій 
звернулися з листом до Президента України В. Ющенка, в 
якому висловлюють свою стурбованість ігноруванням в столиці 
України «наших споконвічних православних традицій».
Предстоятелі двох Церков зауважують, що «певними політичними 
силами підтримується агресивна діяльність тоталітарних 
деструктивних культів під проводом чужих «місіонерів», що, 
зрештою, перекреслить «розпочату вже велику роботу з 
відновлення наших православних святинь, відродження духовності 
нашого народу». Святійші владики закликають Ющенка «зупинити 
спробу деструктивних культів руйнації духовності, яка може стати 
небезпечним явищем, що призведе до цілковитої деградації нашого 
народу». Філарет і Мефодій звертають увагу Президента на 
протизаконний «спосіб приходу до влади шляхом посіяного 
розбрату, розпалювання міжконфесійної ворожнечі, порушення 
вікових традицій віротерпимості, миру та злагоди». Незрозуміло 
лише, кого і що владики тут мають на оці. Прочитавши Звернення, 
відразу зауважуєш, якими далекими є від діючого українського і



міжнародного законодавства владики. По-перше, на якій підставі 
влада має втручатися в релігійне життя, якщо Церква, згідно 
Конституції України, відокремлена від держави. Українське 
законодавство гарантує свободу віросповідань. По-друге, діяльність 
названих владиками «тоталітарних культів» не підпадає під жодне 
із зазначених в законах положення, що можуть слугувати причиною 
для заборони тієї чи іншої релігійної течії. По-третє, харизматизм, 
про який тут, власне, ведуть мову Філарет і Мефодій як про 
деструктивний культ, став світовим релігійним феноменом, що вже 
давно за кількістю своїх послідовників (переважно молодь) вийшов 
на друге місце в християнському світі, відтіснивши при цьому 
православ’я, що, як це засвідчує інтенсивне скорочення його 
парафій, поступово відмирає. По-четверте, владики надто звужено 
сприймають духовність українця, обмежуючи її православністю, 
хоч мали б рахуватися з наявністю в країні послідовників інших 
конфесій та історизмом суспільного життя, що виявляється у 
принципі: на всьому лежить печать смерті. Не Президент, а 
Православні Церкви мають самі обстоювати свій статус в 
суспільстві, скажемо так, захищати себе, своїх вірних, православну 
духовність. Якщо Греко-Католицька Церква веде постійну 
катехитичну і євангелізаційну роботу в Західному регіоні країни, то 
й маємо там лише 3% громад нових релігійних течій. А якщо в 
центральних, південних та східних регіонах православні 
сподіваються, що держава робитиме це за них, буде забороняти всі 
інші конфесії, окрім православ’я, заганятиме вірних у їх храми, 
дасть можливість, всупереч законам про свободу совісті і освіту, 
влізти в державну школу, виявляючи бездіяльність своїх недільних 
шкіл, православним церквам, то й маємо і цих регіонах відсоток 
нових релігійних утворень від 12 до 23. Не у Президента допомогу 
слід просити, а, вийшовши за церковні стіни, йти до вірних із 
словом Христа. Сам Спаситель до цього закликав. То ж його чомусь 
більше чують католики, протестанти і неохристияни, а не 
православні.

Синод Московсько-Православної Церкви України заявив, що 
ця Церква піде на діалог з УПЦ КП та УАПЦ в разі дотримання 
ними таких умов: 1.Припинення насилля з боку цих спільнот щодо 
УПЦ. 2. Повернення УПЦ насильно забраних у неї храмів і будівель 
управління. 3. Невтручання влади у внутрішнє життя Церкви. 4. 
Неучасть в цьому процесі колишнього митрополита (так вони
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називають -  РП) Філарета, оскільки він не підкорився рішенням 
Матері-Церкви і пішов у розкол. Відтак, робить висновок преса 
УПЦ МП, « у них залишається єдиний шлях до об’єднання: 
покаяння і повернення в лоно Святої Вселенської Православної 
Церкви». (Летопись Православия. - №3)

Бункер Гітлера Московсько-Православна Церква Вінниці 
переобладнує під храм. Богослужіння поки що проводяться при 
вході до катакомб. В такий спосіб УПЦ МП прагне, як сказав 
настоятель храму отець Олексій, вшанувати пам’ять тих, хто 
будував цю споруду і тут же був знищений. Передбачається 
обладнання в бункері, окрім храму, бібліотеки православної 
літератури, Інтернет-залу й трапезної.

УПЦ Київського Патріархату має намір організувати переклад 
українською мовою книги святителя Димитрія Ростовського 
(Туптала) «Життя святих». Намір видати книгу святителя його 
рідною мовою можна всіляко вітати, а ось щодо якості перекладу 
можна висловити багато сумніву, бо ж братися за переклад треба не 
на рівні буденного знання мови, а на рівні її глибинного пізнання. 
Навіть не кожний випускник філологічного факультету за цю 
справу візьметься, бо ж тут треба добре знати нюанси і 
закономірності, синонімічність двох мов -  української і російської. 
А тут мовна освіта в перекладачів «Житій...», як і інших 
богослужбових книг до цього, аж від 7 до 10 чи 12 класів 
загальноосвітньої школи ! То ж і матимемо те, чого не варто мати. 
Відтак твір тоді краще читати мовою оригіналу його написання. Бо 
ж страшно стає і смішно, коли газета інформує про щоденний 
ретельний переклад кожним з учасників групи в середньому по 25- 
35 сторінок. Певно такого ж ґатунку й інша перекладена тут 
українською мовою богослужбова література. Скажімо, як багато 
праці прикладають перекладачі Біблії українською мовою з 
Біблійного товариства. Вони мають перед собою її різномовні 
оригінали. А перекладати Біблію з російської українською із всіма 
тими її перекладними спотвореннями, які має синодальне видання, 
то краще взяти наявні переклади Куліша-Нечуя-Левицького-Пілюя 
чи Огієнка, інші наявні вже переклади, описані добре Дмитром 
Степовиком, і не творити те, що не можна сприйняти за переклад. 
Тоді постає питання, а чому це переклад зроблено з російської, а не 
англійської чи грецької, грузинської чи болгарської?
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Синод Грузинської Православної Церкви інформував, що 
єпископ Христофор й інші духовні особи, які, перебуваючи в 
Києві, співслужили з Патріархом УПЦ КП Філаретом, діяли при 
цьому з особистих міркувань, а не згоди на те Патріархії Грузії.
Св. Синод строго засудив самовільство цих грузинських духовних 
осіб. Він при цьому висловив сподівання, що існуючі в Україні між 
православними Церквами проблеми мають бути вирішені у 
відповідності з традиціями Вселенського Православ’я, в дусі 
християнської єдності. «Українська Церква обов’язково має набути 
незалежність лише з дотриманням законів церковного права, а 
Грузинська Церква, при взаємному зацікавленні сторін, може 
внести долю своєї участі у вирішення цієї проблеми», - говориться 
в рішенні Синоду ГПЦ. (Начало. - №4)

Відбудовуючи заповідник «Гетьманська столиця» в Батурині, 
Кабмін чомусь забув включити до списку пам’яток, які слід 
відродити, церкву-сповідальню гетьмана Івана Мазепи.
Московсько-православні батюшки міста з підспіву їм ігумені 
Кріпницького монастиря Дорофеї всіляко глумляться тут над 
історичною пам’яттю українців. Українофобка Дорофея заявляє, що 
«нету никакой незалежной Украины и её церкви, а трагедия 
Батурина -  вымысел». Лише завдяки діяльності отця Романа Кривка 
вдалося храм УПЦ Київського Патріархату зробити в місті центром 
національного відродження Батурина. В підвальному приміщенні 
колишньої церковно-парафіяльної школи обладнаному під храм 
проводяться спеціальні поминальні служби за спокій душ 
покатованих батуринців, яких священик місцевої Московсько- 
Православної Церкви називає «єретиками, подібними католикам, 
сектантам, розкольникам». (Наша віра. - Березень)

Православна Церква Київського Патріархату вирішила не 
відстати від Московського, який возить по Україні то якісь 
чудотворні ікони, а то шматочки мощей якогось святого -  чи то 
голову, а чи ж ноги (бідні люди: їм і після смерті в цілому тілі 
лежати не дають). Так ось УПЦ КП з нагоди 1700-річчя смерті 
святої великомучениці Варвари вирішив її мощі, які зберігаються у 
Володимирському соборі Києва, провезти по містах України. Вони 
будуть в Луцьку, Рівному, Самборі, Тернополі, Івано-Франківську, 
а потім повернуться знову до Києва.
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Православні Дніпропетровська виступили проти приїзду в 
місто і виступу в оперному театрі московського співака Бориса 
Мойсеева. Вони ладні пікетувати будинок опери, бо ж вважають, 
що артист, як прихильник содомського гріха -  гомосексуаліст, 
спаплюжить приміщення, в яке потім не можна буде навіть 
привести дітей на Новорічну ялинку. «Ми знаємо, як Господь 
знищив Содому і Гоморру, - заявляє глава Дніпропетровського 
православного братства, - і не хочемо, щоб наше місто повторило їх 
долю».

Надзвичайно великої історичної цінності святині викрадені в 
ніч на 1 квітня із храму села Требухівці, що на Хмельниччині.
Злодії «поживилися» 21 іконою, трьома срібними хрестами, двома 
давніми Євангеліями та ін. Якщо врахувати те, що требухівський 
храм мав ікони ще XVIII-XIX століть, бо ж і в комуністичну добу 
він не закривався, то можна сказати, що викрадені історично 
значимі ікони, раритетні речі. Ми майже в кожному числі нашого 
часопису пишемо про це і водночас зауважуємо, що винуватцями 
обкрадень і пожеж є насамперед храмовий священик, який не зумів 
організувати громаду на збереження святині і її цінностей.



76-річний священик УПЦ МП Федір Ленок із села Товстий Ліс 
після Чорнобильської трагедії був евакуйований до 
Макарівського району. Але, не одержавши там квартиру, він 
повернувся до рідної землі. «Сюди тягнуть свої рідна хата, подвір’я, 
город і колодязь. Вулиці села, самотні дерева, ліс, річка -  все це 
жива пам’ять про дитинство, молодість", - говорить отець Федір. 
Нині він мешкає переважно в Чорнобилі. Сили він черпає «у святій 
вірі в Бога, той ніколи не збідніє ні в чому. Сам Христос сказав: 
«Вір у мене -  і ти ніколи не вмреш».

Ще одна церква згоріла на Буковині. Згоріла Миколаївська 
церква в селі Реваківці. Вона належала УПЦ МП. Храм має понад 
сто років. Його збудували у 1899 році. Пожежу списують на 
робітників, які, роблячи ремонт в дерев’яній церкві. Підігрівали 
олифу на газовій плиті. То скільки ще святинь горітиме на 
Буковині?

Для глави УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана) 
історична наука не існує. Це засвідчує його пасхальне послання, 
де він, нехтуючи історичними фактами, Брестський собор 1596 року 
подає як витвір польської королівської влади, а не як дію 
східноукраїнського єпископату Київської митрополії (відомо, що 
західноукраїнські владики не підтримали унію). Владика також не 
читав ті історичні документи, які засвідчують організацію 
Львівського собору (тому він = псевдособор) 1946 року 
радянськими кагебістами, що зрештою привело не до «повернення 
до прабатьківської православної віри», а до перетворення Греко- 
Католицької Церкви в «катакомбну Церкву», що зберегла вірність 
батьківській традиції (і це за умови, що Москва відправила весь 
єпископат УГКЦ, в тому числі і її Предстоятеля митрополита 
Йосифа Сліпого, туди, де, як кажуть українці, «Макар телята пасе». 
Московський Патріархат, слідуючи своїм традиційним 
колонізаторським позиціям, що наслідували оригінальний фашизм 
Московських світських властей, пограбував УГКЦ -  забрав собі її 
храми, переманив частково вірних та ін. То ж Московській Церкві 
слід не відзначати з урочистістю 60-річчя Львівського Собору, а 
звернутися із словами вибачення і каяття до вірних цієї Церкви, 
тисячі послідовників якої з благословення Московської Патріархії 
залишили своє життя в «Сибири далёкой». Вічна пам’ять їм, Боже 
упокоения душі і ганьба тим, хто призвів до цього, благословляв й
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нині благословляє Московських колонізаторів (як світських, так і 
духовних). Характерно і похвально, що ювілейні річниці 
Московсько-православного колонізаторства залишилися без 
діфірамбів їм з боку Предстоятеля власне Української Православної 
Церкви -  Київського Патріархату у його Пасхальному вітанні.

Зауваживши, що цього року відзначення Пасхи співпадає з 20- 
річчям Чорнобильської трагедії, глава УПЦ МП митрополит 
Володимир у своєму Пасхальному посланні пише: «Ця трагедія 
забрала безліч життів, а її наслідки тяжіють над нашим народом 
і дотепер». Владика інформує, що очолювана ним Церква у 
співпраці з різними доброчинними організаціями активно надає 
духовну і матеріальну допомогу потерпілим від Чорнобильської 
аварії.

В Києві на Андріївському узвозі більше року працює Музей 
ікон. Експонується тут біля трьохсот ікон різного змісту і різних 
років творіння. Щочетверга в Музеї відбувається богослужіння. 
Всі ікони Музею намолені. Тисячі людей свого часу стояли і 
молилися перед ними. Цю духовну скарбницю зібрав з різних 
куточків України Ігор Понамарчук.
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СВІТ ГРЕКО-1 РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ

Греко-католицька Церква латинізується, рухаючись все ближче 
до чистого католицизму. Це засвідчує і та Хресна дорога, до 
організації та проведення якої взялися, очолювані списком 
Коломийсько-Чернівецьким Миколаєм, греко-католики Чернівців. 
Східний і Латинський обряд саме й різнить відмінне розуміння місії 
Христа. Якщо перші вшановують Христа воскреслого, то другі -  
Христа стражденного. Саме тому на місці вівтаря в католиків стоїть 
хрест із розіп’яттям. Та й Папа Римський на своєму пососі має 
розіп’ятого Ісуса. Вшанування страждань Ісуса Христа - не є 
виявом традиції Східного християнства, а засвідченням подальшої 
латинізації українських греко-католиків.



Під час кожної літургії і до кінця року в храмах УГКЦ вірні 
промовляють молитву за дітей. Підставою для цього слугує 
проголошення дев’ятьма християнськими Церквами України 2006 
року -  роком захисту дитини.

Радіо «Воскресіння», яке є голосом Греко-Католицької Церкви 
в Україні, виходить за межі нашої країни. Цього року воно 
прилучилося до унікального медіа-союзу «Всі голоси України». За 
допомогою компанії World Ethnik Broadcasting Inc. Вже 
найближчим часом тисячі українців у США та Канаді матимуть 
можливість слухати десятки радіостанцій з України. Серед них 
будуть і щоденні програми радіо «Воскресіння». Воно має нині і 
свою Інтернет-сторінку www.rr.lviv. иа

Ієромонах Севаст’ян з монастиря монахів-студитів в 
комуністичні роки почав збирання творів сакрального 
мистецтва із закритих владою храмів. Відтак йому вдалося 
зберегти від знищення або викрадення понад 4 тисячі святинь - 
ікон, дерев’яних скульптур святих тощо. Серед них багато шедеврів 
української культури. Вже відреставровано близько 500 творів із 
зібрання отця Севаст’яна. їх можна побачити на виставці «Страсті 
Христові», яка відкрилася в Львові в Національному музеї.
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ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

За останнє десятиліття кількість громад євангельських 
християн-баптистів на Волині подвоїлася. Відтак питання 
будівництва храмів ЄХБ тут є актуальним. З 8 культових 
приміщень, забраних у баптистів в роки радянської влади, громадам 
повернуто лише два. На перепоні будівництву нових храмів стоїть 
не лише не виділення земельних ділянок, а й вимоги органів 
місцевої влади сплатити внески, часто значні, на так зване 
«погашення комунальних витрат». «Міська Рада Луцька встановила 
суму в 17,5 тис. грн., яку треба подати у загальноміський фонд, - 
зауважує єпископ Володимир Чайка. - Ну де візьме такі гроші, 
наприклад, молодіжна церква «Фіміам», членами якої є переважно 
студенти?» (RISU)

http://www.rr.lviv
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Церкву Християн віри євангельської закарпатського містечка 
Міжгір’я ледь не обікрали. З її орендованого під офіс приміщення 
було викрадено 84 шкіряних стільці, подарованих одним із 
спонсорів. Як вдалося з’ясувати міліції, їх викупив у злодія за 5 тис. 
гривень сільський голова для місцевого клубу. Як з’ясувалося, 
викрав стільці член цієї ж громади п’ятидесятників. Відтак і серед 
протестантів є нечисті на руку.

Американські баптистські місіонери прагнуть не до єдності 
різних баптистських спільнот в Україні, а до їх роз’єднання.
Свідченням цього є такий факт. Американський пастор Білл 
Пеннелл, який виїхав з України минулого року із-за численних 
конфліктів з баптистами Житомирщини, знову повертається в нашу 
країну. За його ініціативи зареєстровано тут баптистську громаду 
«Надія для України». Цю реєстрацію негативно сприйняло 
керівництво обласного об’єднання.

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ

Євангельські Церкви України ведуть величезну соціальну 
роботу. Про неї не пишуть засоби масової інформації, не знають 
владні структури. А між тим ці Церкви, живучи в суспільстві, 
сприймають його проблеми і труднощі як свої. Нині Євангельські 
Церкви утримують більше 400 центрів реабілітації з лікування 
наркоманів. Вони повертають до життя десятки тисяч людей. Лише 
«Церква Божа України» має 40 сирітських будинків, в яких без 
допомоги держави, за власні кошти вона виховує, одягає і годує 
1200 дітей. Водночас бачимо, як на сторінках ЗМІ ці релігійні 
спільноти подаються ( із мовчазного схвалення того т.зв. 
традиційними церквами) як деструктивні організації, якісь секти та 
ін.

Сьогодні в Україні діє більше 12 тисяч євангельських церков. їх
ніхто вже не може приховати, кількість їх постійно зростає. Лише в 
Києві їх понад півтисячі. Але свої храми ці Церкви мають одиниці. 
В Києві - біля десятка. Вони діють переважно в орендованих



приміщеннях. Глава євангельського союзу «Церква Божа України» 
Віталій Вознюк вказує на постійну дискримінацію євангельських 
церков. Такого приниження не було навіть в комуністичні часи. Не 
виділяють під будівництво храмів земельні ділянки. «Для влади 
така ситуація вигідна, - наголошує пастор. - Церкви тримаються на 
короткому повідку, щоб вони мовчали, щоб, в разі чого, виставити 
їх з орендованого залу».

Церква «Посольство 
Боже» в цьому році може 
відзначити 10-літній 
ювілей з дня знайомства 
нинішнього мера Києва 
Л.Черновецького із її 
пастором Сандеєм
Аделаджею. З цього часу 
Черновецький став
постійним парафіянином 
«Слова істини», як 
попервах називалася

Церква. «Ми часто зустрічаємося з ним по неділях. Він приходив до 
нас із сім’єю. Ми агітували за нього, точніше, ми закликали 
підтримати нашого брата, - сказав Сандей Аделаджа. - Скільки у 
нас парафіян? У Києві -  25 тисяч осіб постійних, а загалом 
набереться 200 тисяч. Чи агітували вони за Черновнцького? 
Зрозуміло, ті, хто вважав це своєю громадянською позицією. Чи 
кликав Черновецький мене в заступники? Ні. Я громадянин Нігерії, 
а тому мені не можна бути державним службовцем в Україні». 
Стало відомо, що Сандей Аделаджа все ж отримав українське 
громадянство.(Сегодня. - ЗО березня)

Церква «Посольство Боже» займається лікуванням від 
наркоманії та алкоголізму. Відбувається це під час загального 
богослужіння. «Ми допомогли позбавитися від цієї згубної звички 
тисячам мешканців Києва». На питання, чи лікував він дітей 
Черновецького від нар коза лежності, пастор Церкви Сандей 
Аделаджа сказав: «Знаєте, я не хочу відповідати на це питання, 
оскільки це конфіденційна інформація. Давайте поміняємо тему 
розмови». Зрозуміло, правду казати пастор не хотів, а брехати йому 
совість не велить.
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Руслана Лижичко не є членом харизматичної Церкви Спасіння. 
Це засвідчив її пастор Юрій Бабаницький. Руслана була і 
залишається православною, хоч вона й підтримує проекти Церкви 
Спасіння з доброчинної допомоги дітям-сиротам. «Загалом Руслана 
у нас була двічі, - розповідає пастор Юрій. - Вперше співачка 
завітала до нас торік на святкування 12-річчя нашої Церкви. Згодом
-  на різдвяний концерт, котрий у нас давали діти і на якому грав 
симфонічний оркестр зі Львова. До речі, Руслана тоді також 
співала». Вірні Церкви Спасіння зустрічалися із співачкою на 
одному із островів Дніпра, куди співачка приїздила в дитячий табір 
разом з дружиною Ющенка Катериною. Планувався концерт 
співачки на великодні дні 29 травня, але прийшлося відмінити його 
із-за поїздки співачки за кордон. Відтак Руслана підтримує зв’язки 
із Церквою Спасіння, хоч до жодної нетрадиційної Церкви, як це 
сказав її чоловік Сашко Ксенофонтов, вона не належить. (Експрес. - 
13-20 квітня)

Після перемоги на виборах мера Києва Леоніда Черновецького 
багато писалось в пресі про лідера Церкви «Посольство Боже» 
Сандея Аделаджу. При цьому часто інформації мали явно 
упереджений характер. То хто ж він є? Народився в 1967 році в 
царському палаці в Нігерії. Мати Сандея була дочкою короля. З 
дитинства він виховувався в Англіканській церкві. Але повному 
наверненню до Бога, спонукою до вивчення Біблії сприяло його 
глибоке знайомство із працями видатних нігерійських богословів. 
Вже навчаючись на факультеті журналістики Білоруського 
університету Сандей почав проповідувати слово Євангелія, 
відчувши, як він сам говорить, дану йому мудрість Божу. До Києва 
він приїхав у 1994 році. Після нетривалої роботи на 7-му каналі 
телебачення Аделаджа віддався повністю питанню організації своєї 
Церкви. Спочатку вона налічувала біля 1000 осіб (переважно 
молоді). Нині «Посольство Боже» (раніше називалася «Слово віри») 
є однією з найбільших харизматичних спільнот Європи. Церква 
налічує десь 200 тис. віруючих і має понад 300 своїх церков у 
різних країнах світу. Пояснюючи мотиви переходу в його Церкву 
православних, Сандей говорить: «Там ніхто не звертав на них увагу
-  як прийшли, так і пішли. До того ж, їх пригнічувала суворість, 
безрадісність і незрозумілість богослужіння. Коли ми спілкуємося з 
Богом, то ми завжди радіємо. Ми сповідуємо веселість, радість. Це



засвідчують наші богослужіння». Богослужіння харизматів нагадує 
концерт якогось сучасного ансамблю: ритмічна і голосна музика, 
виступають хор і солісти, звучать барабани, литаври і труби, 
використовуються світлові ефекти. Церква «Посольство Боже» має 
надто об’ємну програму благодійницької діяльності. Вона утримує 
реабілітаційний центр для алкоголіків і наркоманів. Благодійництво 
Церква коїть на українські кошти, а не якісь західні подачки. 
Величезні зали, де проводить свої богослужіння Церква, повністю 
заповнені. В 2005 році Аделаджа отримав українське громадянство. 
(День. - 4 квітня; Сільські вісті. - 5 квітня)
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МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

До Києва привезли волосину пророка Мухамеда. До цього її по 
декілька годин показували мусульманам Запоріжжя, Харкова, 
Донецька, Полтави, Херсона та Миколаїва. В Києві побачити 
волосину Мухамеда
можна було протягом 
десяти днів (10-20 квітня) 
в Центральній мечеті «Ар- 
Рахма». «Волосся, як і 
тіло звичайної померлої 
людини, зберігається не 
більше 120 років, - сказав 
муфтій України Ахмед 
Тамім. - Пророк Мухамед 
помер 1417 років тому, а 
його волосся залишається 
дотепер». Згідно оповідей, 
пророк під час останнього свого паломництва після бриття голови 
наказав своїм учням роздати його волосся людям. їх потомки 
зберегли святиню до наших днів. Волосся Мухамеда 
використовують для благословення і лікування від різних хвороб.

Четвертий свій з’їзд провело в квітні Духовне Управління 
мусульман України. З усіх його громад приїхало до Києва більше 
півтисячі учасників урочистості. Із словом-звітом виступив на з’їзді



муфтій України Ахмед Тамім. Він інформував про зростання 
кількості громад ДУМУ, якісні зміни, які відбулися в останні роки 
його діяльності. Саме ДУМУ постало в країні борцем проти появи і 
поширення екстремістських течій в мусульманстві України. 
Успішно працює Ісламський університет, налагоджено 
книговидавничу справу.
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ІУДЕИСЬКИИ СВІТ

Єврейська громадськість відсвяткувала свято Свободи, яким є 
єврейська Пасха. Всі громади прогресивного іудаїзму України 
урочисто відзначили це одне з найвеличніших іудейських свят -  
Песах. Рабин Олександр Духовний, лідер реформістського руху в 
Україні, відзначив важливість цього свята та корисність візиту 
студентів-практикантів із зарубіжжя до громад України. Оскільки в 
русі не вистачає рабинів та общинних працівників, в черговий раз 
українським євреям-реформістам допомогли проводити свято 
студенти США та Ізраїлю, які навчаються на рабинів та канторів. 53 
студенти з Єрусалимського Хіброу Юніон Колледжу -  Єврейського 
інституту з вивчення релігії -  відвідали країни колишнього 
Радянського Союзу з метою допомогти місцевим лідерам руху 
проводити Песах, седер для реформістських євреїв. Значна кількість 
студентів руху Хабад також відвідала міста та містечка України з 
аналогічною місією. (В.Матвеев)

Президент Єврейського фонду України Олександр Фельдман 
під час поїздки до своїх єврейських колег в СІЛА шокував їх 
своїми розповідями про Україну як країну розгулу 
антисемітизму та ксенофобії, активної дії політичних сил, що 
провокують конфлікти на національному і релігійному ґрунті, 
до чого нібито державні органи виявляють байдужість. Бачите, в 
Україні заперечують Холокост при частому згадуванні водночас 
голодомору.

Конгрес, який поєднав всіх, хто вивчає в Україні давню 
мудрість Каббали, відбувся в Кіровограді. Це послугувало навіть 
приводом пропонувати перейменувати столицю степу на



Каббалоград. В Україні зростає зацікавленість до вчення, що 
ґрунтується на прихованій Торі, раніше недоступній для масового 
пізнання. Перетворення Каббали в суспільно значиме явище 
передбачав відомий каббаліст XX століття Бааль Сулам. Потреба в 
Каббалі як засобі виправлення кожної людини і суспільства загалом 
з’явилася саме в той час, коли егоїзм людства зріс до критичної 
величини.

Останні роки свого життя, як відомо, основоположник 
хасидизму Баал Шем Тов провів в Умані, де, за його словами, 
«душі померлих за віру очікували його». Могила цадика на 
старому кладовищі є місцем поклоніння для багатьох тисяч його 
послідовників, які живуть в різних країнах світу, але щороку восени 
прагнуть прибути до Умані. З описанням життя Рабина Нахмана 
вийшла брошюра В. Шварцмана «Наш святой рабби Нахман».

Український комітет з кашоуту, що знаходиться в Донецьку, до 
свята Песах підготував святковий подарунок правовірним 
євреям України і всього пострадянського простору -  кошерне 
виноградне вино, виготовлене в Критму. Але якщо раніше таке 
вино мало тільки дві марки, то нині вже є чотири -  «Кримська ніч», 
Мкрло», «Совіньон» та «Тамянка». Всі бутилки мають оригінальні 
етикетки. Всі етапи виготовлення цих вин, починаючи з вижимки 
соку, здійснювали віруючі євреї -  співробітники Українського 
комітету з кашруту. Всі вина відповідають строго приписам 
єврейського Звкону.

Враховуючи випадки нападів на євреїв і синагоги, що мають 
місце як в Україні, так і в Росії, єврейська громада Одеси 
прийняла рішення про збільшення кількості охоронців в 
синагогах. Змонтовано в них систему відеоспостереження. При 
вході до синагоги тепер облаштовано металодетектор, який дає 
можливість виявити холодну і вогнепальну зброю.
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НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Закликання Весни відсвяткувала громада вогнищан на березі р. 
Тетерев у Житомирі. Послідовники Великого Вогню з ініціативи 
чудесника громади Вадима Винника -  доцента Житомирського 
технологічного університету зібралися тут на великій галявині. На 
їх думку, оскільки Земля вже втомилася від снігу, то треба 
закликати Весну, щоб вона до нас прийшла. Все тут було незвичним 
-  одяг прадавніх слов’ян, читання жрецем замовляння -  очистка 
місця святкування, наряджання дівчатами верби стрічками, 
випікання млинців на вогнищі, перекидання зерна через плече з 
проханням у Бога доброго врожаю, спів веснянок та ін. Завершили 
свято вогнищани тим, що після побиття віниками опудала Зими- 
Морени його посадили у вогнище і спалили. В Житомирі 
вогнищани мають три своїх священні місця -  скеля Тура, могилу 
Меджибожа біля села Заріччя та курган і монумент Слави, де в 
давні часи було капище Перуна. (О.Пивоварський)

Караїми Криму радісно зустріли Новий рік за своїм календарем.
Іт йили -  рік собаки є передостаннім у 12-тирічному циклі 
народного календаря кримських караїмів. Як і в багатьох тюркських 
народів, у караїв Новий рік починається весною. Ця подія 
відзначається вельми великим різноманіттям обрядів. У відзначенні 
Иил-баші караїми мають багато спільного з Наврузом кримських 
татар. Ті ж блюда, стрибання через вогонь. Різнить їх хібашо рецепт 
білої халви. У відзначенні Нового року взяв активну участь 
молодіжний етнокультурний центр «Кале». (Кььірьім кьарайлай. - 
№15)

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Буддистський монах Дзюнсей Терасава вважає, що хороше 
майбутнє не приходить саме по собі. «Хибно думати, що майбутнє 
десь там нас очікує, що воно незалежне від нас. Насправді воно 
таке, яким ми його самі робимо. Всі ті зміни, які ми повсюди 
бачимо сьогодні -  це прикмети скорого перетворення всього світу». 
Терасава вважає, що «чудесне пророцтво Лотосової Сутри стало



реальністю в Україні. Це відбулося неочікувано, стрімко і надто 
чудово. Те, заради чого Будда проповідував Лотосову Сутру, стало 
реальністю, постало в дійсності».

Товариство допомоги Київського колу Церкви Ісуса Христа 
святих останніх днів очолює Алла Вишневська. Сестри, які були 
на відзначення його річниці в київській будівлі по вул.. Шота 
Руставелі, отримали можливість повною мірою відчути дух 
єднання, усвідомити свою важливу роль як дочок Бога, як сестри в 
приході, дружини і матері в сім’ї, спонукали подумати про 
призначення жінки.

Буддистський монах Дзюнсей Терасава вважає, що хороше 
майбутнє не приходить саме по собі. «Хибно думати, що майбутнє 
десь там нас очікує, що воно незалежне від нас. Насправді воно 
таке, яким ми його самі робимо. Всі ті зміни, які ми повсюди 
бачимо сьогодні -  це прикмети скорого перетворення всього світу». 
Терасава вважає, що «чудесне пророцтво Лотосової Сутри стало 
реальністю в Україні. Це відбулося неочікувано, стрімко і надто 
чудово. Те, заради чого Будда проповідував Лотосову Сутру, стало 
реальністю, постало в дійсності».

Мармурові Божества -  Радхарані і Кріпни - виготовляються для 
київської громади і скоро з’являться в її храмі. Проте якщо для 
Кріпни мармуровий блок було підібрано вдало, то для Радхи його 
два рази міняли. Висота Божеств велика -  більше росту людини, а 
тому часу на роботу потребувалося багато.

Церкви Світових Жнив в Києві вже немає. Її пастор Дмитро 
Масон повідомив про перейменування цієї релігійної спільноти.
Відтепер вона називається Церква «Місто світла». Гаслом Церкви 
стало: «Заради наших дітей, заради майбутнього України, любов від 
Бога в кожне серце». Віднині Дмитро Масон є пастором Церкви 
«Місто світла» і водночас лідером всеукраїнського руху «Вплив 
світла». Віруючі Церкви поставили перед собою такі завдання: 
пропаганда християнських цінностей; створення сильної помісної 
церкви; відкриття центрів ефективного духовного впливу; 
місіонерська діяльність; відкриття християнських загальноосвітніх 
закладів. (Камень краеугольный. - №3)
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Фонд Бхактіведанти -  так називається інституція, створена 
Товариством свідомості Кріпни для виконання благої місії. В 
наш час живеться не всім добре. Покликанням Фонду є допомога 
всім вірним, які попали в якусь біду, мають потребу в матеріальній 
допомозі їм. Він існує за рахунок добровільних пожертвувань. 
Щонеділі їх збирають в Києві в прасадній кімнаті храму.

Вчитель Церкви Останнього завіту Віссаріон разом з іншими 
художниками з Сибірського духовного екопоселення взяли 
участь у відкритті в Українському домі виставки «Духовний 
шлях і мистецтво». На відкриття виставки прийшло біля тисячі 
киян. Бажаючих зустрітися з вчителем, пізнати його духовну 
творчість прийшло стільки, що їх не вміщав виставковий зал. 
Прийшлося відкривати виставку прямо у вестибулі Українського 
дому. По-різному відреагувала преса на приїзд Віссаріона до Києва. 
Так, «Газета по-киевски» (4 квітня) без будь-яких аргументацій 
своїх суджень назвала Віссаріона «самозванцем и сектантом», а 
його вчення «компотом із східних вчень в солоденькій оболонці з 
псевдо християнських понять». А між тим, при будь-яких 
сприйняттях Віссаріона як Спасителя, мусимо визнати, що багато 
зневірених у житті людей повірили йому й тисячами виїхали в 
глибокі Саяни, де в екопоседенні вони живуть у відносинах між 
собою за принципами високої загальнолюдської моралі і виявах 
своєї сродної праці.

Українець Дмитро Сірий, 
який в громаді 
кришнаїтів має ім’я Dina 
Bandhu Das, намалював 
картину із зображенням 
Крішни розміром 4,17 на 
2,82 метри. Картина 
унікальна тим, що це є 
єдина картина на тему 
релігії крішнаїзму, вартість 
якої на аукціоні становить 
1 мли. новозеландських 
доларів (продажний сайт - 
www.Iskonnz.coni) Активісти громади свідомості Крішни з містечка 
Окленда (Нова Зеландія) звернулися до одновірників зі всього світу
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з проханням допомогти їм виплатити борг у 1 мли. новозеландських 
доларів (670000 американських) банку ANZ. Справа в тому, що, 
будуючи храм, громада взяла кредит в 3 мли н/з доларів, 2 мли. вже 
виплатила, а один мли. ніяк не може вчасно виплатити, бо ж 
нависає щомісяця ще виплата 7 тис. н/з доларів проценту на кредит. 
Громада крішнаїтів в Окленді невеличка, то ж процент практично 
з’їдає всі пожертви вірних. Виставивши картину українця на 
аукціон, спільнота сподівається в такий спосіб вийти із ситуації.

У Львові відкрився центр, в якому вчать позбуватися недуг без 
медикаментів на основі вчення доктора медицини та філософії 
Нірмала Шрівастави (Шрі Матаджі), що має назву Сахаджа 
Йога. Воно пропонує хворим такий унікальний метод лікування, 
який дає можливість розбудити в людині даровані їй природою 
сили. Згідно вчення Шрі Матаджі, всі хвороби пов’язані з наявністю 
в енергетичних центрах організму енергоінформаційного «бруду», а 
також порушенням екології навколишнього середовища. Головне, 
за Сахаджі Йогою, розбудити внутрішню енергію людини (що 
зветься Кундаліні). При цьому вона підніметься аж до хребта, 
очищаючи та приводячи в нормальний стан сім енергетичних 
центрів (чакр), як дають енергію всьому організму, сприяють 
відновленню його природного балансу.

Київ має медичного посланця від Далай-Лами 14-го. В
столичному Центрі тибетської медицини вже другий рік консультує 
хворих Сонам Джорджі, використовуючи пульсову та 
уринодіагностику, діагностику за ло-пунктами та біоенергетичну 
діагностику. Він вважає, що якщо до хворого підходити 
індивідуально, то всі хвороби практично виліковані. Кожний 
отримує тут свої індивідуальні ліки. Сонам Джорджі є одним із 
чотирьох лікарів, які постійно спостерігають за здоров’ям Далай- 
Лами.
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МІСТИКА

Тіна Король при своєму виході на Євробачення-2006 в Афінах 
буде використовувати всілякі чародійні пристосування 
великого мага Девіда Копперфільда. Він має принести успіх Тіні 
в складному конкурсі співаків континенту. Під час виступу акторки 
глядачі побачать літаюче серце, яке буде приземлятися на руки 
Тіні, а потім відлетить до глядацької зали.

Освячення 
Московського мосту 
ігуменом Євстратієм з 
УПЦ КП виявилися 
пустушкою. Після
кроплення ним водою 
моста транспортні аварії 
тут навіть збільшилися. 
То ж не будемо гратися 
в язичницькі обряди. До 
того ж, як свідчить 
преса, у водіїв з’явився 
сумнів у наявності 

святості у того, хто коїть такі пустозначимі обряди. Так, в неділю, 9 
квітня, на мосту відбулося зіткнення чотирьох автомобілів. Удар 
«Міцубісі» і «Форда» був такої сили, що в останнього аж вирвало 
двигун. Обидва авто були розірвані навпіл. Відразу загинуло троє. 
Декілька пасажирів відразу попали до лікарні з різними 
пораненнями. В тяжкому стані в лікарні перебуває пасажирка 
«Міцубісі». То ж «дурну репутацію» Московського мосту якимись 
там кропленнями водою зняти не можна. Все елементарно залежить 
від дисципліни водіїв.

В день народження Баби-Яги в селі Кукобой відбудеться свято.
Будуть тут відзначати 480-річчя села. Місцеві жителі говорять, що в 
густих Кукобойських лісах в давні часи жила бабця-задвіренка, 
дійсна давньослов’янська Баба Яга -  символ домовитості, 
охоронниця звичаїв і традицій роду. Саме вона, а не сформований 
далеко пізніше образ жорстокої темної сили, стала героєм музею, 
що відкрився в Кукобоях.



РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Ірак цього року (після 1972 року) може зрештою пошле свою 
«Міс Ірак» на конкурс красунь «Міс Світу» до Лос-Анджелесу.
Проте нею буде лише четверта дівчина сходинки національного 
конкурсу. Справа в тому, що перші три є мусульманками. Після 
конкурсу до переможці Тамари Георгіян стали дзвонити якісь 
релігійні фанатики, погрожували їй, називали «красунею для 
невірних». Вона, як і наступні дві (вони також мусульманки), 
боячись переслідувань, відмовилися від поїздки до Америки. Сільва 
Шкіріан, яка їде, є християнкою.

IX Асамблея Всесвітньої Ради Церков цього року відбулася в 
бразильському місті Порту-Алегро. До неї нині входять 348 
церковних спільнот.Асамблея ВРЦ проводяться раз у вісім років. В 
нинішній брало участь десь 700 делегатів і понад 2000 
представників всіх християнських конфесій з 120 країн світу. 
Асамблея мала гасло: «Боже, Твоєю благодаттю перетвори цей 
світ». Всі питання вона вирішує консенсусом. IX Всесвітня 
Асамблея ВРЦ прийняла ряд документів із суспільних проблем. 
Зокрема наголошується на тому, що після своїх реформ ООН має 
залишитися «найкращим наявним інструментом для відповіді на 
виклики сучасності», розширення складу постійних членів Ради 
безпеки ООН має сприяти «приданию їй більшої географічної, 
політичної і культурної репрезентативності». ВРЦ висловила свою 
підтримку створенню Ради ООН із прав людини.

КАТОЛИЦИЗМ

Німецькі католики, як до них англійські, висловили протест 
проти появи в телеефірі мультисеріалу «Папатуан». Серіал 
зображає Папу Римського, який швидкісно переміщується по своїх



ватиканських володіннях на палці-стрибальці у вигляді хреста. Сам 
Ватикан показаний у мультику як гігантський офіс, де Папа -  бос з 
характером холерика, а його помічники грають роль плутоватих 
менеджерів, що організовують різні змови.

У Флориді (США) буде збудовано місто, управління в якому 
буде повністю відповідати римо-католицькій традиції. Місто 
матиме назву Аве-Марія. В ньому будуть заборонені аборти, 
поширення порнографії, продаж контрацептив. Меценатом проекту 
виступив керівник міжнародної мережі пі церій Томас Монеган, 
який виховувався католицькими монахами. В центрі міста буде 
збудовано 33-метрову часовою і католицький коледж. Місто 
розраховане десь на ЗО тисяч осіб. Перші мешканці з’являться тут 
вже в 2007 році.

До свого 79-річчя Папа Бенедикт XVI одержав від католицької 
організації» Опус Дей» («Боже Творіння») оригінальний 
подарунок. Враховуючи те, що Понтифік любить класичну музику і 
грає на фортепіано, йому на Новий рік подарували шоколадний 
торт у формі цього музичного інструменту.

Рівно рік тому Папа Бенедикт XVI-й переїхав в офіційну 
резиденцію пап, де до того 26 років жив Іван Павло II. Перед 
цим тут було проведено капітальний ремонт. У розпорядженні папи 
сім великих кімнат, кабінет, домашня капличка, садочок під вікном. 
Сюди він перевіз свої речі і бібліотеку із того маленького 
помешкання квартирного блоку, що належить Ватикану і розміщене 
через дорогу. Зокрема виникла проблема із перевезенням 
фортепіано, оскільки воно не проходило через вікно. Любимих 
котів кардинала Йозефа Ратцінгера переселити із старої квартири в 
нову не змогли, оскільки на території Ватикану забороняється їх 
тримати. У Бенедикта XVI свій розпорядок дня. На ранкову месу і 
сніданок він нікого не запрошує, як то було у Папи Івана Павла II. В 
обід папа любить прогулятися ватиканським садом. Очікували в 
Апостольській столиці якихось кардинальних змін, зважаючи на 
консерватизм нового Понтифіка. Але за рік він себе з цього боку 
якось не виявив. (Газета по-українськи. - №70)

25-28 травня Папа Бенедикт XVI буде в Польщі. Він за ці дні 
відвідає Варшаву, Краків, Ченстохов, Владовіце, Кальварію-
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Зебжидовську та колишній концтабір Аушвіц-Біркенау. Під час
перебування у Варшаві Папа матиме зустріч із Президентом 
Польщі, на майдані Піл судського відслужить урочисту месу. 
Зустрітися з Папою зможуть і українські паломники. Організацією 
їх поїздок до Польщі займаються римо-католицькі парафії. 
Обмежень якихось на поїздку немає.

Католицька Церква визначила небесного покровителя 
Інтернету. Ним проголошено іспанського святого Ісидора 
Севільського, який жив в VI-VII століттях. Чому саме він 
удостоївся такої честі? Пошук покровителя був тривалим і 
кандидатів на посаду покровителя «всесвітньої павутини» було 
надто багато. Тут і декілька пап Піїв, і архангел Гавриїл, і апостол 
Філіп, й інші святі. Зрештою зупинилися на святому Ісидорі, який 
випередив свій час своїм енциклопедичним словником 
«Етимологія» (560 рік). Ця праця - своєрідна класифікація тодішніх 
знань, мистецтва, богослов’я та ін. Укладаючи свій словник, Ісидор 
керувався принципом, який дечим нагадує нинішнє укладання 
комп’ютерних баз даних, тобто принцип розміщення «гілок на 
дереві». Водночас захисницею від комп’ютерних вірусів стала свята 
Текля.

Бенедикт XVI вніс деякі зміни в традиційний обряд обмивання 
ніг, який щорічно здійснюється у Ватикані на пам’ять про 
Таємну вечерю. Згідно Євангелій, Ісус, знаючи, що один з 12 його 
учнів зрадить його, все ж обмив ноги їм всім. Обряд цей символізує 
смирення. Але якщо раніше на площі Петра понтифіки мили й 
цілували ноги 12 високопоставленим священнослужителям, то 
нинішній Папа в четвер, 13 квітня, для обмивання ніг вибрав 12 
простих віруючих. Кожному з них Понтифік обмив ноги, 
поливаючи їх із золотого кухля, а потім витер ноги білим 
рушником.

Папа Бенедикт XVI закликав віруючих молитися про відмову 
від «безмозглих, безглуздих і небезпечних» спроб «зайняти місце 
Бога, не будучи Богом». Понтифік засудив наукові досягнення у 
сфері генетики, які, за його словами, «змінюють основи життя, 
створені Богом».

Бенедикт XVI відновив посаду адвоката диявола (офіційно -
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зо
«Покровитель віри») ліквідовану Іваном Павлом II. Це 
покійний Понтифік зробив під час поспішної канонізації матері 
Терези. В обов’язки адвоката диявола входить висування 
аргументів проти канонізації того чи іншого святого, піддання 
сумніву свідчень про святість покійного претендента у святі. В 
комісії, яка розглядає питання святості Івана Павла II, роль 
адвоката диявола виконує римський священик Джузеппе 
Д’Аллонзо.

Вшановуючи на головній площі Ватикану померлого рік тому 
Івана Павла II, його наступник Бенедикт XVI сказав: «Він 
залишається в наших умах і серцях, він продовжує передавати нам 
свою любов до Бога й до людини, він продовжує викликати в 
кожному з нас, особливо у молоді, бажання творити добро й 
сміливість наслідувати Ісуса і його вчення». Близько 10 тис. вірних 
щодня приходять до надгробку Івана Павла II у соборі св. Петра. 
Відбувається значно швидше, ніж передбачалося (а за церковними 
канонами -  це п’ять років), процес канонізації понтифіка.а

Вітаючи народи світу із пасхальним святом 62 мовами, 
включаючи і українську, Бенедикт XVI водночас закликав до 
миру на Святій землі і в Іраці, до дипломатичного вирішення 
проблеми Ірану, до примирення в після виборчій Італії.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

П’ятидесятники Узбекистану зазнають постійних гонінь і 
переслідувань. Серед останніх інцидентів -  допит групи з 40 
християн-протестантів протягом «незаконного релігійного 
зборища». У них забрали християнську літературу, в тому числі й 
Біблії, оштрафували «за порушення громадського порядку».

Російський Об’єднаний Союз Християн віри євангельської 
широко використовує у своїй євангелізаційній діяльності 
театральні дійства. Саме це, на думку Голови Союзу С. 
Ряховського, створює унікальні можливості для донесення людям 
вічних цінностей, допомагати їм у вирішенні багатьох актуальних



проблем. Нині в багатьох євангельських церквах Росії існують 
напівпрофесійні, а то й професійні театральні колективи.

Вбивство проповідника протестантської місії «Логос- 
Інтернешенал - Центральна Азія» Сакктинбая Усланова в 
киргизькому селі Жеті-Огуз створило можливість засвідчити 
життєвість принципів християнства. На похорони свого 
совірника приїхало біля півтисячі християн. На Сході існує повір’я, 
що якщо на похорони якоїсь людини приїхало багато людей, то це є 
свідченням достойності його способу життя. Сам факт таких 
масових похорон засвідчив абсурдність чуток, що Сактинбая вбили 
самі баптисти. Звіряче вбивство християнина скоріше на злій 
совісті місцевого мусульманського лідера Жеті-Огуз, який 
неодноразово погрожував покійнику смертю. (Благовісник. - №1)
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ПРАВОСЛАВ’Я

Білоруська Автокефальна Православна Церква виявила 
підтримку борцям з лукашенківською диктатурою під час 
організованих ними масових заходів в столиці Білорусі 
Мінську. Голова Білоруської партії Свободи Сергій Висоцький в 
присутності єпископа БАПЦ Петра Гучка сказав, що вони щиро 
вдячні Церкві «як надійному союзнику».

Герой Білорусі митрополит Філарет (Вахромеев), який очолює 
частинку Російської Православної Церкви під назвою 
Білоруської, голосуючи «за мир і злагоду», наголосив, що він 
проти будь-яких демонстрацій, спрямованих проти Лукашенка.
Якщо Патріарх Олексій II радісно вітав Лукашенка з обранням його 
Президентом країни, то «Союз православних громадян Росії» 
оголосив Лукашенка головним захисником православ’я. Сам цей 
«захисник» називає протестантів «провідниками американської 
ідеології».

Московський Патріархат прагне перетягувати до себе громади 
юрисдикції Константинопольського Патріархату в Західній 
Європі. Особливо це виявляється у Франції. Зокрема Москві



вдалося розколоти громаду в Біарріці. Хоч храм залишився за 
Константинополем, але все одно прихильники Москви 
демонстративно проводять богослужіння в якихось орендованих 
приміщеннях.

Московсько-православні богослови вважають, що осмислення у 
світлі віри догмату про богостворення й унікальність людини 
дає можливість розставити крапки над «і» у вигаданій 
суперечці між особистим і суспільним, національним і 
вселенським. Сама територіальна структура Церкви передбачає 
відповідальність пастирів і мирян за все, що відбувається на певній 
канонічній території. (Православная Москва. - №7)

Гріх -  це будь-яке діяння, що шкодить людині. Такі міркування 
послужили підставою для професора Московської духовної академії 
О.Осипова висловитися щодо заборони дитячих іграшок так: 
«Окрім канонів є ще й дух віровчення. Відповідно до нього 
іграшки, що зображають чортів, не підходять. Вони накладають 
певний відбиток на душу, а тим більше дитячу». Професор радить 
також православним уникати іграшок із сексуальним підтекстом. 
«Краще, якщо дитина грається з лялькою, що зображає дитину, а не 
дорослу жінку».
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МУСУЛЬМАНСЬКИЙ с в іт

В Росії назріває конфлікт між Радою муфтіїв РФ і Московським 
Патріархатом. Глава Ради Рахіль Гайнутдін, враховуючи 
відмінність в процентному відношенні між воцерковними і 
«номінальними» православними, звинуватив Патріархат в 
маніпуляціях статистикою. Він вважає, що серед віруючих 
дійсних православних в Росії не більше 3%, а мусульман -  20%. 
Відповідаючи Гайнутдіну, благословенна Патріархом Олексієм II 
газета «Православная Москва» (№7) пише: «Православное
большинство в России -  это реальность. Все те, кто заявляет себя 
православным, таковыми и являются. Судить о степени их 
церковности и глубины веры -  это дело Церкви, а не иноверцев и 
воинствующих безбожников». Московський Патріархат



чорносотенно невдоволений заявою Глави Ради мусульман (в 
підтримку Міністерства освіти РФ) з приводу того, що в школах 
слід вивчати не «Основи православної культури», а «Основи 
світових релігій».

Пленум Духовного управління мусульман Саратовської губернії 
виступив проти викладання в школах «Основ православної 
культури». Свою думку він мотивував так: «Наша позиція є 
послідовною і єдиною і виражає думки всіх централізованих 
релігійних організацій та об’єднань, керівники яких входять до 
Ради муфтіїв Російської Федерації. Вона полягає в тому, що в 
державних загальноосвітніх школах допустиме викладання курсу 
«Основ світових релігій», який має загальноосвітній характер. Іншу 
позицію (зокрема викладання «Основ православної культури») ми 
не підтримуємо».

«Це воля Аллаха, що я одружився із Вук Кондор, - каже 
Мухамед Hyp, 33-річний мусульманин з малайзійського міста 
Куала-Теренгагану. - Мої наміри щодо Вук дуже серйозні. Я 
одружився не заради грошей, бо їх у неї немає. Єдине її надбання -  
глибокі релігійні знання». Саме за розмовами на релігійні теми 
Мухамед проводить із 104-річною Вук більшість свого вільного 
часу. Він вважає, що нічим не порушив заповіді Корану. Це -  
перший шлюб Мухамеда Нура і брати нові він не збирається, хоч, 
згідно з нормами ісламу, може мати чотири дружини. Вік 
одружується вже в двадцяте.

Друга особа «Аль-Каїди» Айман аз-Завахірі закликав 
мусульман до джихаду. При цьому він заявив, що «шлях 
визволення Єрусалиму лежить через звільнення Каїру». Айман 
вважає, що саме завдяки створенню на Синаї авангарду бойовиків 
можна буде зрештою визволити Єрусалим.

Нові теракти проти США ретельно готує Усама Бен Ладен. Про
це повідомив його особистий охоронець Абу Ажандал, який нині 
мешкає в Ємені. Бен Ладен знаходиться в Афганістані, бо 
пакистанці зрадливі і лише завдяки Аллаху йому вдалося 
нещодавно уникнути смерті від випущеної в район його схову 
американської ракети. Охоронець заявляє: «Коли шейх Усама що- 
небудь обіцяє, йому можна довіряти».
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«Існування ізраїльського режиму -  
постійна загроза Ближньому Сходу. Його 
існування принижує гідність ісламської нації. 
Подобається вам це, а чи ж ні, але 
сіоністський режим очікує повне знищення,- 
заявив Президент Ірану Махмуд 
Ахмадінеджад, - Земля Палестини скоро буде 
звільнена».

Майже половина американців негативно 
ставляться до ісламу. Все більше 
американців відчувають неприязнь до ісламу, 
пише The Washington Post. Згідно з даними 
опитування, проведеного газетою спільно з 
ABC-News, число американців, що негативно 
ставляться до мусульман, складає майже 46 

відсотків, що на 7 відсотків більше, ніж в перші місяці після 
терактів 11 вересня 2001 року. 33 відсотки респондентів вважають, 
що іслам проповідує насильство і ненависть до представників 
інших релігій. При цьому 43 відсотки повідомили, що останнім 
часом чули від кого-небудь негативні вислови про арабів. На думку 
газети, зростання антиісламських і антиарабських настроїв 
пов'язане перш за все з тим як висвітлюють життя ісламського світу 
ЗМІ і як говорять про арабів і мусульман перші особи держави. 
Приміром наводяться вислови конгресменів про арабів у зв'язку з 
планами президентської адміністрації передати управління 
декількома американськими портами арабським компаніям. В 
результаті дії інформаційного середовища поняття «араб», 
«мусульманин» і «терорист» в масовій свідомості перестають 
розрізнятися. Крім того, як вважають соціологи, найважливішим 
чинником, який впливає на ставлення американського суспільства 
до мусульман, є втома від воєн в Афганістані й Іраку. Опитані 
зазначали, що вбачають в мусульманських канонах проповідь 
насильства і нетерпимості. Реакцію мусульман на публікацію в 
європейських газетах карикатур на пророка Мухамеда більшість 
респондентів визнали перебільшеною і неадекватною. (Lenta.Ru)

Уряди європейських країн, що входять до Євросоюзу, вирішили 
відмовитися від вжитку терміну «ісламський тероризм». Вони 
замінили його менш емоційно визначеним словосполученням



«тероризм, що прикривається ісламом». Чиновники і дипломати з 
25 країн ЄС розробляють спеціальний словник, який не буде 
відтепер ображати почуття законослухняних мусульман і зможе 
бути корисним під час публічної дискусії з питань тероризму і 
релігійного екстремізму.
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ІУДАЇЗМ

Потомок рейс-маршала Герінга -  правої руки Гітлера - прийняв 
іудаїзм. Маттіас Геринг працює фізіотерапевтом. Він тепер носить 
єрмолку, а на шиї -  підвіску із зіркою Давида, дотримується каш 
руту і шаббату, вивчає іврит. Його виховували у зневазі до євреїв, а 
тепер він прийняв їхню віру. «Із-за свого прізвища я відчував себе 
проклятим, а тепер відчуваю себе благословенним», - заявив 
Маттіас.

В лютому було знесено в Душанбе останню і єдину в 
Таджикистані столітню синагогу. Будівлю зруйнували під 
приводом «забезпечити нові під’їзди до резиденції президента 
країни». Раніше знесли будівлю ритуальних омовінь, шкільну 
кімнату для вивчення Тори, а також кошерну бійню. До складу 
іудейської громади столиці входять старі і бідні євреї, які не мають 
коштів для спорудження нової синагоги. Нині в Таджикистані живе 
480 євреїв, 260 з них -  в Душанбе.

Всесвітні центри іудаїзму активно працюють на відродження 
конфесії в різних країнах світу. Так, любавічевський єврей із 
Брукліна Йєгуда Тейтхаль, який приїхав 10 років тому в Німеччину 
з метою відродження тут іудейської віри, зауважує: «Я
переконаний, що в Німеччині іудаїзм очікує надто позитивне 
майбутнє». (Еврейский обозреватель. -№6/121)

Представники Головного раббинату Ізраїлю зустрілися у 
Ватикані з високопоставленими ієрархами католицької Церкви 
з метою обміну думками з життєво важливих питань. Йшла мова 
з питань початку життя і його кінця, зокрема про етичні і практичні 
аспекти клонування, евтаназії. Це була перша спроба представників
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двох релігій знайти порозуміння з цих надто складних 
філософських питань.

Рабин Олександр Лакшин -  президент «Ліги МАГЕН» 
висловився за необхідність ліквідації в Росії релігійної 
безграмотності. Без цього російське суспільство постійно будуть 
будоражити заяви різних лжефахівців, які із-за цієї неосвіченості 
розпалюють міжконфесійну ворожнечу.

Член ізраїльського парламенту А.Тібі вважає, що саме 
ізраїльська політика розпалює расизм. Так, опитування 
ізраїльської організації «Geocartographia» про ставлення 
ізраїльських євреїв до своїх арабських співгромадян засвідчило, що 
більше двох третин євреїв не хотіли б жити з арабами в одному 
будинку, майже половина не готова впускати їх у своє помешкання, 
понад 40% висловилися за сегрегацію в місцях масового 
перебування.

БУДДИЗМ

Далай-Лама вважає, що силою тероризм 
перемогти не можна. «Фундаменталізм 
жахає, оскільки він ґрунтується на чистих 
емоціях, а не на розумі». Становище в світі 
буде погіршуватися. Тільки гуманізм, на 
думку Далай-Лами, здатний здолати 
тероризм. Тому він застерігає: «Якщо
уб’ють Усаму Бен Ладена, то ненависть 
лише зросте, з’явиться десять Бен Ладенів».

Перша після перемоги соціалістичної 
революції в Китаї у 1949 році на курорті 
Гуньджоу зібралися на свій Всесвітній 

форум буддисти. Хоч Пекін і продовжує переслідувати тибетських 
буддистів, він все одно дав дозвіл на проведення форуму. На думку 
одного із учасників форуму, «це є не що інше, як рекламна стратегія 
китайської влади -  використати даний форум для поліпшення 
вмвджу країни в світі».
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В буддистському храмі Гангара-майя столиці Шрі-Ланки 
Коломбо захворів невідомою хворобою знаменитий, шанований 
всією країною 45-річний слон Раджа. Він бігає по вольєру, 
кричить, а то й лежить нерухомо із заплаканими очима на піску. 
Ветеринари пов’язують захворювання із настанням Нового року за 
буддійським календарем. Вони вважають, що тварину просто 
перегодували солодощами тисячі відвідувачів храму. Кожний з них 
вважав своїм обов’язком щось кинути йому щось смачне, не 
враховуючи те, що слонам належить їсти овочі. Із-за цього у 
тварини з’явилася постійна блювота.

До канонів зображення 
Будди наближені риси 
обличчя Мао Цзе-дуна на 
його 7,5-метровій статуї в 
тибетському місті Г унта.
Скульптор Чжу Вей-цзін 
прокоментував це так:
«Оскільки тибетці виявляють 
глибоку шану до Будди, то я 
постарався зобразити вождя 
подібним на нього, зробив 
обличчя більш закругленим». «Тибет потребує не тільки 
матеріального розвитку. Він має відповідати духовним потребам 
свого народу», - сказав голова адміністрації Чанша.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

В Солт-Лейк-сіті закладено фундамент під Бібліотеку Церкви 
Ісуса Христа Святих останніх днів. Будівля буде обладнана за 
останнім словом техніки. Стелажі Бібліотеки матимуть 38 
кілометрів. Але тут зберігатимуться не тільки книги, фотографії та 
різні документи. Керівництво Церкви звернулося до кожного 
віруючого написати історію власного життя для вивчення її 
майбутніми поколіннями.



Світ побачило трикнижкове україномовне видання Писань, які 
є Священними книгами для мормонів. До видання входять 
«Книга Мормона», «Учення і Завіти» та «Дорогоцінна Перлина». 
Перше Президентство ЦІХСОД закликало україномовних членів 
Церкви «придбати свій примірник Писань і постійно користуватися 
ним для особистого і сімейного навчання, на церковних зборах і 
при виконанні свого покликання». (Ліягона. - Квітень)

Культ сім’ї є однією з підвалин 
віровчення мормонів. Головне не 
те, скільки ви заробляли грошей, у 
якому будинку жили, на якій 
машині їздили, яким великим був 
ваш банківський рахунок -  усе це 
другорядне, - зауважує лідер
світової конфесії мормонів Гордон 
Хінклі. -  Що матиме найбільше 
значення -  це та прекрасна ЖІНКА, 
яка була поруч з вами, ваш 
супутник протягом усіх років
життя... Єдине, що ви зможете 
взяти з собою, коли підете з цього 
життя -  це ваші сімейні стосунки».
(Ліягона. - Березень)

Новий фільм про Джозеф Сміта -  засновника і пророка 
Відновлення запущено в прокат у Солт-Лейк-сіті. Фільм
протягом 65 хвилин змальовує події його життя, починаючи з юних 
років у Вермонті . закінчуючи його вбивством в Іллінойсі у віці 38 
років. У фільмі Джозеф постає як взірець, людина сильного 
характеру. «Фільм має духовний аспект. Кожний, хто
познайомиться з нього із особою Пророка, не зможе не змінитися.

Враховуючи те, що виділені ділянки землі під забудову 
мормонських домів зборів не завжди відповідають потребам, до
того ж ще й на роки затягується будівництво на них цих споруд, 
часопис «Ліягона» (№4) пропонує проект уніфікованих домів 
зборів, затверджений Церковним керівництвом. Уніфікований план 
дозволяє робити зміни в проекті, пристосовувати його до місцини, 
враховувати кількість можливих прихожан та ін. Програма
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передбачає уніфікацію зовнішнього вигляду і того, як здійснювати 
будівництво домів зборів більш ефективно й економно. 
Розгорнутий план будівництва Домів зборів викликав глибоке 
вдоволення у Пророка Гордона Хінклі. Він назвав його 
феноменальним, бо ж будівлі поєднують водночас красу і 
надзвичайну зручність. (Ліягона. - Квітень)

«Вірте в Ісуса Христа. Він -  Божий Син, який прийшов на 
Землю, залишив царські оселі на небесах, прийшов і жив серед 
людей і віддав своє життя за кожного з нас, за вас і за мене, - 
пише у своєму посланні до вірних Церкви Ісуса Христа останніх 
днів її Президент Гордон Б.Хінклі. -  Через нього ми 
наближаємося до Батька. Не будьте невіруючими, вірте в Господа 
Ісуса Христа, Спасителя і Викупите ля світу». (Ліягона. - Березень). 
«Він -  наш Цар, наш Господь, наш Учитель, живий Христос, який 
стоїть по правицю Свіого Батька. Він живе! Він живе -  величний і 
прекрасний, живий Син Живого Бога!» (Ліягона. - Квітень). Чи 
зможе хтось після прочитання цих слів сказати, що мормони -  не 
християни? Вони більше християни у способі свого життя, ніж 
послідовники деяких історичних християнських спільнот. 
Християнином треба бути, а не лише словесно горланити про свою 
християнсь кість.

Громада свідомості Крішни переживає свої не найкращі часи в 
Казахстані. Вже сім років громада Карачаївського району мала 
викуплену й приватизовану землю, свою юридичну адресу. І ось 
всілякими судовими махінаціями її забирають без будь-якої 
компенсації. Близько 50 сімей крішнаїтів залишаються без даху над 
головою. Члени громади вимушені були забарикадуватися у своїх 
будинках. Щоб виконати волю суду, до поселення викликали 
поліцію, для знесення п’яти будинків підтягли бульдозери. І це 
творить влада Президента Назарбаева, який прагне видавати себе 
миротворцем у сфері міжконфесійних відносин, скликаючи в Астані 
нібито з цією метою вже Другий З’їзд лідерів світових і 
традиційних релігій. Для нього, як бачимо, індуїзм з його 
тисячолітньою традицією такою не є. А може просто не знає!? 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Українська Асоціація 
релігієзнавців, Українська Асоціація релігійної свободи надіслали в 
Казахстан свої листи-протести проти цих безчинств казахстанських 
властей.
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Послідовники Віри Бахаї, згідно інструкції духовного лідера 
Ірану аятоли Хоменеї, у всьому світі взяті на строгий облік і за 
ними має бути налаштований постійний нагляд. В самому Ірані 
громада бахаї нараховує десь 300-350 тисяч осіб. Проте вони тут не 
визнаються за релігійну меншину. Бахаї в країні, де вони з’явилися, 
дискримінуються у всьому й переслідуються. Моральні принципи 
бахаїв спотворюються так іранською пресою, щоб викликати до них 
зневагу з боку мусульман. В Ірані відродилося засноване ще в 1953 
році антибахайське товариство Хаджатіє.

МІСТИКА

43-річного Григорія Грабовського в Росії славлять на рівні 
божества. Кілька десятків тисяч його послідовників вірять в 
чисельні надзвичайні можливості свого лідера: запобігання
катастрофам, зцілення від хвороб, передбачення майбуття, 
воскресіння мертвих та ін. В останнє особливо повірили родичі 
дітей Беслану, які за великі гроші (по 39500 рублів з особи = 
близько 8 тис. грн.) чекають від Грабовського воскресіння їхніх 
дітей. Прокуратура Москви висунула Грабовському звинувачення в 
шахрайстві, паразитуванні на горі батьків загиблих дітей й 
арештувала його. Грабовський мріє створити свою партію (ДРУГГ -  
Добровольці, які поширюють вчення Григорія Грабовського). 
Послідовники «цілителя» вірять, що той може «зникнути з 
тюремної камери будь-коли», бо ж він нібито має «здатність до 
те депортації». (Експрес. - 11-12 квітня)

Недавні пожежі в ряді міст Великої Британії пов’язують з 
картиною «Плачучий хлопчик». Після обстежень багатьох 
згорілих будинків поліція виявила, що серед згарища в кожному з 
них залишалася нечіпана вогнем ця картина. Причину пожеж 
почали пов’язувати з цим «Плачучим хлопчиком». Щоб 
спростувати цю версію про демонічну здатність картини, Рон Холл 
спеціально купив «Хлопчика». Незабаром його будинок у 
Сваллонесті згорів дотла. Тоді ті, хто мав цю картину у себе, 
почали її спалювати або рвати на кусочки й викидати в мухорку. Це
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завершилося їх нервовими захворюваннями і страхами, що картина 
буде мстити їм за скоєне. В декого з тих, хто мав картину, після 
спалення її пожежа забирала їх оселю.
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КОМЕНТАР ЧАСОПИСУ

РЕЛІГІЙНА КАРТА УКРАЇНИ 2005 РОКУ

Державний департамент релігій Мін’юсту України 
оприлюднив таблиці релігійної мережі за рік пройдешній. Вони 
фіксують її зростання, хоч воно вже не є таким інтенсивним, як 
у перші роки незалежності. На січень 2006 р. цим державним 
органом у його звітах офіційно зафіксовано 32186 організацій 
понад ста різних релігійних течій, церков, спільнот. Ми 
вживаємо тут термін «зафіксовано», бо ж не всі ці організації 
мають державну реєстрацію. Ця цифра включає 30941 релігійну 
громаду, 386 монастирів з 6132 насельниками, 175 духовних 
навчальних закладів із 20448 слухачами, 309 місій, 76 братств. 
Священнослужителів в різних конфесіях було 28431 (з них 773 -  
іноземці). Працювало в 2005 р. при громадах 12522 недільні 
школи, видр уковувалось 357 часописів і газет. 1679 релігійних 
організацій не мали ще державної реєстрації.

Як і в минулі роки, найбільшою складовою релігійного 
життя України залишалося Православ'я. Загалом воно на початок 
січня нараховує 16258 релігійних організацій, що становить 50,5% 
від загальної їх кількості (зменшення на 1%). Відтак Україна не є 
православною країною, як це дехто прагне доводити. При різних 
соціологічних дослідженнях до православних себе відносить 36-48 
відсотків респондентів. Домінуючою в Православ'ї України є 
Православна Церква Московського Патріархату. На сьогодні 
вона має 36 єпархій, в яких діють 10875 громад віруючих. Церква 
налічує 161 монастир із 4083 ченцями і черницями, 16 духовних 
навчальних закладів із 4454 слухачами, 103 періодичні видання, 
4019 недільних шкіл та 37 братств. Церковну службу здійснюють 
9072 священики. Предстоятелем Православної Церкви України 
Московського Патріархату є митрополит Київський і всієї України 
Володимир (Сабодан). Українська Православна Церква 
Київського Патріархату нараховує 31 єпархію, 3840 релігійних 
організацій. Вона має 39 монастирів з 195 ченцями, 2816 
священнослужителі, 16 духовних навчальних закладів з 1260 
слухачами, 24 місії і 8 братств, 32 періодичні видання та 1153 
недільні школи. УПЦ КП очолює Патріарх Київський і всієї Руси-



України Філарет (Денисенко). Українська Автокефальна 
Православна Церква має 1201 релігійну організацію, 66,5% яких 
знаходиться у галичанських областях України. Предстоятель 
Церкви -  митрополит Київський і всієї України Мефодій. Церковну 
службу в УАПЦ здійснюють 686 священиків. Церква має 7 місій, 
шість монастирів, 349 недільних шкіл і 7 періодичних видань. 
Кафедральним собором УАПЦ є Андріївська Церква в Києві.

В Україні, окрім названих, на початок 2006 року діяло ще 
ряд інших православних спільнот. Так, Російська вільна 
(закордонна) православна церква мала 27 громад, Апокаліптична 
ПЦ -  6 (всі -  на Вінниччині). Діяло дві греко-православні громади, 
понад 50 -  православних незалежних. Функціонували громади 
Реформованої і Соборноправної православних церков. Поширені 
також різні об'єднання православного коріння. Так, 
Старообрядницька церква Білокриницької згоди мала 58 громад. До 
Руської православної старообрядницької церкви безпопівської 
згоди належало 12 громад, 5 з яких -  на Житомирщині. Російська 
істинно-православна церква об'єднує на цей час 25 громад. Церква 
Матері Божої Преображенної налічує десь 15 громад. На Одещині 
діяла одна громада іннокентіївців. Незмінною залишалася кількість 
громад молокан - 4. Характерно, що ці течії православного коріння 
не мають в Україні своїх навчальних закладів, видань, братств, 
мають обмежену кількість служителів культу.

Досить активно проходить відродження Української Греко- 
Католицької Церкви. За кількістю релігійних організацій (3443) 
вона займає третє місце в Україні. Церковну службу в УГКЦ 
здійснює понад 2,1 тис. священиків. 93,7% мережі греко-католиків 
зосереджено в трьох галичанських та Закарпатській областях. 
Очолює УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Церква має 94 монастирі з 
1216 насельниками, 15 місій, 2 братства, 13 навчальних закладів 
(1716 слухачів), 1198 недільних школи, видруковує 26 газет і 
журналів. В 2005 році центр УГКЦ перенесено до Києва, де 
споруджується кафедральний собор Церкви. Динамічно 
розвивається останніми роками і Римсько-Католицька Церква, 
яку очолює кардинал Мар'ян Яворський. Вона має 7 навчальних 
закладів (389 слухачів). На сьогодні діють 873 громади Церкви, 83 
монастирі (615 насельників), 553 недільні школи. РКЦ має 13 
періодичних видань, 499 священнослужителів, серед яких 260 -  
іноземці.
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Надто інтенсивно розвивається в Україні протестантизм. 

Він має 7670 релігійних організацій, в тому числі євангельських 
християн-баптистів — 3193, християн віри євангельської
(п'ятидесятників) -  2157, свідків Єгови -  988, адвентистів сьомого 
дня -  1077. Громади реформатської церкви є лише в Закарпатті 
(117). Лютеранські церкви -  німецька, українська, інші об’єднання 
-  відповідно мають 38, 42 і 17 громад. Пресвітеріан в Україні 63 
громади. Всі протестантські церкви мають необхідні управлінські 
структури, 79 навчальних закладів (біля 10100 слухачів), 
налагоджену видавничу діяльність, видруковують 74 газети і 
журнали, опанували ефір українського радіо. При громадах діє 4262 
недільні школи, наявні 180 протестантських місій.

Мусульманських громад в Україні на січень 2006 року 
нараховувалось вже 1076 (було в 2005 році 472), але вони 
розподілені між 4 управліннями. Найбільше громад у Духовного 
Управління мусульман Криму -  927. В Україні діє 7 духовних 
навчальних закладів мусульман (284 слухачі), видруковується 5 
їхніх газет, працює 120 п’ятницьких шкіл. Іудаїзм має нині у нас 
сім течій, що налічують 255 громад. Існує сім іудейських 
навчальних закладів, друкується двадцять сім періодичних видань.

Набули поширення в Україні новітні релігійні течії і 
напрямки. Серед них насамперед помітними є громади різних 
харизматичних напрямків (1195). Вони є переважно в східних та 
південних областях України. Діє також Новоапостольська церква 
(58 громад), Церква Ісуса Христа Святих останніх днів -  мормонів 
(50), Церква Христа (106). Дещо стабілізувалися неоорієнталістські 
течії -  Товариство свідомості Крішни (34 громади), буддисти (48), 
бахаї (13), Сахаджа-Йога (18). Функціонує 91 громада різних 
рідновірських напрямів, зокрема 47 -  РУНВіри.

Крім названих вище, в Україні діють ще понад 220 
малочисельних громад віруючих більше 50 різних релігійних 
напрямів, течій і толків. Тут варто назвати Вірменську 
Апостольську Церкву, яка має 20 громад. Центр церкви, 
очолюваний архиепископом Григорісом, знаходиться у Львові.

У 2005 р. загалом продовжували розбудову своєї мережі 
православні Церкви, що подеколи виливалося в колізії між ними, 
взаємні переходи громад. Якщо Київський Патріархат десь на 200 
одиниць збільшив свою організаційну мережу, то припинилося 
зростання УАПЦ, чому сприяють внутрішні чвари в цій Церкві. 
Дивує зменшення мережі греко-католиків десь на 90 одиниць.



Загалом же маємо вже насичення парафіями УГКЦ та РКЦ 
західного регіону країни. Спостерігається інтенсивне зростання 
мережі протестантських церков (за рік збільшилося майже на 400), 
особливо баптистів, п’ятидесятників і свідків Єгови. Баптисти 
зросли десь на 140 громад Продовжуються конфлікти між окремими 
течіями в іудаїзмі та ісламі. З нових течій успіх в поширенні мають 
харизмати, зокрема Церква Повного Євангелія (було 495 громад 
стало 523), а ось неоязичники та неоорієнталісти загалом 
стабілізувалися у своєму рості. Рік знаменувало розширення мережі 
духовних навчальних закладів, видавничої діяльності церков, 
завершення будівництва нових храмових споруд і будинків 
молитви. УГКЦ в регіоні її високого поширення стала фактично 
тоталітарною спільнотою. Хоч м маємо помітне скорочення 
покликань до чернецтва. Відносини між конфесіями і Церквами в 
році загалом були толерантні, хоч подекуди мали місце 
протистояння між православними і греко-католиками, між 
православними різних церков із-за володіння храмами. Цьому 
сприяла підтримка навіть силовими методами Церкви МП з боку 
лівих партій і найбільше -  вітренківців. Дещо напруженим є 
релігійне життя в Криму, зокрема у відносинах московсько- 
православних і кримотатарських мусульман, останніх з 
ваххабітами, десь понад ЗО громад яких є вже в АРК. Мали все 
більше відсторонення УПЦ МП від ідеї розбудови Помісної 
Православної Церкви України, хоч В.Ющенко й актуалізував це. Не 
вдалося поєднатися УПЦ КП і УАПЦ, хоч вони йшли до цього. 
Серед року зрештою почав працювати Державний департамент у 
справах релігій Мін’юсту України. У червні відбулася зустріч 
Президента України В. Ющенка із членами Всеукраїнської Ради 
Церков, яка практично істотно не позначилася на релігійному житті 
країни, хіба що лише в плані реалізації його антиконституційного 
розпорядження про включення до навчальних планів державних 
шкіл християнської етики. Не вирішеними для Церков залишилися 
питання реституції, одержання земельних ділянок, зменшення 
високих податків та ін. Виборчі парламентські перегони дещо 
політизували релігійне життя країни, хоч не так як президентські. 
Релігійні спільноти, що входять до ВРЦ, прийняли спеціальну 
декларацію про свою неучасть в політичних баталіях партій. Проте 
проросійськи зорієнтовані організації Півдня і Сходу країни Церкви 
Московського Патріархату все ж виявляли підтримку Партії 
регіонів В.Януковича. Митрополит Володимир не виявляв свій
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вплив на політизовані братства УПЦ МП, які активничали у 
виборчому процесі. Активно підключалася до виборів мером Києва 
Л.Черновецького харизматична Церква «Посольство Боже». 
Загалом статистика Держдепрелігій нині така, що вона не дає 
можливості відслідкувати конфесійні зміни в стані неорелігій, бо ж 
маємо оптовий показник з неохристиянства, неоязичництва та 
неоорієнталізму. Так само і щодо релігійних меншин. їх загнали в 
рубрики «інших» протестантських, іудейських, харизматичних 
спільнот. То ж маємо статистику для статистики, а не для 
глибинного вивчення релігійного процесу на теренах України. 
(А.Колодний)
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УПЦ МП -  ТО ЗАГІН РОСІЇ В УКРАЇНІ

Слова заголовку коментаря належать не його автору. 
Лукашенківську зденаціоналізованість Білорусі архієпископ 
Львівський УПЦ МП Августин (то й не дивно, бо ж він є білорус за 
національністю) прагне зреалізувати і в Україні. Для нього «Росія є 
опорою українського Православ’я». Виступаючи на засіданні 
Всесвітнього російського народного собору в Москві (дивно, чого 
це на нього владику з України занесло? —РП), Адам Іванович 
заявив: «Ми (хто то?) очікуємо кроків (яких?) з боку Росії (чому із 
зарубіжжя?) -  як загін (що то?), що чекає команди кинутися в 
бій(який і з використанням чого, бо ж владика очолює від імені 
УПЦ МП службу, яка працює серед українських вояків?)». Спасибі 
владиці за відвертість в оцінці того, чим є Московсько-Православна 
Церква в Україні. По-перше, з його слів, це є «загін» (навіть не 
церковна спільнота), що чекає команди. Відтак тоді постає питання: 
чому це УПЦ МП гнівається, коли її називають «п’ятою колоною» в 
Україні? Августин засвідчив без будь-якої дипломатії те, що ця 
Церква є саме Православною Церквою Московського Патріархату 
або ж, як каже Президент РФ В. Путін, «Російською Православною 
Церквою в Україні». По-друге, владика Августин засвідчив, що ця 
спільнота існує на теренах України не просто як релігійна 
організація, а як «МИ», яке чекає «команд кинутися у бій» навіть не 
з боку Московського Патріархату, а «Росії», зберігаючи віру в неї. І 
ось тоді незрозуміло (а якщо подумати, то може й зрозуміло), чому



це саме цьому владиці Московсько-Православна Церква України 
доручила духовно опікуватися українським воїнством і як до цього 
допускає його Міністерство оборони України. Подумаймо, в якому 
контексті він буде опікуватися. Чи не тут (в українському війську) 
владика готує той «загін», який очікує команду від Росії. Тим 
більше, що в московсько-православній газеті «Мир», яка 
видруковується у Дніпропетровську, а поширюється по всій 
Україні, було чітко сказано, що «за участие в псевдобогослужениях 
и принадлежность В.Ющенко к Киевскому Патриархату ... не 
позволяет христианам Украины признавать этого политика». То ж -  
в бій!

Певно що білоруськість (гадаю, точніше сказати, 
російськість) пана Маркевича не дає йому можливості усвідомити, 
що Українське Православ’я -  то специфічний історичний 
культурно-релігійний феномен, сформований поза Московією ще в 
X-XVII століттях, для якого Росія ніколи не була «опорою», як 
зазначає владика, а могильником. Саме вона перетворила це наше 
рідне Українське Православ’я в ту «Церкву-домовину», про яку 
пише Тарас Шевченко. Московія знищила такі його риси як 
соборноправність, демократизм, відкритість, софійність, 
національністність. Вона призвела українців до того, що вони 
забули навіть свою етнічну належність. І, як пише про це наш 
великий поет Володимир Сосюра, коли в українців питали: хто ви? 
То вони тупо відповідали: ми -  православні.

В Московсько-Православній Церкві України говорять в 
проповідях і пишуть в газетах: 1. що Україна -  це «окраина» якоїсь 
Східнослов’янської спільноти, а чи ж «русской государственности»; 
2. що такого народу як український не існує, бо ж вони є просто 
малоросами поруч із великоросами і бєлоросами; 3. що Південь і 
Схід України не є українськими теренами, а якоюсь там Новоросією 
чи ж Донеччиною; 4 що мови такої як українська не існує, бо ж нині 
вживана є просто суржиком російської і польської; 5. що мова ця не 
сакральна, а побутова, базарна, тому на ній не можуть проводитися 
богослужіння. Перелік подібних перлів мислення у стані 
Московсько-Православної Церкви України можна продовжувати. 
Прочитайте лише газети, які вона видруковує в Дніпропетровську, 
Одесі, Сімферополі, Запоріжжі... Інколи доводять українськість 
УПЦ МП тим, що її Предстоятель митрополит Володимир 
(Сабодан) дивись влюблений в українські старожитності, в Кобзаря 
та ін. Але ще Ісус Христос закликав людину оцінювати за ділами її.
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В саме діяльність очолюваної цим владикою Церкви на теренах 
українського національного відродження не дає підстав вважати її 
«Українською». Українська Православна Церква мала б відродити 
те Українське Православ’я, яке було зневажене в його особливостях 
після поглинення у 1686 році Московським Патріархатом матірної 
щодо себе Київської митрополії. А те, що хтось щось там 
колекціонує, ще ні про що не говорить. В Києві є науковець, який 
колекціонує нецке, але ж із-за цього він японцем не стає.

Мені, як українцю до глибин душі, прикро визнавати, що ми 
не маємо в своєму домі жодної власне Української Православної 
Церкви. Перехід на українську мову в богослужінні ще не робить її 
такою. За своєю структурою діючі Православні Церкви є 
віддзеркаленням Московського Патріархату з його жорсткою 
монархічною формою правління, а відтак зневаженням 
притаманних Українському Православ’ю рисами соборноправності 
і демократизму, з його зневагою до всього духовно іншого, 
всупереч відкритості і народності Українського Православ’я, із 
слугуванням обрядами і календарем російсько-православної 
спільноти. Природа дослідника спонукала мене під час відвідин 
храмів Греції придивитися до обрядодіяння їхніх православних. Я, 
людина може й далека від тонкощів православної обрядової 
практики, нарахував до десятка її особливостей. Гадаю, що якби 
наші православні отці врахували той доробок, який мав митрополит 
Іларіон (Огієнко) з питань українізації Православ’я, або, як він 
наголошував, деоросіянення його, то ми б мали той Український 
Східний обряд, який за часів Петра Могили слугував взірцем для 
інших Православних Церков.

Як Президент Л.Кучма, так і В.Ющенко проголошують ідею 
утворення в нашій країні на основі об’єднання своєї Української 
Помісної Православної Церкви. Від нетями це розглядається щось 
на зразок творення блоку партій: зібралися глави Церков, погодили 
зрештою кандидатуру єдиного патріарха, зібрали на з’їзд 
представників із різних Церков, проголосували «за» і справа 
звершилася. Не стану тут обґрунтовувати думку, що справа 
об’єднання/роз’єднання релігійних спільнот, то не справа держави. 
Вона очевидна в демократичній державі, де церква відокремлена від 
неї. Українське Православ’я -  то національний вияв бачення і 
оформлення цієї християнської конфесії саме українським народом, 
як то зробили греки, грузини, болгари, серби, росіяни та інші 
народи, утворивши свої Православні Церкви. Українці мають
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засвідчене Христовою п’ятидесятницею право на свою Православну 
Автокефалію. Але ж мають право на свою національну Православну 
Церкву і ті росіяни (та й зросійщені особи, які подеколи йменують 
себе малоросами), які живуть в Україні. Тут може бути подвійна 
уступка: якщо українці матимуть свою Автокефальну Православну 
Церкву, то росіянам можна було б мати на наших теренах свій 
екзархат Російської Православної Церкви.

Ініціюючи формування в Україні її Помісної Православної 
Церкви, ті світські владики (так їх називаю, бо останнє пасхальне 
богослужіння у Володимирському соборі відбулося саме за такої їх 
функціональної участі), які відтворюють цю мрію українців, не 
розуміють те, що це має бути не проста організаційна спільнота, 
утворена за взаємною згодою під час зустрічі в їх присутності (така 
ініціатива виходила від В. Ющенка) за столом владик Філарета і 
Володимира. Українське Православ’я, а відтак і його Церква, це 
специфічний духовно-культурний феномен, сформований на наших 
теренах в X-XVII століттях під час автономного існування 
Київської митрополії в структурі Константинопольського 
Патріархату. Своє вивершення воно знайшло в світом визнаних 
трудах Могилянського Атенею «Катехізис» і «Требник». То ж 
постання в Україні її Православної Автокефалії -  це процес 
відродження власне Українського Православ’я, а не об’єднання 
наявних нині у нас православних Церков Московського зразка. 
Якщо останнє й відбудеться, то матимемо друге видання Російської 
Православної Церкви, в якому залишаться вишколені і виховані на 
московський зразок нині сущі в Православних Церквах України і 
владики, і клір. Ось лише хто буде відроджувати те Православ’я, 
яке є сутнісно українським, то велике і складне питання. Бо ж нині 
процес об’єднання і творення Помісної Церкви постає скоріше як 
боротьба за посаду Патріарха (і не більше, бо ж при цьому творення 
власне Українського Православ’я навіть не згадується). В 
церковному житті маємо віддзеркалення того, що спостерігаємо в 
політиці, а саме -  боротьбу за владу, за те, хто збереже або одягне 
патріарший кукіль після цього об’єднання. А може навпаки -  в 
політиці маємо віддзеркалення церковного протистояння. Відтак 
процес постання в Україні Помісної Православної Церкви має 
знайти своє наукове вивчення, а відтак і науково обґрунтоване 
творення на основі вчення Христового. ( А.Колодний)
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СВОБОДА СОВІСТІ

СВОБОДА ВІРОСПОВІДАНЬ В РОСІЇ

Директор Інституту релігії і 
права (Москва), головний редактор
часопису «Религия и право» Анатолій 
ПЧЕЛИНЦНЕВ відповідає на питання з 
теми розмови:

-  Які, на Ваш погляд, сьогодні 
головні перешкоди до здійснення принципу 
свободи совісті /  свободи релігійного 
життя? Які шляхи до їх подолання? 
Сформулюйте, будь ласка.

Таких перешкод насправді 
чимало. Передусім це необізнаність 
більшої частини населення, агресивність 
до представників інших конфесій та

іншого світогляду. Зараз навіть атеїсти бояться говорити, що вони 
атеїсти або невіруючі -  називають себе мов би православними, але 
при цьому багато хто з них, як показує соціологічне опитування, не 
вірить ні в пекло, ні в рай, не відвідують церкву і т.д. Проблема в 
тому, що зараз, останніми роками особливо, я спостерігаю, що 
зруйновано міжконфесійний мир і діалог. У нас є Міжрелігійна 
Рада Росії, куди входять, до великого жалю, тільки чотири конфесії: 
мусульмани, православні, іудеї, буддисти. Представників інших
конфесій не бачать, хоча, скажімо, тих же протестантів 
зареєстровано п'ять тисяч громад. Є католики, їх теж не бачать, 
тобто немає повноцінного міжконфесійного діалогу. Оскільки цього 
діалогу немає, то це означає, що стабільності чекати не слід в цій 
ситуації.

Сьогодні ми спостерігаємо в багатьох регіонах Росії, коли 
представники так званих релігійних меншин, хоча їх вже меншиною 
не можна назвати, відчувають дуже серйозні проблеми не тільки з 
представниками інших крупних конфесій, але і з органами влади. 
Йде штучне, повторюю, штучне, нагнітання міжрелігійної
обстановки. Комусь це вигідно, щоб відвернути увагу суспільства



від економічних проблем. Розігрується «карта» сектантства, 
«тоталітарних сект», і люди немов би клюють на це. Все це 
«смаженим пахне»: тут є речі надто цікаві -  і це все відволікає від 
насущних проблем, економічних, політичних, від усіх тих реформ 
ЖКХ тощо. Тому далі, я думаю, в міру погіршення економічної 
ситуації, погіршуватиметься й міжрелігійна ситуація.

-  Ви маєте великий досвід у  вирішенні цих напружених 
ситуацій. Для всіх, хто будезустрічатися з цими проблемами, з 
питаннями, яку б важливу пораду Ви б дали, а також і для тих, 
хто зобов'язаний брати в цьому участь -  людям 
адміністративного плану?

- Я завжди дотримуюся принципу «роби належне - і будь, що 
буде». Потрібна воля, потрібна сміливість до кінця. У Конституції 
Росії, статті 46, написано, що громадяни мають право 
використовувати всі законні засоби для захисту своїх прав. І 
юридичні механізми треба використовувати, і адміністративні, і 
політичні для відстоювання права верховенства закону, 
відстоювання справедливості. Тому не треба опускати руки, треба 
боротися і йти до кінця, тому що коли ми опускаємо руки, тим 
самим ми даємо дорогу провокаторам, екстремістам, терористам, 
фашистам і т.д. і т.п. (Lenta. Ru)
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Протестуючи проти телепередач, організованих ТРК «Київ» 
журналістом Заманським, Генеральний секретар Української 
Асоціації релігійної свободи Петро Гануліч зауважив, що 
зловживання слівцями «секта», «культ», «деструктивний» щодо 
деяких релігійних віросповідань зрештою може призвести до 
відкритої ворожнечі щодо них, коли палитимуть молитовні 
будинки, вриватимуться в них з метою нищення майна, побиття 
пасторів і вірних та ін. «Ніхто не має права говорити, на кшталт, 
ось у нас істина, а в інших -  це культ, секта. Маємо маніпуляцію 
свідомістю, - говорить П.Гануліч. - Не можна це робити. Сьогодні 
тільки суд, а не хтось інший, може прийняти рішення, що та чи 
інша конфесія деструктивна».



52

РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА

Соціально-християнська партія йшла до Верховної Ради 
самостійно. У списку п’ятим був пастор київської церкви 
«Християнська надія», голова союзу церков «Українська 
місіонерська церква», що налічує біля 300 спільнот, Валерій 
Решетинський. В списку були й інші пастори. Своє прагнення 
стати депутатом Решетинський мотивував необхідністю 
справжнього пробудження суспільства, яке відбудеться лише тоді, 
«коли християнські цінності увійдуть в усі сфери життя 
суспільства, в тому числі й в політику, культуру, науку». За його 
словами, політика -  це інструмент впливу. «Ми беремо участь у 
виборах, щоб отримати інструмент впливу. Якщо ми не йдемо в 
якусь частину суспільства, то ми свідомо залишаємо її в пітьмі. 
Прийшов час християнам це зрозуміти. Тому ми йдемо в політику». 
Пояснюючи причини поразки СХП на виборах, В. Решетинський 
зауважив: «Якби християни зрозуміли, що вони представляють 
велику силу й об’єднані прекрасною ідеєю, то партія набрала б 
необхідні три відсотки». Партію очолює Владико Володимир 
Петрович, греко-католик за віросповіданням. Раніше партію 
очолювала Оксана Білозір. (RISU)

Владики УПЦ МП -  обласні депутати. Але якщо митрополит 
Агафангел Одеської обласної ради, то архієпископ Вишгородський, 
намісник Києво-Печерського монастиря Павло -  Київської.

Правлячий архієрей Хмельницької єпархії УПЦ КП 
архієпископ Антоній (Махота) став депутатом обласної ради від 
Українського Народного блоку Костенка-Плюща. Владика 
входив до першої п’ятірки цього блоку. Депутатами різних рівнів - 
сільських, селищних, міських і районних в області стало ще 14 
священиків ( 7 з них по блоку Костенка-Плюща і 4 по БЮТ).

Заява керівництва УПЦ МП про політичну незаангажованість 
Церкви викликала обурення з боку організації «Единое 
Отечество», яка виявляла активну підтримку прогресивній 
соціалістці Н.Вітренко під час парламентських виборів. У



багатьох храмах Церкви Московської Патріархії активісти 
«Единого Отечества» роздавали агітаційну газету «Православный 
телеграф», в якій засвідчували, що, незважаючи на наслідки 
виборчого процесу, Московський Патріархат все одно виявляє свою 
прихильність ідеям Прогресивного соціалізму.

В Помаранчевій революції виявилися дві лінії -  улесливо- 
угодовська В.Ющенка, який навіть Кучму називав своїм 
батьком, а відтак всі кучменята є його братами, і 
ультрареволюційна Ю.Тимошенко. Примиренність Ющенка до 
тих, хто, з його слів, як бандити, мали б сидіти у в’язницях, хто 
нібито прагнув отруїти його, призвела до того, що й в стані 
Московської Церкви підняли хвіст ті, хто за сепаратистські дії і 
фальсифікацію мали б бути ув’язненими. Президент ходить на 
соборування до настоятеля Києво-Печерського монастиря владики 
Павла, який був натхненником провладних акцій з Києво- 
Печерської Лаври на користь Януковича в дні президентських 
виборів. Із-за свого угодовства Ющенко виявився нездатним 
відкинути стару кучмівсько-московську епоху, очолити 
національно-демократичні сили в їх прагненнях завершити процес 
національного відродження, у бажаннях утвердити в національному 
бутті власне Українські Церкви. «Логіка ж розв’язки вимагає, щоб 
визвольна тенденція не гальмувалася, а якраз навпаки -  набирала 
розгону. Звідси, як пише «Українська газета» (№12), випливає, по- 
перше, те, що усі сподівання Москви та її українських поплічників 
на реваншування є марними, а по-друге, те, що на політичну 
авансцену у нас мають висунутись безкомпромісні україно- 
центричні політики типу Юлії Тимошенко... Тимошенко як не 
одразу, то незабаром стане в Україні персоною номер один... У 
будь-якій іпостасі Юлія Володимирівна після виборів «фатально» 
розпочне наступний виток визвольних змагань, котрі з кожним 
роком віддалятимуть нас від оскаженілого у своїй ненависті до 
України «старшого брата».

У дні страсного тижня українці знаходять справи важливіші від 
молитов. Більшість з них каятися в якихось гріхах не збираються. 
Коли про це питали у політиків, то вони взагалі виявляли враження, 
що не розуміють, про що йде мова. І це при тому, що більшість з 
них, слідуючи моді, освячували свої авто і робочі кабінети, навіть 
ікони тримають в офісах. Лесь Танюк, відповідаючи кореспондену
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«Сегодня» (17 квітня), сказав: «Я хоч і не є атеїстом, але буду 
займатися іншими справами, більш важливими, ніж страсний 
тиждень, молитви і пости». Депутат-комуніст, слідуючи певно 
настановам свого лідера - православного комуніста П.Симоненка, 
заявив, що він «хоч і атеїст, але має намір провести цей тиждень у 
відповідності з православними традиціями наших дідів і прадідів». 
Ось тільки лідер Партії регіонів В.Янукович, як сказала його радник 
Ганна Герман, дотримуючись посту, як православна людина, щодня 
буде молитися, буде сповідатися і причаститься. Він обов’язково 
відвідає одну з Лавр -  Києво-Печерську чи Свято горську, а в 
п’ятницю обов’язково прийде на винесення плащаниці. (Сегодня. - 
17 квітня)
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Веремчук В.И. Социология религии. - М., 2005. В навчальному 
посібнику розглядається історія виникнення соціології релігії як 
особливої сфери знання, говориться про її об’єктно-предметну 
сферу, методологію і методи соціологічних досліджень релігійності 
та ін.

Лешан В.Ю. Релігієзнавство. - Чернівці, 2006. Підручник 
написано за вже усталеною тематичною схемою з використанням 
новітніх здобутків релігієзнавчої науки. Детально розглянуто ті 
конфесії, які поширені в Україні. Є Словник релігієзнавчих 
термінів. Дається (правда, вже застаріла -  2003 року) в цифрах 
мережа релігійних організацій України в їх конфесійному вияві.

Віллєм Жан-Поль. Європа та релігії (ставки XXI століття). - К.,
2006. Французький професор соціології релігії із Сьорбони пише 
про місце релігійного чинника в розбудованій Європі, говорить про 
нове відкриття політики та релігії в секуляризованих та 
плюралістичних суспільствах. Окремий розділ -  «Школи та релігії в 
Європі».

Релігія і суспільство: нові преференції. - Чернівці, 2006. Збірник 
вміщує статті знаних і молодих релігієзнавців з питань 
особливостей сучасної релігійності, складної ситуації сучасного 
християнства, пошуку політичної парадигми взаємин церкви і 
держави. Є статті про християнське милосердя і бізнес, екуменізм і 
благодійництво.

Свобода совісті та віросповідань (контекст міжнародних й 
українських правових актів та релігійних документів). 
Упорядник -  М. Бабій. - К., 2006. Книга вміщує міжнародні і 
європейські правові документи з питань свободи совісті, подає 
повністю або у витягах законодавчі акти України з питань свободи 
совісті та релігійних організацій. Вперше в зібраному вигляді 
подаються документи релігійних організацій щодо свободи совісті. 
Збірка корисна для кожного священнослужителя і пастора, для 
працівників конфесійних офісів. її можна замовити у Відділенні



релігієзнавства ІФ НАНУ (тел. 279-04-18).

Національна та релігійна толерантність київських студентів. 
Матеріали соціологічних досліджень. - К., 2006. Брошура 
написана на основі тих матеріалів, які одержали аспіранти 
Київського національного університету, проводячи анкетне 
опитування студентів ряду вузів Києва. Особливий акцент тексту -  
міжконфесійні взаємини і формування їх толерантності.

Москалець В.П. Психологія релігії. - К., 2005. Автор насамперед 
розкриває психологічні особливості цілого ряду релігійних 
феноменів -  магії, анімізму, релігійної віри, моралі і культу. 
Подається функціональна структура катарсису як основи 
зумовлених релігійною вірою психопрофілактичних та 
психокорекційних ефектів. Цікавим є розділ «Релігійність як риса 
українського національного характеру».

Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема 
соціальної адаптації. - К., 2005. Книга цікава насамперед 
розкриттям історіографічного аспекту сучасної кримськотатарської 
проблеми, з’ясуванням економічних, психологічних, правових та 
культурно-цивілізаційних параметрів адаптивності кримських 
татар. При цьому враховано ісламську належність 
кримськотатарського етносу.

Плачинда Сергій. Лебедія: як і коли виникла Україна? -  К.,
2005. Автор обстоює думку, що Україна в її історії має виходити не 
із відомого Володимирового хрещення і свого постання лише десь в 
XV столітті, а з VI тисячоліття до Різдва Христового.

Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. 
Збірник. - К., 2005. Книга вміщує матеріали конференції, яка 
відбулася в Києві під аналогічною назвою. Розглядаються питання 
стану міжконфесійних і державно-церковних відносин, шляхів їх 
подальших гармонізацій, партнерства держави, церкви і релігійних 
організацій у соціальній сфері, забезпечення прав громадян на 
свободу совісті та ін.

Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 291-292: 
Філософія. - Чернівці, 2006. Збірник вмістив матеріали наукової
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конференції «Релігія і суспільство: нові преференції». Розділи 
збірки: 1. Соціальна активність і процеси модернізації
християнських церков. 2. Релігія і бізнес: точки дотику 3.
Трансформаційні рухи в релігійному середовищі. 4. Християнський 
модернізм і фундаменталізм. 5.Релігійність у постраціоналістчному 
суспільстві.

Свобода релігії та віросповідання в Україні (в контексті 
дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних 
свобод). За ред. В. Яворського. - Харків, 2005. Книга вміщує 
аналіз релігійної свободи, здійснений за результатами моніторингу 
правозахисник організацій, та дає аналіз основних міжнародних 
стандартів із забезпечення свободи совісті, релігії та 
віросповідання.

Ислам классический. Энциклопедия. - М., 2005. Що таке іслам, 
які його витоки, стовпи віри та підгрунтя мусульманської культури, 
чим він привабливий у нинішньому світі -  на всі ці та інші питання 
дає відповідь це енциклопедичне видання. Книга є в бібліотеці 
ЦеРІС.

Воскобойников В.М. Энциклопедический православный 
словарь (Толкование символов и обрядов. Описание 
главнейших православных святынь). - М., 2005. Словник вміщує 
не лише статті-довідки, які розкривають зазаначені у підзаголовку 
до книги проблеми. Він дає також інформацію про новітні події з 
історії Православ’я XX століття і початкових років XXI.Книга є в 
бібліотеці ЦеРІС.

Доцент Львівського вузу, який нібито й зав. кафедрою 
працював, Ярослав Чорненький виявився інтелектуальним 
злодієм, спритним плагіатором. У видрукуваному ним під своїм 
ім’ям (без належних посилань на використані джерела) 
навчальному посібнику «Релігієзнавство: теоретико-практичний 
курс» з вражаючим обсягом понад 500 сторінок цілі розділи 
дослівно списані з праць інших авторів -  знаних в Україні 
релігієзнавців. Зокрема Чорненький поцупив розділ «Психологія 
релігії» в доцента Київського національного університету ім.. 
Т.Г.Шевченка О. Сарапіна. А ось про співвідношення теології і 
релігієзнавства злодій «пише» словами керівника Відділення
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релігієзнавства ІФ НАН України А. Колодного. При цьому він по- 
злодійському слугував без посилань не лише «Академічним 
релігієзнавством» (К., 2000), а й вдався до крадіжок і в закордонних 
науковців. Так, в розділі «Феноменологія релігієзнавства» чорний 
автор скористався працею К. Тіле «Основні принципи науки про 
релігію». Він цупить також в польського психолога релігії Ю. 
Макселона, приписавши його думки із-за своєї неосвіченості Р. 
Яворському. Не станемо тут наводити інші плагіаторські вибрики 
Я. Чорненького. В книзі взагалі маємо багато різних дурниць, що 
засвідчує про його необізнаність з теорією релігієзнавства. Постає 
питання, як може людина такої релігієзнавчої неосвіченості 
викладати релігієзнавчі дисципліни, а тим більше ще й 
видруковувати під грифом Міносвіти України і за рецензіями таких 
знаних релігієзнавців як А. Яртись і Н. Горбач навчальний 
посібник. Відзначимо тут ще й те, що на чужій праці Я. Чорненький 
вирішив ще й підробитися. Книга «Я. Чорненького» продається в 
багатьох книжкових магазинах України і не за малу ціну. То ж 
дійсним авторам посібника, видрукуваного під ім’ям Я.Я. 
Чорненького, прийдеться через суд вирішувати питання оплати їм 
гонорару і збитків за моральний глум, бо ж, «передавши» авторство 
своїх праць злодюці Чорненькому, вони цим самим втратили право 
на свою інтелектуальну власність. Хай приклад скорої судової 
тяганини в Києві з Я. Чорненьким послужить уроком для інших, хто 
вдається до таких же методів «написання» під своїм ім’ям не лише 
навчальних посібників і підручників, а й наукових праць.
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НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ КНИЖКОВО-БРОШУРНОЇ ФОРМИ 
ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 

Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України 
(1996 - пер. пол.. 2006 рр.)

І. ЗАГАЛЬНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
1. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія (за ред.

А.Колодного і Б.Лобовика) -  К., 1996.
2. Академічне релігієзнавство (за ред. А.Колодного) -  К., 2000.



3. Релігієзнавчий словник (за ред. А.Колодного і Б.Лобовика) - К.,
1996.

4. Феномен релігії. Збірник. - К., 1996.
5. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура,

функціональність, тенденції. - К., 1999.
6. Бодак В. Релігійна обрядовість: соціальні функції. - К., 1999.
7. Єленський В. та ін. Релігія. Церква. Молодь. - К., 1996.
8. Віра і розум -  двоє крил людського духу. Наук, збірник (за ред. 

А.Колодного). - К., 2001.
9. Єленський В. Релігія після комунізму. - К., 2002.
10. Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-

методологічні та методичні основи викладання (Наук, записки 
Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. - Тернопіль,
2002 р.

11. Яроцький П. Релігієзнавство. - К., 2004.
12. Колодний А. та ін. Релігієзнавство. - К., 2004; 2006.
13. Колодний А. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. - Дрогобич, 

2006.
14. Релігія, Церква і наукове вивчення релігії: Польща і Україна. 

Наук, збірник. - Краків, 2004 (англ, мовою).
15. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємозв’язок і взаємовплив. - 

Київ-Дрогобич, 2005.

II. ЕТНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
16. Етнос і релігія. Збірник. - К., 1998.
17. Християнство і національна ідея. Наук, збірник (за ред. 

А.Колодного і А.Гудими). - К.-Т., 1999.
18. Филипович Л. О. Етнологія релігії. - К., 2000.
19. Богачевськая И. Язык религии в контексте национального 

самосознания. - К., 1999.
20. Саган О.Н. Національні прояви православ’я: український

аспект. - К., 2001.
21. Нація і релігія. Колект. монографія. За ред.. Л.Филипович. - К., 

2006.
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III. ХРИСТИЯНСТВО
22. Християнство: контекст світової історії та культури. Наук, 

збірник (за ред. А.Колодного і П.Яроцького). - К., 2000.



23. Християнство в контексті історії і культури України. Наук, 
збірник (за ред. А.Колодного, П.Яроцького, О.Сатана). - К.,
1997.

24. Християнство і культура. Наук, збірник (за ред. А.Колодного, 
А.Гудими). - К.-Т., 1998.

25. Християнство і духовність. Наук, збірник (за ред. А.Колодного).
- К., 1998.

26. Християнство і особа. Наук, збірник (за ред. А.Колодного і 
А.Гудими). - К.-Т., 2000.

27. Християнство і проблеми сучасності. Наук, збірник (за ред. 
А.Колодного і П.Яроцького). - К., 2000.

28. Християнство і мораль. Наук, збірник (за ред. А.Колодного і 
А.Гудими). - К.-Т., 2001.

29. Павленко П.Ю. Платон і християнство. - Біла Церква, 2001.
30. Павленко П.Ю. Ісус Христос -  постать історії. - Біла Церква, 

2002 .

31. Саган О.Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан.
- К., 2004.

32. Християнство доби постмодерну(за ред.. А.Колодного). - К., 
2005.

33. Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний 
аспект. - Київ-Тернопіль, 2005.

IV. РЕЛІГІЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
34. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: 

вияви, постаті, стан. - Львів, 1996.
35. Боги Тавриды. История религии народов Крыма. Сборник (под 

ред. А.Глушака и А.Колодного). - К.-С., 1997.
36. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їх пращурів. - К., 

1996.
37. Українська Церква між Сходом і Заходом (за ред. П.Яроцького).

- К., 1999.
38. Колодний А., Бодак В. Український Східний обряд. - К., 1997.
39. Історія релігії в Україні. Підручник (за ред. А.Колодного і 

П.Яроцького). - К., 1999.
40. Історія православної церкви в Україні (за ред. А.Колодного і 

П.Яроцького ). - К., 1997.
41. Надтока Г. Православна Церква в Україні 1900-1917 рр. - К.,

1998.
42. Історія релігії в Україні. Збірник. - К.-Львів, 1996.
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43. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. - К.-Львів, 1999.
44. “Берестя -  1596” в контексті історії українства (за ред.

A. Колодного і А.Гудими). - К.-Т., 1996.
45. Переяслав -  1654 в історії Української Церкви. Наук, збірник (за 

ред. А.Колодного і А.Гудими). - К.-Т., 2003.
46. Актуальні питання соціально-значущої діяльності Церков і 

релігійних організацій в Україні. Наук, збірник (за ред.
B. Бондаренка і А.Колодного). - К., 2004.

47. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного 
самовизначення українців між християнським Сходом і 
Заходом. - К., 2000.

48. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні. - К., 
1997.

49. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні (англ, 
мовою). - К., 2000.

50. Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, 
шляхи вирішення. - К., 1996.

51. Феномен Петра Могили (за ред. В.Климова). - К., 1996.
52. Петро Могила і сучасність. Збірка. - К., 1996.
53. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Наук, 

збірка (за ред. А.Колодного і В.Климова). - К., 1997.
54. Климов В. Святитель Димитрій (Данило Туптало) -  Львів, 1996.
55. Огієнківські читання. Наук, збірник. - К., 1997.
56. Арсен Річинський -  ідеолог Українського Православ’я. Наук, 

збірник. - К.-Т., 1998.
57. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, 

документи, переклади. - К., 2001.
58. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні. - К., 

2000 .

59. Нові релігії в сучасній Україні. Наук, збірник. - К ., 2000.
60. Історія релігії в Україні: В 5-ти вип. - Львів, 1997.
61. Історія релігії в Україні: В 2-х кн. - Львів, 1997.
62. Історія релігії в Україні: В 2-х вип. - Львів, 1999.
63. Історія релігії в Україні: В 2-х кн. - Львів, 2000.
64. Історія релігії в Україні: В 2-х кн. - Львів, 2001.
65. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. - Львів, 2002.
66. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. - Львів, 2003.
67. Історія релігії в Україні. В 3-х кн. - Львів, 2004.
68. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. - Львів, 2005.



69. Колодний А., Филипович Л., Біддулф Г. Релігія і Церква в 
сучасній Україні. - К., 2001 (англ, мовою).

70. Київська традиція і Східний обряд в Українському 
християнстві. Наук, збірник (за ред. А.Колодного і А.Гудими). - 
Т., 2004.

71. Марголіна І. Кирилівська Церква. - К., 2001.
72. Духовність -  народові (до 110-річчя А.Річинського). Наук, 

збірник (за ред. А.Колодного і А.Гудими). - К., 2002.
73. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні. - К., 

2003.
74. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія. - К,. 

2005.
75. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України 

XXI століття. - К., 2005.
76. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Спецвидрук 

«Українського релігієзнавства» (за ред. А.Колодного і 
О.Сагана). Вин. 31-32. - К., 2004.

V. ДЕСЯТИТОМНИК “ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ”
77. Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства (за 

ред. Б.Лобовика). - К., 1996 (Передрук тому в Канаді в 1998 р.).
78. Том II. Українське Православ’я (за ред. П.Яроцького). - К., 1997.
79. Том III. Православ’я в Україні (за ред. А.Колодного і 

В.Климова). - К., 1999.
80. Том VI. Католицизм в Україні (за ред. П.Яроцького). - К., 2001.
81. Том V. Протестантизм в Україні (за ред. П.Яроцького). - К., 

2002 .

82. Том VI. Пізній протестантизм України (за ред. П.Яроцького). - 
К. (буде в 2006 році)

83. Том VII. Релігійні меншини України (за ред. А.Колодного). - К. 
(буде в 2007 р.).

84. Том VIII. Нові релігії України (за ред. А.Колодного). К. (буде в 
2006 році)

85. Том IX. Релігія в українській діаспорі (за ред. А.Колодного). - К. 
(буде в 2007 році).

86. Том X. Релігія і Церква років незалежності України (за ред. 
А.Колодного). - К., 2003.

VI. БІБЛІОТЕЧКА “КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ”
87. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра. - К., 2002.
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88. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. - К., 
2001, 2006.

89. Гаюк І. Вірменська Церква в Україні. - Л., 2002.
90. Луцишина О. Уявлення про людину в Рігведі. - К., 2005.
91. Павленко П.Ю., Титаренко В.В. Християнський харизматизм. - 

К., (буде в 2006 році)

VII. УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА 
(наукове редагування Відділення релігієзнавства)

92. Олексюк В. Християнські основи української філософії (за ред. 
А.Колодного). - К., 1996.

93. Музичка І. Християнство в житті особи і народу (за ред. 
А.Колодного). - К., 1999.

94. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості (за 
ред. А.Колодного і О.Сатана). - Тернопіль, 2000; Тернопіль, 
2002 .

95. Шевців І. Християнська Україна (за ред. А.Колодного). - К., 
2003.

96. Ярмусь Ст. Досвід віри українця (за ред. А.Колодного). - К., 
2002 .

97. Фостун Св. Христос і християнство (за ред.. А.Колодного). - К. 
(буде в 2006 році)

VIII. СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ
98. Про свободу совісті, релігії і переконань. Збірник документів (за 

ред. М.Бабія). - К., 1996.
99. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. 

Сб. документов (под. ред. М. Бабия). - К., 1994.
100. Свобода совісті і віросповідань. Збірник міжнародних, 

європейських та українських правових документів. За ред.. 
М.Бабія. - К., 2006.

101. “Плід правди сіється творцями миру”. Збірник. - К., 1998.
102. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. За 

ред. В.Єленського. - К., 1998.
103. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. За 

ред. А.Колодного. - К., 1998.
104. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. За 

ред. А.Колодного. - К., 1999.
105. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих 

ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український 
контекст). За ред. А.Колодного і О.Сатана. - К., 2000.
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106. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні 
фактори утвердження. За ред. А.Колодного. - К., 2001.

107. Релігійна свобода: свобода релігії і національна
ідентичність. За ред. А.Колодного. - К. 2002.

108. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. 
За ред. А.Колодного. - К., 2003.

109. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи 
її буття За ред. А.Колодного і М.Бабія. - К., 2004.

110. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах
суспільно-політичних трансформацій. За ред.. А. Колодного. - 
К., 2005.

111. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних
організацій -  правові й політичні аспекти. За ред. А.Колодного, 
М.Бабія і Л.Филипович. - К., 2006.

112. Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск 
«Релігійної панорами» (за ред. і авторства А.Колодного). - К., 
2006.

113. Толерантність: теорія і практика. Збірник статей і 
документів (за ред. М.Бабія). - К., 2004.

114. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні
аспекти. Наук, збірник (за ред. А.Колодного). - Хм., 2003.

115. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних 
організацій. Збірник документів. За ред. М.Бабія. - К., 2002.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФОРУМ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ

В п’яте гостинні Чернівці в квітні стали місцем 
проведення традиційної Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої проблемам взаємин релігії і суспільства.
Організатори конференції - Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, Чернівецька облдержадміністрація, 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. 
Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців і її 
Центр релігійної інформації та свободи, Українська асоціація 
релігійної свободи - запросили науковців, викладачів вищої ніколи, 
аспірантів, творчу студентську молодь, активістів релігійних 
організацій взяти участь в обговоренні суспільно значимих 
проблем, які й визначили назви секцій конференції:

■S Соціальна активність і процеси модернізації 
християнських церков.

■S Релігія і бізнес: точки дотику.
S  Трансформаційні рухи в релігійному середовищі: 

демократизаційний комплекс.
■S Християнський модернізм і фундаменталізм: 

богословський аспект.
■S Релігійність в постсоціалістичному суспільстві: 

філософський вимір.
■S Благодійництво як вияв християнського принципу 

любові до ближнього.

Учасники конференції почули виступи провідних фахівців в 
цій галузі з доповідями: професор Людмила ФИЛИПОВИЧ, 
завідувач відділу проблем релігійних процесів в Україні Інституту 
філософії імені Григорія Сковороди НАН України - «Взаємодія 
суспільства і церкви: пошук нових можливостей»; Василь БАЛУХ, 
декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 
«Трансформаційні тенденції в християнському середовищі: 
протистояння чи пошуки порозуміння»; Анатолій КОЛОДНИЙ,



заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту 
філософії імені Григорія Сковороди НАН України - «Іслам і 
політика: кримський контекст»; Михайло БАБІЙ, старший науковий 
співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
імені Григорія Сковороди НАН України -«Толерантність та 
міжконфесійні відносини: проблемні питання взаємовияву».
Заслухали гостя з Македонії доктора філософії філософського 
факультету Університету святих Кирила та Мефодія (Скоп’є) 
Зорана МАТЕВСКІ - «Соціологічне дослідження модернізації 
Македонської Православної Церкви після падіння комунізму».

Своєрідний науковий десант в Чернівці на конференцію 
організувало Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. В 
столицю Буковини, окрім А.Колодного, Л.Филипович та М.Бабія, 
виїздили доктори філософських наук В.Шевченко та В.Єленський, 
кандидати філософських наук Г.Кулагіна, О.Недавня, П.Павленко, 
О.Бучма, В.Титаренко та О.Горкуша.

Кількість заявлених учасників чернівецької конференції з 
кожним роком зростає. На цьогорічну конференцію було подано 
біля 100 заявок, 80 з яких були прийняті. Розширюється географія 
учасників -  від Львові до Севастополя і Полтави., від України -  
навіть до далекого зарубіжжя.
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В ході роботи конференції активно працювали Круглі столі з 
найбільш актуальної проблематики:

■S Релігія і політика (в контексті виборчого процесу).
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■S Міжконфесійна толерантність як фактор соціальної 

стабілізації.

Як самостійна складова конференції працювала “Трибуна 
молодих науковців”, присвячена проблемі “Релігійна 
самоідентифікація молоді в контексті суспільних реалій”.

У межах конференції успішно був проведений "Єдиний 
День релігійної свободи”. Під головуванням Президента УАРС 
Віктора Єленського, генерального секретаря Петра Гануліча та 
голови обласної філії УАРС о. Миколи Лагодила успішно були 
обговорені назрівши питання релігійного життя регіону самими 
керівниками релігійних організацій. На Єдиному Дні виступили: 
Василь НАСТАЄ, завідувач сектора у справах релігій Управління з 
питань внутрішньої та інформаційної політики Чернівецької 
обласної державної адміністрації -«Демократизаційно- 
трансформамаційні процеси в соціально-релігійному середовищі 
Чернівецької області»; Варлаам (ПИЛИПИШИН), архиепископ 
Чернівецький та Кіцманський (УПЦ КП) - «Міжконфесійні 
відносини в сучасній Україні»; Петро ГАНУЛІЧ, генеральний 
секретар УАРС - «Проблеми активізації релігійного чинника в 
Україні»; о. Петро САВЧАК, декан Римо-Католицької Церкви 
Чернівців - «Римсько-католицька церква в релігійному житті 
України»; Петро КАРПОВ, голова обласного об’єднання ХВЄП - 
«Соціальне служіння Церкви ХВЄ в умовах розвитку українського 
суспільства»; Ноїх КОФМАНСЬКИЙ, головний рабин



Чернівецького регіону - «Благодійництво як спосіб реалізації 
принципу любові до ближнього»; о. Дмитро ВИННИК, помічник 
Чернівецького декана (УГКЦ) - «Християнин відкритий на знаки 
часу»; Іван ЗАВІРЮХА, заступник голови об’єднання 
Буковинської конфедерації Церкви Адвентистів Сьомого дня - 
«Форми реалізації соціальної доктрини церкви в умовах 
демократизації суспільства»; о. Леонтій СЕРГЕЄВ, настоятель 
храму Різдва Христового в Чернівцях Руської Православної 
Старообрядницької Церкви -«Місце Старообрядницької Церкви в 
релігійній конфігурації України»; Олена ПІГУЛЕВСЬКА, 
представник Чернівецької громади Всесвітньої віри Багаї - «Віра 
Багаї та суспільство: форми взаємодії»; Василь МАНЧУЛ,
проповідник Церкви євангельських християни-баптистів 
«Демократизація суспільства та проблеми інституювання релігійної 
освіти».

Після Єдиного Дня релігійної свободи відбулася звітно- 
виборча конференція обласних осередків Української Асоціації 
релігійної свободи. Обране керівництво і рада директорів, намічені 
плани на найближче майбутнє.

Успішність конференції і Єдиного Дня релігійної свободи 
залежать від невтомної праці співробітників філософсько- 
теологічного факультету ЧНУ, адміністрації університету. Тому 
всім хочеться щиро подякувати їм за своєрідний фаховий 
патріотизм.
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Конференція «Мусульмани в сучасному українському 
суспільстві» відбулася 12 квітня в Ісламському громадському 
культурному центрі Києва. До її організації прилучилися 
Міжобласна асоціація громадських організацій «Арраїд» та 
Український центр ісламознавства. Привітань конференції від 
владних структур, посольств, громадських організацій так було 
багато організовано, що часу на доповіді залишалося обмаль -  до 10 
хвилин виступаючим. Хоч тема конференції передбачала 
насамперед обговорення стану ісламу в Україні, але мова йшла 
скоріше про мусульманство у світі. Похвальним було те, що 
доповідачі спростовували втокмачувану українськими ЗМІ думку, 
що іслам ледь не у всіх формах свого вияву є релігією тероризму,



екстремізму, дестабілізації суспільної злагоди тощо. Якщо і є 
такого змісту дії з боку мусульман, то, по-перше, вони не мають 
масового характеру, а по-друге -  до їх оприсутнення спричинюють 
чинники, які знаходяться далеко за природою цієї релігії, яка за 
суттю своєю є толерантною і миролюбною. На завершення заходу 
відбулося нагородження переможців конкурсу ісламознавчих 
досліджень.

Міжконфесійна наукова конференція “Радянська влада проти 
свободи сумління” відбулася 19 березня 2006 року в Одесі.
Ініціатором заходу виступив Одесько-Кримський Екзархат УГКЦ. 
Відкриваючи зустріч, віце-канцлер Екзархату о. Віктор Горбацьо 
зачитав звернення кардинала Гузара з нагоди 60-річчя Львівського 
псевдособору 1946 р. та листа ординарія Одесько- 
Сімферопольського РКЦ єпископа Броніслава Бернацького до 
вірних УГКЦ. У своєму листі єпископ Броніслав висловив 
солідарність с греко-католицькою громадою, дав оцінку 
Львівського псевдособору як брутальної і нецерковної події, 
зазначивши при цьому, що події 1946 р. мають стати уроком для 
сучасності. Після конференції відбувся Круглий стіл на тему 
“Сучасний стан, проблеми та перспективи державно-церковних 
відносин в Україні».
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

СПІЛЬНОТА СІЯ-СВІТ”

Про цю релігійну спільноту публікацій в пресі і книгах 
надто мало. Більш детально про її вчення можна дізнатися хіба що 
із сайту www.Sia.com.ua. При підготовці цієї сторінки ми 
скористалися матеріалами цього сайту, книгами Сії, описанням 
вражень від присутності на зібраннях громади Сія-Світ студентів 
Києво-Могилянської Академії, журналістськими враженнями 
Тараса Ткачука «Пробить мозги. Два дня в школе у Мастера Сия», 
видрукуваними в додатку «ТВ анонс 4.11-10.11.2002» до газети 
«Киевские ведомости», а також своїми згадками від чутого і 
баченого на зібранні київської спільноти послідовників Сія-Світ.

Хто ж є цей Майстер Сія? 
Журналіст Тарас Ткачук, який 
особисто заспілкувався з ним, пише 
наступне: «Гадаю, що у кожного буває 
такий настрій, коли жах як хочеться 
поговорити з людиною не від світу 
цього. Не псіхом, а саме з людиною 
іншого виміру. Це, знаєте, як подорож 
в якусь екзотичну країну. І навіть 
краще... Ось мені друзі-журналісти й 
порекомендували: живе, говорять, в 
Києві Майстер Сія. Мудрець- 
самородок, пише коментарі до сутр 
Шіви. До того ж, у віршах -  не гірше 

Пушкіна. Вже декілька книжок видрукував. Проводить заняття зі 
своїми учнями. Все це в них називається школою Транссвідомості.

* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії.

Текст підготував А.Колодний на основі реферату студентів Києво- 
Могилянської Академії М.Бондар, К.Букань і А.Валені та статті Т.Ткачука в 
“КВ на диване” (№39 за 2002 р.) та праць самого майстра Сії.

http://www.Sia.com.ua


Сходи, радили, голову тобі ох як прочистить. Будеш на світ 
дивитися по-іншому.

Я почав наводити довідки. «Ні в якому разі не йди! -  
збуджено говорив один знайомий любитель Сходу. -  Це ж 
колишній дебешник із відділу з психобробки. Зомбує так, що маму- 
папу забудеш, останнє віддаси». Хоч як не відрізнялися думки 
знайомих про Сія, але спільним було одне: мозки Майстер 
прочищає ох як. Чи кодує він, а чи ж просвітлює, то вже не так і 
важливо. Головне -  його методика добре спрацьовує».

Дізнатися від самого Сії, ким він був в минулому, виявилося 
надто складно, бо ж на питання, ким він був у світі до свого 
просвітлення, він відповідав надто заплутано: «У всьому є частина 
всього... Ким я міг або можу бути, якщо я ніхто. Ти міркуєш 
звично. Ти не можеш бачити світ інакше. Ти ще спиш. То ж зараз 
вільна свідомість Сії розмовляє із сплячою людиною. Все, що ти 
хочеш з’ясувати, ти можеш з’ясувати лише через свій досвід». В 
такий спосіб Сія закликає прийти на зібрання громади, присутність 
на якому, як з’ясувалося, не є безоплатною.

Зрештою Майстер все ж розколовся перед Тарасом- 
журналістом. Виявилося, що в минулому Сія -  офіцер: закінчив 
КВІРТУ. Викладав у військовому училищі нібито якісь 
інформаційні аспекти оперативно-тактичного мистецтва. Потім 
попав у Міністерство оборони. Але в середині дев’яностих чи то 
розчарувався в Армії, а чи ж просто увільнили із-за строптивого 
характеру. В цьому Сія утаємничений. Але відомим стало одне: не 
дослуживши два роки до пенсії, майбутній Вчитель вийшов у 
відставку, відростив бороду і зайнявся просвітництвом.

Релігійна
громада «Сіясвіт» є 
відносно новою на 
теренах України.
Вона не має офіційної 
реєстрації і їй тяжко 
її одержати із-за того, 
що ряд положень 
віровчення і практики 
підпадають під ті 
ознаки, які дають 
підставу заборонити 
діяльність релігійних
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організацій. Певно тому під час однієї моєї, автора сторінки, 
присутності на зібранні громади і знаючи мій службовий статус, Сія 
почав погрожувати тим, хто не реєструє їх, поданням справи до 
Європейського суду, який зрештою змусить задовольнити прохання 
громади.

Спільнота налічує нині десь 50—70 осіб. Це переважно ті, 
хто має можливість заплатити за свої зустрічі на зібраннях, що 
проводяться раз-два рази на тиждень у вихідні дні десь за містом, 
як це засвідчили студентки НаУКМа, по ЗО грн. Відносини між 
членами громади надто близькі, про що свідчить навіть те, що вони 
один одного називають коханий (-на), при зустрічі обнімаються і 
цілуються. Зустрічі одновірців -  це переважно медитації та розмови 
з Майстром на теми його вчення.

Вчення Сії подаються у його книгах. Перша книга вийшла у 
1999 році із назвою «Найти потерянный рай. Транссознание». Це -  
одкровення Майстра, який проголошує тут себе самим Життям, 
суттю людського Єства -  свідомості. Тут Сія дає кожному новий 
погляд на себе, на те, як через трансформацію свідомості вийти за 
межі нецілісного, розмежовуючи Розумом Себе і Життя, вийти в 
стан не-розуму, у стан Чистої Свідомості. Тут Майстер твердить, 
що транссвідомість -  це можливість встановити зв’язок із своїм 
суб’єктивним досвідом, що повертає Людину на шлях істинної 
еволюції і розквіту Свідомості як єдиної форми існування всієї 
живої та неживої Природи.

Друга книга Майстра видрукувана у 2000 році. Це нове 
одкровення називається «Трансформация сознания». В праці 
зазначається, що головним «здобутком» сучасного світу є втрата 
Людиною зв’язку із цілим, із самою собою при повному покладанні 
на роботизовану частину Розуму. Саме останнє зумовило кризу 
свідомості людини. Наука при цьому не може надати їй якусь 
реальну допомогу. Саме тому Сія закликає кожного звертатися до 
своїх глибин, до своєї свідомості через нього. Його кредо при цьому 
таке: «Твої кайдани в тому, що ти бачиш себе бачучим!»

Надто відмінною за змістом від попередніх двох є книга 
Майстра Сії «Транссознание. Живой дзэн». Тут він подає не стільки 
своє вчення, як переосмислений ним дзен-буддизм. В розмові із Т. 
Ткачуком Майстер висловився взагалі негативно щодо буддизму. 
На питання кореспондента чи був він в Тибеті з метою підвищення 
там своєї кваліфікації, Сія відповів: «Для чого? Хіба у нас мало 
своїх традицій? Традиція -  вона всередині, а буддистів, цих
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онаністів, «сейчас пруд пруди». Вони по всьому світу 
розплодилися. Це нині найвигідніший бізнес. Там крутяться великі 
капітали. Може ти чув про трансцедентальну медитацію його 
Махаріші? Махаріші -  індієць, він приїхав в Америку з Індії. Надто 
посередня людина, але хитра. Говорить вірні слова. І народ у своїй 
нетямущості за ним тягнеться... Якщо ваша свідомість стане дещо 
вищою, говорить Махаріші, то ви зможете краще, ефективніше 
жити, у вас налагодиться бізнес. Але ж свідомість відкривається не 
для цього. Життя усвідомленої людини стає природним. Якщо у 
тебе цілісна свідомість, то ти зможеш розквітнути як художник, як 
музикант».

На зауваження, що захоплення лише своєю свідомістю 
негативно відіб’ється на добробуті сім’ї, що «дітям плювати на 
батькову свідомість, бо ж вони їсти хочуть», Майстер зауважив: 
«Сім’я -  це вже давно прогнила система. Весь Захід давно 
перейшов на контрактну систему шлюбів. Чому? Тому що ніякої 
любові немає. Маємо просту торгівлю. Сімейний зв’язок позбавляє 
Людину свободи. їй сім’я непотрібна. Любов -  це просто 
захоплення, потяг, жадоба. Населення зменшується, ось тому 
суспільство й вирішило зміцнювати сім’ю. Суспільству потрібні 
солдати і робочий люд. Розумієш, ви - просто гарматне м’ясо і 
вантажні коні».

Майстер Сія вважає, що кожному потрібно внести у своє 
життя побільше свіжості з тим, щоб воно налагодилося істинно. 
При цьому він звертається до різноманіття терапевтичних методів 
введення людини у транс, розроблених Грофом. Вони переважно 
пов’язані із диханням. Сія заперечує необхідність освіти у розвитку 
людини. «Це лише осли навчають своє потомство своїм прикладом, 
- твердить він. - Ви, примати, робите те ж саме.... Знання -  це 
завжди минуле. Відтак, навчаючись, ти завжди звертаєшся до 
нашого минулого. Для чого людина набиває свій мозок чужим 
досвідом? Не вивчай когось - вивчай себе. Істина в собі. Саме в 
цьому суть просвітлення». На питання: Чи є Майстер дзеркалом 
світу? Сія відповів: «Майстер і є весь світ. Відтак, коли ти 
приходиш до Майстра, то ти приходиш в такий спосіб до самого 
себе».

Згідно вчення Сії, смерті взагалі не існує. Людина не вмирає, 
а йде додому. Як правило, люди бачуть те, що хочуть бачити, бо ж 
ними керує обманщик Розум. А істинний світ зовсім інший. Він 
значно ширший від того, що дає кожній людині її Розум, що вона
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може уявити. Лише розвинувши свою свідомість світ можна 
побачити у всій його всецілості. Зі смертю гине Розум, а все те, що 
поза ним, залишається. Це можна зрозуміти за аналогією зі сном. 
Якщо лягати спати усвідомлено, тобто засинати, розуміючи, що ти 
засинаєш, то в один прекрасний момент ти будеш засинати, 
залишаючись при повній свідомості. Відчуватимеш, що ти спиш. 
Але прекрасно відчуватимеш, що відбувається навколо. Так, згідно 
вчення Майстра, й відбувається із смертю.

Цікавим є висновок про загальний зміст теорії Майстра Сії, 
який зробив Т.Ткачук після двохгодинної розмови і неодноразової 
зустрічі з ним: «Людство живе мільйони років. І все чим далі, тим 
ставало воно гіршим. Людина відійшла від своєї природи. Ми 
запрограмували свої мізки на найбільш успішній людині. Ми 
хитримо, прагнучи добитися матеріальних благ, а в підсумку лише 
страждаємо. Людина живе у вічному роздвоєнні -  тваринного 
начала і Розуму. Розум -  ворог людини. Він не бачить істинного 
світу, а лише вибудовує якісь моделі, муляжі, які ніколи сповна не 
відобразять навколишню реальність. Щоб стати гармонійною 
особистістю, треба вмерти у своїх пристрастях, бажаннях, тобто 
вбити у собі тваринне і водночас відключити свій мозок. Саме тоді 
дві ці сутності -  Розум і тваринне начало -  перестануть займатися 
перетягуванням вірьовки й мучити Людину. Вона народиться 
заново -  вже усвідомленим щасливим товаришем, тобто ніким.

Адже істота, позбавлена будь- 
яких протиріч, це є пустота. 
Ось Майстер і є пустота».

Пустотою Сія називає 
свою найближчу помічницю. 
Запрошуючи кореспондента 
Тараса Ткачука і фотографа 
Володимира Гонтаря відвідати 
практичні заняття громади, 
вона зауважила: «Лише у нас 
умова: потрібні довідки про 
СНІД». Роз’яснюючи цю 
потрібність. Пустота сказала: 
«Розумієте, під час занять у 
вас вивільниться енергія ці. 
Взагалі ці -  це вселенська 
енергія. Вона може виявлятися
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у різному вигляді, в тому числі і в сексуальному. Може бути так, 
що ви очима зустрінетеся з дівчиною, вам її захочеться... Члени 
громади мають бути спокійні».

В танцювальному класі, де збирається громада Сія-Світ, 
звучить музика, яка дечим нагадує індійські мотиви. Напочатках всі 
рухаються у якомусь розслаблюючому незапрограмованому танці. 
Це продовжується біля години. Після короткої перерви відбувається 
динамічна медитація, що складається із декількох етапів. На 
першому з них треба дуже глибоко і максимально часто дихати. У 
такт диханню треба передьоргувати тіло. Як описує свій стан 
Т.Ткачук, вже через п’ять хвилин цих дьоргань під всезростаючий 
темп музики голова стає надто тяжкою, як чавунне ядро. 
Відчувається тиск у висках. Навіть з носа у нього потекла кров. 
Музика раптово замовкає. «Запотілі, напівголі, винурені люди 
валяться на підлогу і стають завиваючи щось кричати, стогнати, 
охкати, крякати, визнати... Коли всі вдосталь накричалися, 
Майтерейя переходить до другої частини медитації -  стрибків на 
місці і ритмічного глибокого «ухання». Після цього всі знову 
падають на підлогу. Через деякий час «танці радості» знову 
поновилися. Але дехто вже сидів нерухомо біля стінок. І тут 
з’являється Майстер Сія. Учениці в чергу гаряче обнімали його, 
зустрічаючи як найдорожчу, найлюбимішу і найбажанішу для себе 
Людину. Потім всі сіли в коло і Майстер в позі мудреця став читати 
свою нову проповідь, як то буває на кожних зібраннях. Після цього 
всі, хто мав довідки, направилися разом у сауну, можливо, що для 
обміну енергією ці.

Складовою практики громади є, як це зауважили студентки 
НаУКМА, які під час відвідувань зібрань спілкувалися із членами 
спільноти, є статеві відносини. Майстер твердить, що в момент 
злиття чоловіка і жінки енергія їх переливається з тіла в тіло як 
вода у сполучених посудинах. В інтернет сторінці конфесії є цілий 
розділ, присвячений сексу. Там рекомендують тантристам 
займатися коханням вдумливо і непоспішно, щоб весь процес 
нагадував не сходження на гору, а повільний спуск по рівнині до 
найбільшого заглиблення, де зрештою може настати повне 
розслаблення.
Підсумовуючи свої враження від знайомства із вченням і 
практикою громади Сія-Світ, студентки НаУКМА не без підстав 
написали: «На нашу думку, Сія-Світ не набуде великого поширення 
серед жителів України, тому що для членства в ній потрібні глибокі
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розчарування у наших традиційних напрямках релігії і значні 
кошти, що потрібні для спонсорських внесків при регулярному 
відвідуванні зібрань. Ця секта проповідує культ чуттєвого тіла, 
який за своєю суттю не притаманний менталітету нашого народу. 
Сам Майстер -  неврівноважена і нетолерантна людина, яка вважає 
істинним і єдиноможливим лише себе і своє вчення. Взагалі, він 
справляє враження вкрай неприємної особи, яка суперечить сама 
собі ж і говорить непристойні слова перед широким загалом. Не 
хотілося б, щоб у цієї секти було майбутнє в Україні!». Знаючи, чим 
завершуються походеньки на зібрання подібних в дечому Сія-Світ 
конфесій, я порадив дівчаткам-студенткам не відвідувати їх, щоб, 
дивись, не прийшлося нести довідку про відсутність СНІДу. Але 
попри все громада продовжує діяти. Влітку минулого року, про що 
свідчить сайт конфесії, вони колективно виїздили в Карпати. І в 
цьому нині чогось протизаконного немає, бо ж кожна людина 
вільна у виборі своєї конфесійної належності, а положення про 
обов’язкову реєстрацію всіх наявних в країні релігійних спільнот у 
Законі про свободу совісті та релігійні організації немає.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Від збігу на календарі чисел 04.05.06 чогось особливого чекати 
не слід, не слід і боятися цього збігу. Це думка відомого 
нумеролога професора з Черкас Світлани Жаботинської. Проте 
арифметична послідовність дуже знакова. Так, в китайській 
культурі числа 1,2 і 3 символізують вісь часу, яка перетинає 
площину нашого світу. Число, яке символізує квадрат, - 4. Адже ця 
геометрична фігура має чотири кути. Число 5 -  священне, воно 
позначає квадрат і точку на ньому. Це нагадує світ і людину в 
ньому. Шістка є символом поєднання людського і божественного, 
бо ж це число -  кількість вершин піраміди, в основі якої квадрат із 
центральною точкою -  людиною. (Експрес. - 4-11 травня)

Писанку-рекордсменку виготовили з дерева умільці із 
Прикарпатського села Прокурава, що на Івано-Франківщині.
Висота її перевищує три метри. На її розмальовку витрачено біля 
тони різних фарб. Оскільки в карпатських лісах майстрам не 
пощастило знайти дерево діаметром 4 метри, то вони зробили 
писанку-велетеня з кусків деревини. Писанку споруджено на одній 
із карпатських вершин. Тому її видно із ряду сіл довкілля.

375 мільйонів років має тварина, залишки якої вчені знайшли 
неподалік Північного полярного кола. Вона є саме тією ланкою 
еволюції видів від риб до наземних тварин, якої не вистачало між 
пандерихтусом та акантостегою. Тварина мала риб’ячі плавці і 
луску, однак череп, шия і ребра нагадують наземне хребетне. 
Плоский тулуб тварини мав довжину до трьох метрів. Голова і 
розташування очей у неї як у крокодила.

Зайняття йогою у США стало своєрідною модою. В 2004 році її 
практикувало майже 16 мільйонів осіб, що у два рази більше, ніж в 
2002-му. Щороку на всі ці захоплення стародавньою індійською 
системою американці витрачають майже 3 млрд доларів. На 
захопленні американців йогою їхні підприємливі співвітчизники 
заробляють великі кошти. (Газета по-українськи. - 14 квітня)



В католицьку страсну п’ятницю 14 філіпінців-християн 
добровільно повторили хрестні муки Ісуса Христа на хрестах, 
встановлених в селі Сан-Педро, що в 70 кілометрах від столиці 
країни Маніли. Розп’яття відбулося в присутності 400 
поліцейських і 15-тисячного натовпу. Руки і ноги добровольців, які 
в такий спосіб прагнули замолити свої гріхи, прибивали до хрестів 
десятисантиметровими цвяхами, продезинфікованими спиртом. 
Окрім розп’ять, мало місце також самобичування 20 добровольців.

Ксена -  так назвали нову, десяту планету Сонячної системи, яку 
виявило Національне аерокосмічне агентство США. Вона є 
більшою за Плутон. Між тим і Плутон не всі вважають планетою. 
Ксена має діаметр у 2400 км (у Плутона -  12290).

Іуда -  не зрадник, а той, хто заставив Ісуса Христа виконати 
його місію, бо ж він через прохання, щоб його минула чаша 
смерті, прагнув уникнути свого покликання. Такий висновок 
напрошується після прочитання Євангелія від Іуди. Відмінні думки 
щодо останнього твору висловлюють богослови і науковці. Якщо 
перші розглядають цю книгу апокрифічною, такою, що не 
заслуговує на якусь увагу, то науковці підходять до Іудиного 
Євангелія як важливого історичного документа.

У своєму примітиві тваринного мислення знана італійська 
порнозірка Чіччоліна запропонувала себе Усамі Бен-Ладену.
«Мої груди завжди тільки допомагали людям... Він може взяти 
мене в обмін на припинення тиранії». До цієї світової 55-річної 
шлюхи не доходить, що є люди, які боротьбу за свободу мусульман, 
за певні життєві ідеали не проміняють на ту ницість, до якої впали 
пропонувачі.
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Патер Гай Консомагно з Ватиканської обсерваторії цікавиться 
проблемою інопланетян. Але якщо Церква визнає їх існування, то 
вона водночас повинна буде погодитися з ідеєю багатоманіття 
богів, кожний з яких відповідає за кожну із населених планет. 
Відтак постане під сумнів ідея єдиного всемогутнього Бога, ідея 
спасительно! місії Ісуса Христа, ідея єдиного праотця Адама та ін. 
Патер Гай у своїх розмірковуваннях у двох видрукуваних ним 
книгах проводить думку, що уява про інші розумні істоти не
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суперечить традиційному християнському вченню, бо ж Біблія не 
виключає можливість подальшої творчої місії Бога. Це лише 
засвідчить той факт, наскільки величним, багатим на ідеї і 
винахідливість постає Бог в дійсності.
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В С Е У К Р А ЇН С Ь К А  З А О Ч Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЯ  

Р Е Л ІГ ІЙ Н И Х  С П ІЛ Ь Н О Т

Редакція часопису «Релігійна панорама» підтримує ініціативу 

вінницької громади Святого Д уха  В ознесени х Володарів про 

проведення заочних конференцій конфесійних спільнот країни, але 

вирішила провести її попервах за  дещ о звуженим тематичним 

планом. Враховуючи те, що в нашому журналі в Сторінці конфесії 

йшла мова про віровчення, обрядову практикую, історію понад 6 0  

різних релігійних спільнот нашої країни, то ми вваж аєм о  

непотрібним повторюватися, а просимо керівництво різних  

релігійних організацій коротко висловитися з  таких питань:

1. Я к Ви розумієте свободу совісті і як ставиться Ваша конфесія 

до наявного права на реальне втілення її в життя?
2. Ч и потрібно в Україні обмежувати діяльність деяких конфесій  

(яких, на Вашу думку) і на якій підставі?
3. Наскільки Ви знаєте особливості інших конфесій (зокрема  

яких) і з  яких джерел Ви черпаєте інформацію про інші релігії?

4 . Я к мають вибудовуватися відносини Церкви і держави? Ч и  

маєте Ви проблеми у своїх відносинах з  владними структурами?
5. Я кі зауваження і пропозиції Ви маєте щ одо діючого нині 

Зак ону України про свободу совісті і релігійні організації?

Редакційна колегія «РЕЛІГІЙНОЇ П АН О РАМ И ».
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