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Шановний Читачу! 23 квітня 1991 року Верховна 
Рада У РС Р прийняла Закон про свободу совісті та 
релігійні організації, який з  пізнішими (визнаємо — невда
лими) незначними змінами і доповненнями до нього діє й 
нині у нашій країні. Незважаючи на те, що він був прийня
тий в комуністичні часи, редакція Закону виявилася такою, 
що він міжнародними експертами визнається одним із най- 
демократичніших у світі. В чому основна перевага цього 
Закону перед раніше діючим законодавством? По-1, він 
пішов далі наявної в соціалістичних країнах свободи совісті 

(право вірити або не вірити), надавши свободу у сфері вибору віросповідань і свободу діяльності 
конфесійних спільнот навіть без обов’язкової офіційної реєстрації останніх. По-2, Закон гаранту
вав свободу утворення релігійних організацій і свободу різноманіття діяльності релігійних ор
ганізацій, в тому числі і позакультової, зокрема благодійності, спонсорства, видавництва тощо. 
По-3, Закон утвердив світськість державного життя, заборонивши політичну діяльність 
релігійних організацій, відокремив церкву від держави і школу від церкви. По-4, він надав статус 
юридичної особи релігійним організаціям, надав їм право мати майно, займатися виробничою і гос
подарською діяльністю, мати міжнародні зв’язки із центрами і спільнотами одновірців тощо.

Проте не все в діючому нині в Україні Законі про свободу совісті вже й так до
бре. Саме тому мали місце вже неодноразові спроби замінити його новим або ж  внести в 
нього помітні корективи. О сь і зараз при Міністерстві юстиції України діє спеціальна ро
боча група, яка готує ще один новий варіант Закону про свободу світогляду (так в К он
ституції — Р П ) )  і релігійні організації. Почекаємо ще на долю цього проекту. Вона мо
же бути такою ж, як і попередніх, але славімо Бога за те, що діючий Закон  є вже не та
ким і поганим і при всіх перебігах нових проектів у В Р  він успішно працює.

Щ о мене особисто не влаштовує в діючому Законі? Перше. Х оч цей Закон у свою 
назву включає слова «про свободу совісті», але права і можливості невіруючих громадян у 
ньому не розписані, вони (а їх до 23-30% % ) не захищені від ворожості до них протилежної 
світоглядної орієнтації спільнот. Друге. Закон цей однобічний, бо ж  він в деталях розписує 
право постання релігійних спільнот, їх діяльності, але нічого не говорить про покарання в разі 
порушення розписаних в ньому прав і релігійних організацій, і державних органів. Третє. З а 
кон не визначає, що є Церква і яку відповідальність за її діяльність несе її керівництво (як
що Церква є спільнотою кліру і мирян, то за протиправну, політичну діяльність мирянських 
організацій, біляцерковних структур певних конфесій має відповідати керівництво певної 
Церкви). Четверте. Закон фіксує відокремлення Церква (релігійних організацій) від дер
жави і водночас не надає статус юридичної особи Церкві, а надає його лише релігійним ор
ганізаціям. Тому Закон фіксує не рівних у своїх правових виявах суб’єктів: держава висту
пає в Законі як всезагальний суб’єкт права, а Церква — на рівні своїх складових, а не на рівні 
самої себе як суспільної інституції. П ’яте. Закон не врахував те, що відокремлення Церкви 
від держави не означає відокремлення її від суспільства. Я к суспільна інституція вона діє, а 
відтак слід розписати правові можливості її діяльності в соціумі у цьому статусі. Шосте. З а 
кон говорить про відокремлення Церкви від держави, але майже нічого про відокремлення 
держави від Церкви, чим залишає певні можливості для неї втручатися навіть у власне 
релігійні сфери церковного життя. В Законі мусить звучати не ВІД, а І — відокремлення
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 
 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Відкритий лист до Президента України Ірини Меншикової, 
надісланий до редакції РП, зокрема має такі думки: «Наш Президент 
является гарантом конституционных прав граждан государства Украина, 
а Церковь у нас отделена от государства… Меня очень беспокоит и 
настораживает то, что Вы, судя по всему, из-за банкротства той 
политической силы, которую представляете, вводите в школах 
преподавание (или проповедование) так называемой (Вами) 
христианской этики, полагая сим действием поднять покинувший 
рейтинг как Вас, так и всей «Нашей Украины»… Думаю, что этими 
действиями Вы не сможете поднять Ваш рейтинг, а только (как обычно) 
ухудшите состояние дел в стране, разжигая очередную рознь, теперь по 
религиозным знакам… Кому Вы хотите поручить столь ответственное 
дело формирования ребёнка? Кому-то одному? (Перераховуються: 
митрополит Володимир, патріарх Філарет, митрополит Мефодій, 
кардинали Любомир Гузар і Мар’ян Яворський, баптисти, 
п’ятидесятники, Армія спасіння та інші – РП). Так другие христиане 
обидятся. Я не говорю уже о мусульманах, иудеях, буддистах, индуистах, 
даосистах, староверах, адвентистах, свидетелях и т.д. Или Вы для всех 
Церквей хотите двери открыть? Не думаю, давка большая будет, бой за 
души потенциальных прихожан многие церковники могут не выдержать. 
Вопросов, уважаемый Виктор Андреевич, по поводу Вашей идеи о 
преподавании в школах по сути «Закона Божьего» получается больше, 
чем можно найти ответов. Так что давайте, уважаемый наш Президент 
Ющенко, каждый будет заниматься тем, чем должен, в соответствии с его 
функциональными обязанностями: Вы, как Президент, будете гарантом 
Конституции нашего государства, в которой чётко определено, что 
церковь (любая, между прочим) отделена от государства, школа будет 
детей обучать, а родители их, детей, воспитывать и просвещать (если 
захотят (по вопросам веры). А церковь, если сможет заслужить доверие у 
своих прихожан, то будет жить в мире с ними на их же денежные 
средства». 
 

Секретаріат Президента не відкидає можливості запрошення 
Президентом В. Ющенком Папи Бенедикта ХVІ до України. «Гадаю 
відповідне запрошення буде відправлене», - сказав керівник гуманітарної 
служби Секретаріату Президента Маркіян Лубківський. Такий візит був 
би своєчасним і водночас продовженням візиту Івана Павла ІІ, який 
відбувся рівно 5 років тому. Візит матиме насамперед державний 
характер, оскільки Понтифік водночас є главою держави Ватикан. 
Передбачена низка заходів також на рівні греко-католицької та римо-
католицької церков. Заходи з підготовки зустрічі розпочнуться з 13 
червня. 
 
Відчуття якоїсь месійності і 
всезнайства все більше 
полонить Президента В. 
Ющенка. Якщо Президент 
Л. Кучма все ж знаходив час 
для зустрічі із своїми 
радниками, то В. Ющенко 
має їх десь біля сорока і 
багато з них через газети засвідчує, що не мали зустрічі з Президентом. 
Його оточення, прийшовши дещо ще із слуг попередника, прагне якось 
ізолювати главу держави від нових для них людей. В газеті «День» (№79) 
на це скаржиться відомий економіст Б. Гаврилишин. Не мав жодної 
зустрічі Президент з тими, хто був ще у березні визначений як радники 
йому з релігійних питань, як члени Робочої групи його Секретаріату. То 
для чого огород городити, якщо ця огорожа є непотрібною? Проте 
гадаємо, що вона потрібна хоча б для того, щоб сказати Президенту, що 
не з тими стандартами ми можемо йти в світську Європу, які він має на 
увазі щодо сфери релігійного життя, не з клерикалізованою державою і 
політизованою релігією. Ісус Христос вчив: кесареве-кесарю, а Боже- 
Богу  
 
Виступаючи при проведенні церемонії передачі Благодатного вогню 
з Єрусалиму в Софійському соборі, Президент В. Ющенко зокрема 
сказав: «У цей день ми консолідуємося як нація, незалежно від того, до 
якого храму ходимо. Ми сьогодні єдині у Христі, тому що святкуємо 
торжество добрих сил над злими». Проте благі наміри Президента не всі 
християнські Церкви сприйняли як належне. Зокрема Церква 
Московського Патріархату, як і ряд протестантських та харизматичних 
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спільнот, одержали вогонь самостійно, а відтак не мали потреби 
звертатися до органів держави за вогнем. 
 
Християнське виховання, яке одержав в своїй сім’ї Андрій Ющенко 
– син Президента, виявилося малоефективним. Він вже втретє 
підводить батька, скоївши цього разу, 
як пишуть, разом із своїм водієм 
побиття і навіть збройне поранення 
Бориспільського прокурора 
Олександра Кузовкіна. Відтак 
розпорядження В. Ющенка про 
введення в школах християнської 
етики буде скоріше таким же 
результативним. То ж може варто 
прийняти пропозицію військових - 
направити Андрія (а відтак і всю молодь) для перевиховання на строкову 
службу в Українську армію. Тут наказ командира буде ефективнішим від 
християнських повчань батьків чи молитви священика (Газета по-
киевски. - №112). 
 
Протягом чотирьох місяців в Україні в різних областях постраждало 
від вогню 14 храмів. Причиною пожеж, кажуть, є неякісна 
електропроводка, неправильна експлуатація електромережі, 
необережність з вогнем свічок і лампад тощо. Лише в одному випадку 
зафіксовано свідомий підпал. Проте й інші причини не завжди належно 
обґрунтовані. Інколи складається враження замітання пожежею слідів 
викрадення з храмів значимих предметів культу, зокрема дорогоцінних 
ікон. Ми вже порушували питання кримінальної відповідальності за 
пожежі владик та ієреїв відповідних парафій. З метою відвернення пожеж 
і викрадень можна ж налагодити чергування в храмах вірних. 
 
В минулому числі часопису ми інформували про ту загрозу, яка 
нависла над Нижніми печерами Київської Лаври. Повідомляють, що 
ліквідація завалу почнеться десь через 2-3 місяці. З Донбасу приїхала 
спеціальна бригада майстрів-шахтарів. Водночас одним із способів 
захисту печер постане ліквідація насаджених над ними монахами 
фруктових дерев і виноградників, заборона будь-якої господарчої 
діяльності ченців на земляній ділянці, розташованій над печерами. 
 

Свою повну бездарність і некомпетентність при організації передач з 
релігійної тематики виявив останнім часом 5 канал телебачення. 
Так, організовуючи в програмі «5 копійок» зустріч ігумена Євстратія і 
московсько-православного братчика Каурова з питань ролі Православ’я в 
суспільному житті в ролі експертів було запрошено скульптора, 
літератора, психолога й історика. З них лише А. Юраш виявив свою 
обізнаність у сфері проблеми. Помітною була й повна некомпетентність 
ведучого програми Романа Чайки. Релігійна сфера суспільного життя є 
надто складною. Її з кондачка на рівні буденної освіченості з 
релігієзнавства збагнути не можна. 
 
Московсько-Православна Церква України, очолювана 
митрополитом Володимиром, має начолі свого православного 
братства середньо освіченого п. Каурова, який під час своїх виступів 
«всіх і кожного гучно перебиває і плете все, що тільки збреде в 
голову, не зважаючи ні на запитання, ні на аргументи інших». 
Кореспондент «Дня» (№79) Клара Ґудзик справедливо висловлює своє 
вдоволеня від того, що УПЦ на телеекранах презентує Кауров чи ще 
Фролов, а не якісь дійсні інтелектуали, науковці, богослови-філософи. Не 
маючи належних знань, Кауров   «своєю впертістю і самовпевненістю», 
пустомельством, прагне взяти своє, дискредитуючи цим Церкву. 
  
В Криму утворено групу оперативних служб з протидії релігійному 
екстремізму. Це ініціювала прокуратура автономії. Передбачені 
стабілізаційні заходи з відвернення внутрішньоісламських і 
міжконфесійних суперечок в Криму. Заплановано комплекс заходів з 
перевірки виконання законодавства про міграцію, про міжнаціональні і 
міжконфесійні відносини. 
 
Пограбування храмів, нищення святинь пожежами в Україні 
продовжується при абсолютній байдужості керівництва 
православних і греко-католицької Церков до цього, бо ж якісь 
ефективні запобіжні заходи щодо відвернення лиха ними не 
використовуються. Можливо цим пора вже зайнятися прокуратурі і 
судовим органам: зникає безслідно духовна спадщина народу, а з 
керівників, як кажуть, як з гуся вода. Черговою жертвою грабіжників 
стала церква Івана Богослова із села Требухівці, що на Хмельниччині. 
Злодії забрали із храму 19 ікон, три срібні хрести, срібну чашу для 
причастя і дві Євангелії. Вони знали, що брати. Скажімо ікона Серафима 
Саровського датується серединою ХІХ століття. А ось в львівських 
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Підгірцях згоріла в середині травня греко-католицька Церква, збудована 
ще в 1756 році. Вона значилася серед пам’яток архітектури. Разом лише в 
квітні-половині травня в Галичині згоріли 4 старинні дерев’яні храми. На 
Рівненщині за п’ять місяців обікрали вже три храми. Завершимо тим, з 
чого почали: а чи не поїхали з них ікони за кордон, а пожежі – це спосіб 
замітання слідів? (Вісник прес-служби УПЦ. – Вип. 56; Факты. – 26 
травня). 
 
Рекламу кінофільму «Код да Вінчі» в галичанському регіоні зробила 
сама Греко-католицька Церква, заборонивши перегляд його, 
сподіваючись при цьому на свій духовний авторитет і монополію на 
світогляд західняків. Навіть мер Львова Андрій Садовий в цьому 
знайшов порозуміння з Церквою. Проте львівський глядач по-своєму 
зреагував на вимогу Греко-Католицької Церкви ігнорувати кінофільм: він 
пішов у кінотеатри, фільм мав протягом тижня аншлаг. Навіть не всі 
кінотеатри, а лише один, ввели якісь обмеження в його показі (зменшення 
кількості сеансів, терміну можливого перегляду фільму та ін.). П’ять 
кінотеатрів працювали, як кажуть, на повну котушку. То ж гіркий досвід 
католицької Церкви з індексом заборонених книг нічому УГКЦ не 
навчив: заборонений плід солодкий. Людина нинішньої доби – не 
затурканий середньовічець. 
 
Голослівність, єхидність, жовчність, лайливість, поверховість – це 
характеризує писання прес-секретаря Московсько-Православної 
Церкви України Василя Анісімова щодо Відділення релігієзнавства, 
його співробітників. Саме так давно оцінюють їх багато читачів нашого 
часопису. Вони звертаються до нас з претензією, чому ми вже стільки 
часу на них ніяк не реагуємо. Відразу зізнаємося, що, шкодуючи 
витрачати намарно час, їх просто не читаємо. Треба ж читати щось 
розумне, а не якусь там дурню. По Біблії, хто хоче бути обманутим, той 
обманеться (тим же Анісімовим). Ми ж добре усвідомили зміст слів 
великого О.С. Пушкіна: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не 
оспаривай глупца». Йому ж за це гроші Московська Церква платить, а що 
то є для України (не Православ’я – не путаймо їх), ми постійно 
розкриваємо. Колись, в радянські часи, платили Анісімову інші, то він і 
по-комсомольському писав. Що ж стосується того, що у названому 
Відділенні працюють колишні співробітники Інституту наукового атеїзму 
АСН, то дійсно один у штаті є і працює він плідно, але над історичною, а 
не світоглядною тематикою. В цьому якоїсь крамоли ми не вбачаємо. Той 
же В.Анісімов колись за заявками ідеологічно пануючого господаря 

писав в компартійній пресі, а тепер виявляє себе в церковній. А.Колодний 
в ІНА ніколи не працював. До Інституту філософії НАНУ він працював в 
Житомирі і Чернівцях. Ще одне. Ми живемо в демократичній країні, 
Конституція якої дає право кожному мати будь-який світогляд. То ж 
дорікання тут когось в чомусь засвідчує лише те, що дорікач цей ще не 
позбувся колись притаманного йому компартійного стилю і принципів 
мислення, коли лише одна ідеологія визнавалася єдиноістинною. Ми ж 
сповідуємо право на світоглядний плюралізм і поліконфесійність. 
 
Документи сім’ї Річинських вдалося відвернути від можливої їх 
втрати. Після смерті Людмили – доньки Арсена Річинського його внучка 
викинула весь сімейний архів у смітник. Лише завдяки уважності 
двірнички, а потім директора Нововолинського історичного музею 
Н.Н.Войтюк зібрання унікальних документів та фотографій зможе 
послужити справі відродження пам’яті видатного українського етнолога, 
громадського і православного діяча А.Річинського.  
 
Рівненський міський суд, що діяв в одній особі – судді Бердія М.А., 
розглядаючи справу Свято-Воскресенської парафії м. Острога, 
керувався постановами Синоду Російської Православної Церкви ще 
липня 1918 року, не враховуючи при цьому те, що означена громада 
діяла тоді на території України, не входила до РПЦ, а відтак на неї 
синодні ухвали (які, до того ж, не є статутними) ніякого відношення не 
мають. Можна було б судді Бердію М.А. звернутися ще до положень 
Римського права. Може б він там знайшов якесь «слушне виправдання» 
свого задуму - посприяти збереженню на Волині парафій Московської 
Церкви. 
 
Голова Комітету культури і духовності ВР Лесь Танюк вважає, що 
«держава, як владний апарат, не може втручатися в питання 
творення Української Помісної Православної Церкви. Держава не 
може підштовхувати конфесії на своїй території чи закордонні релігійні 
центри до якихось рішень. Це все-таки має бути питанням внутрішньої 
самозгоди Церков. Звичайно, українські державні посадовці можуть 
їздити кудись з візитами, під час яких з’ясовувати те, як ставляться до цих 
проблем інші уряди. І якщо путінська адміністрація використовує 
Російську Православну Церкву на нашій території як знаряддя 
пропагування російської державної стратегії, то під час зустрічей із 
Президентом Путіним наш Президент повинен домагатися припинення 
такого втручання» 
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Тільки той переклад Біблії українською мовою 
заслуговує на увагу, який перекладено з мови 
оригіналу Старого і Нового Завіту, якщо 
перекладач добре володіє не тільки цими мовами (у 
нашому випадку - давньоєврейською і 
давньогрецькою), а й добре знає українську мову (у 
всякому разі на рівні філологічного факультету вузу, 
а не школи восьми- чи десятирічки), не вдається до 
комп’ютерних перекладів. Відтак з новітніх 

перекладів Біблії заслуговує уваги і є найточнішим лише переклад отця 
Рафаїла Торкуняка, що побачив світ в травні цього року. Торкуняк – 
знавець десятка мов (в тому числі й мов оригіналів Біблії). Він вивчив ще 
й мови програмування – пейсик, фортран, паскаль (Експрес. – №55). 
 
В Мінюсті України йде інтенсивна робота над новою редакцією 
Закону України «Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні 
організації». Спеціальну комісію очолює заст. міністра Лідія Горбунова. 
Робота проводиться в рамках реалізації Плану заходів із виконання 
обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства у 
Раді Європи. Стоїть питання розширення переліку форм існування 
релігійних організацій, їх юридичного статусу, повного або часткового 
фінансування державою соціально-важливих проектів релігійних 
організацій, права релігійних організацій на відкриття своїх 
загальноосвітніх шкіл тощо. Проведено порівняльно-правовий аналіз 
чинного Закону України про свободу совісті та відповідних міжнародно-
правових документів.  
 
За що боролись речники Греко-Католицької Церкви, на те й 
напоролися. Вони постійно актуалізували питання капеланства у 
Збройних Силах України. Їх опоненти постійно втлумачували 
батюшкам від УГКЦ, що Україна є поліконфесійна країна і питання 
задоволення потреб віруючих військовослужбовців вирішити через 
введення капеланства чи запрошення священиків у військові частини не 
можна. Матимемо порушення і свободи совісті і свободи віросповідань. І 
ось документ Міноборони про задоволення духовних потреб солдат вже 
виявляє свою недосконалість. Як пише з певним невдоволенням греко-
католицька газета «Нова зоря»(№18), «зазвичай на території військових 
частин у приміщеннях, облаштованих під церкву, відправляють 
священники православних церков. Тому солдати, скажімо, греко-

католицького віросповідання залишаються «за бортом». Те ж буде і з 
введенням до навчальних планів загальноосвітніх шкіл християнської 
етики. Церква отця Небожука (УГКЦ) матиме, образно кажучи словами 
відомої пісні, стан «а ми навколо Місяця». Далі галичанських областей її 
вплив не відчуватиметься. На тилах буде і Київський Патріархат, а ще 
менше – автокефали, не говорячи про баптистів, п’ятидесятників, в 
додачу – мусульман та іудеїв. В школу піде переважно Московсько-
Православна Церква. Тоді УГКЦ і УПЦ КП будуть плакатися до держави, 
щоб вона забезпечила рівність представництва. Але ж Церква 
відокремлена від держави! То ж головою треба думати і до того ж 
перспективно, а що буде потім. 
 
Кабмін України скоротив термін альтернативної військової служби. 
Тепер юнаки, які із-за своїх релігійних переконань служать 
альтернативно, матимуть скорочений термін – не 27 місяців, а 18. Ті 
ж, хто має вищу освіту, альтернативно служитиме 13,5 місяців. Нові 
норми поширюються і на тих, хто служить нині. На альтернативну 
службу приймає не військомат, а спеціальна комісія на основі довідки з 
релігійної організації. Розподіл по об’єктах служби проводить також не 
військомат, а центр соціального захисту. Альтернативників в Україні 
небагато: в минулому році їх було дещо більше півторатисячі. 
 
Чи то вияв неосвіченості, а чи ж конфесійної заангажованості, але 
наші журналісти чомусь не усвідомлюють те, що, окрім православ’я і 
католицизму, є ще й третій напрямок християнства – протестантизм, 
течії якого чомусь в їх писаннях часто називаються не «церквами», а 
«сектами», «тоталітарними спільнотами» і т.п. В їх статтях ці 
християнські об’єднання часто подаються як щось небезпечне, 
деструктивне. Такому розуміння протестантизму сприяють і виступи 
предстоятелів православних церков, які, виступаючи по радіо чи 
телебаченню, глаголять, не називаючи конкретно конфесію, про якісь 
«тоталітарні секти», не тямлячи при цьому, що ж то є «тоталітарність». 
Дивним є те, що в нашому суспільстві негативом фарбують ті 
християнські церкви, які спасають наркоманів і алкоголіків, допомагають 
обездоленим дітям, хворим в лікарнях й матеріально обділеним 
пенсіонерам, взагалі обездоленим (Камень Краеугольный. - №5). 
 
Робочу групу з питань свободи віросповідання утворено при 
Секретаріаті Президента України. Основними завданнями Робочої 
групи є вивчення проблемних питань, що виникають у відносинах між 
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державою та релігійними організаціями, підготовка пропозицій щодо 
розв’язання зазначених питань та вдосконалення законодавства про 
свободу віросповідань та релігійні організації. Керівником групи 
призначено радника Секретаріату Президента д. філос. н. О.Сагана. До 
групи ввійшли ще сім осіб, зокрема директор Держдепартаменту у 
справах релігій І. Бондарчук, заст.директора-керівник Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії НАНУ д.філос.н. А.Колодний, зав. 
відділом Національного інституту стратегічних досліджень к. філос. н. С. 
Здіорук, директор Інституту релігійної свободи О.Заєць та ін. 
 
Міністерство культури України обнародувало проект української 
Алеї слави. Національні пантеони знаменитостей є в багатьох 
країнах світу. У Великобританії він розміщений в будівлі 
Вестмінстерського аббатства. Знаменитості соціалістичної доби поховані 
біля або в Кремлівській стіні Москви. Де в Києві буде розміщено і як 
виглядатиме Алея слави, то ще невідомо. Але вже зараз різні інституції 
визначаються в тому, хто буде тими 50-ма діячами, які будуть відзначені 
на Алеї слави. Серед них значаться й релігійні діячі, зокрема князь 
Володимир Великий, митрополит Петро Могила, Нестор-літописець, 
філософ Григорій Сковорода та ін. 
 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Оскільки Православ’я не вважає за 
можливе будь-які коментарі Євангелій, 
то воно й фільм «Код да Вінчі» 
розглядає як єресь. Так, настоятель 
храму Новомучеників о. Валеріян заявив: 
«Вважаю, що фільм «Код да Вінчі» - 
кощунство з позицій православної 
людини. З перших віків християнства 
були спроби інтерпретувати Євангелія. Це 
називається хулою. Ден Браун – це 
людина, яка робить собі славу і гроші. У 
нас є традиція захищати землю, народ і 
віру. А «Код да Вінчі» її ганьбить». 
Представники православних спільнот 

провели в Укрінформі прес-конференцію з питання демонстрації у 

столичних кінотеатрах і по СТБ 21 травня фільму. Вони вимагали 
заборонити його як скандальний. 
 
Городоцький жіночий монастир приймав у себе групу православної 
молоді із польського міста Білосток. Це є переважно студенти вищих 
навчальних закладів країни-сусіда. Гості мали можливість протягом 
чотирьох днів відвідати Почаївську Лавру, інші святі місця краю. Вони 
мали спілкування з українською православною молоддю. 
 
Оцінюючи діючий в Україні Закон про свободу совісті, глава УПЦ 
МП митрополит Володимир зокрема сказав: «В порівнянні із 
радянським законодавством цей 
закон, безумовно, прогресивний, дає 
можливість відроджувати релігійне 
життя в нашій країні. Водночас він 
зберігає і деякі постулати 
тоталітарного минулого. Так, Церква 
в Україні не має статусу юридичної 
особи… Або, наприклад, Церкві 
заборонено займатися господарською 
діяльністю, що значно обмежує її 
можливості в соціальному служінні. Зрештою, не вирішується проблема 
реституції церковної власності, експропрійованої атеїстичним режимом» 
(Вісник прес-служби УПЦ.- №56). 
 
Втручання держави у внутрішні справи Церкви є неприпустимим. 
Про це заявив кореспонденту газети «Експрес» прес-секретар УПЦ КП 
ігумен Євстратій (Зоря). Під цим втручанням він розуміє вказівки, які 
богослужіння відправляти, яких священнослужителів призначати, яку 
позицію займати Церкві в питаннях християнського виховання. А ось 
свої намагання будь-як впхнути в державну школу середньовічну 
християнську етику контексту православної культури ігумен чомусь 
вважає цілком законним. Історія виконує конструктивну роль 
чистильника. Зберігати те, що вже віджило свій вік, означає ставити 
колоду на її дорозі ( Експрес. – 18-25 травня). 
 
В Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси (УПЦ МП) 
планують створити пантеон великих одеситів. Туди хочуть 
перепоховати тих, чиє ім’я є значимим для цього приморського міста і 
краю. Першим, тіло кого там може спочити, буде адмірал Осип Дерибас – 
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засновник міста, могила якого ще в 1989 році пограбована в Петербурзі і 
не відновлена з того часу. Можливо, що до цих «великих» владика 
Агафангел віднесе й себе, бо ж саме він вік Одеси обмежує часом 
діяльності адмірала, хоч мало-мальськи освічена людина знає про 
існування на одеських теренах фортеці Хаджибей до цієї російської дати. 
 
Йде до завершення будівництво храму св. Великомученика 
Пантелеймона в Дніпровському р-ні столиці. Під час освяти хреста для 
новозбудованого храму Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир 
зокрема сказав: «Хрест недарма вінчає храми. Хрест для християнина – 
зброя, яка захищає його під час всього життя». 
 
Спільноти Московсько-Православної Церкви України, очолюваної 
митрополитом Володимиром (Сабоданом), налаштовані на 
прокручування історії назад і відродження Російської царської 
імперії. Про це свідчать не лише хресні ходи їх з іконами Миколи ІІ (цей 
кровавий цар у цієї Церкви навіть у святі «вибився»), а й заяви її ієреїв і 
владик. Так, секретар Одеської єпархії УПЦ МП Андрій Новиков 
засвідчує, що «такі святкування відбулися і їх організовує УПЦ МП та 
низка громадських організацій. Кілька років поспіль православні віруючі 
йдуть хресним ходом вулицями українських міст … Вони несуть ікону 
Миколи ІІ, зарахованого до лику святих». Цього року в колонах 
російських царистів в Одесі було десь 5-7 тис. осіб. 
 
Штатні протестні ходоки Московсько-Православної Церкви 
України, вік яких далекий від середнього і переважно бабусі, свій 
черговий хресний хід присвятили протесту проти демонстрування на 

кіноекранах Києва фільму «Код да 
Вінчі». Вони були біля стін Кабміну, 
Секретаріату Президента, 
Держкомтелерадіо та ін. Характерно, що 
демонстранти сліпі в розумінні того, 
проти чого демонструють, бо ж мало хто 
з них навіть проглянув цей фільм. Але 
кияни виявилися не затурканими 
середньовіччям. На вечірніх сеансах 
«Коду да Вінчі» маємо аншлаг, хоч 
вхідні квитки до кінотеатрів не дешеві. 
Люди вистоюють в довгих чергах. Серед 
глядачів – переважно вільно мисляча 

молодь. Демонстрація фільму «Код да Вінчі» спричинила більшу увагу і 
до книги Брауна, і взагалі до історії раннього християнства. 
 
Києво-Печерська Лавра живе 
духом російської імперії, а 
відтак сподіванням на її 
відтворення. Це засвідчує та 
хресна хода, яку цей осередок 
московсько-православної імперії 
організував 19 травня в Києві на 
честь народження останнього 
російського імператора Ніколая 
ІІ, названого в народі 
«кровавим». Заодно ходаки 
протестували і проти показу фільму «Код да Вінчі», хоч ніхто з них його 
не бачив, а тільки чув. То ж даремно обурюється Московсько-
православна Церква України, коли її називають «п’ятою колоною». 
Своїми «ходами» на честь Російського імператора вона зайвий раз це 
засвідчує. Бо ж контекст цих ходів один – повернення до якогось нового 
кооперативного союзу з Росією, зневаження відродженням самостійності 
Української держави. 
 
Найбільш важливими подіями сьогодення глава УПЦ МП вважає 
дві, хоч кожна з них нині може стати темою загальноєвропейської 
дискусії. Першою проблемою владика назвав проблему народонаселення, 
фізичного скорочення європейських народів. Другою проблемою є 
екологія і пов’язані з нею проблеми захисту життя. Митрополит 
Володимир висловив побажання, щоб наукова та інтелектуальна 
європейська думка зосередили свою увагу на вирішенні чорнобильської 
проблеми. 
 
Ігумен Церкви Київського Патріархату Євстратій (Зоря) вже не 
вперше висловлює своє імпонування Московсько-Православній 
Церкві. Так, під час обговорення в Міносвіті програми з курсу 
християнської етики він чомусь не помітив, що в її проекті було згадано 
лише Українську Православну Церкву, а Церкву Київського Патріархату 
чомусь «забули». Для ігумена є «цілком нормальним» вшанування 
віруючими, як святого, останнього імператора Російської імперії Миколи 
ІІ, що відзначився, як і його попередники, чорною справою щодо 
українства, зокрема української мови. Правда, отець Євстратій слушно 
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визнав, що хресні ходи вулицями Києва з нагоди дня народження Миколи 
ІІ є більше політичною акцією, ніж церковною (Експрес.- 25 травня). 
 
Ректор Київської духовної академії УПЦ МП професор-протоієрей 
Микола Забуга вважає, що богословська співпраця духовних шкіл 
України і Греції не є надто ефективною. Відзначивши, що багато 
викладачів КДА одержали богословську освіту в Афінському та інших 
університетах, що студенти з Києва навчалися в Оксфорді і Регенсбурзі, у 
Москві й Ватикані, але тієї віддачі, на яку розраховувалв Церква, немає 
(Вісник прес-служби УПЦ. – Вип..56). 
 
В Коростені відкрито найбільшу в Україні скульптуру Покрови 
Божої Матері. Шестиметровий пам’ятник побудовано з матеріалу, який 
створив автор роботи – скульптор Ігор Зарічний. Базальтове волокно – 
основа, а домішкою, щоб образ був світлим, став білий цемент. За 
міцністю матеріал відповідає мармуру. На гаптованому рушнику – 
заглиблені позолочені хрести. Автор скульптури вважає, що 
встановлений на пагорбі в центрі міста освячений образ Богородиці 
вбереже Коростень від негараздів. 
 
Керівництво Одеської єпархії Московсько-Православної Церкви 
України вирішило поповнити собою владу Одеси і області. 
Митрополит Агафангел і намісник Свято-Успенського монастиря 
Олексій обрані до обласної ради. А ось відома настоятелька 
Михайлівського жіночого монастиря ігуменя Серафима сидітиме в 
Одеській міськраді. 
 
В місті Южному відбулася закладка каменя в основу будови 
майбутнього храму на честь Покрови Богородиці. Єпископ Одесько-
Балтський УПЦ КП Яків освятив місце, де буде збудований храм. Він 
освятив також встановлений там хрест. Супроводжував владику до 
Южного обласний благочинний о. В. Сеник. 
 
Позитивну оцінку (на противагу ухвалам Греко-Католицької 
Церкви) Львівського Собору 1946 року, який прийняв рішення про 
анулювання ухвал Берестейської унії 1596 року, дав Синод 
Московсько-Православної Церкви України у своєму спеціальному 
Зверненні. Рішення Львівського Собору Синод називає доленосним, бо ж 
нібито лише Православна Церква Русі (що то є? чи не називає Синод так 
збережений РПЦ Радянський Союз в його московсько-православному 

вияві? – РП) володіє повнотою Істини і благодаті. «Господь, як і в 
апостольські часи, примножував через неї людей, що спасаються» (ПВ. - 
№2). Нехтуючи зовнішні чинники, які спричинили появу унії і відіграли в 
цьому основну роль, Синод пояснює це лише прагненням Католицької 
Церкви розширити свою гегемонію в Європі і зневаженням папством 
православної східної традиції. УПЦ МП анафемує тих, хто здійснив, як 
зауважує її Синод, «беззаконні діяння, що мали місце в Бресті 1596 р., та 
проголошує вічну пам’ять захисникам Православ’я». 

 
 
 

СВІТ  ГРЕКО-  І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Українські католики організовано виїздили до Польщі на зустріч 25-
28 травня із Папою Бенедиктом ХVІ. За попередніми даними до 
Польщі прибуло десь 10 тис. українських католиків. Консульство Києва 
щодня обслуговувало приблизно 10 груп по 30-40 осіб в кожній. Була 
група і на 160 осіб. Консульство Польщі надавало перевагу саме 
груповим виїздам, бо ж кожна група мала опіку духовних осіб. 
 
Львівський архієпископ Ігор Возьняк (УГКЦ) назвав фільм «Код да 
Вінчі» «антихристиянським». «Хочу попередити вас про те, що, 
купуючи цей роман чи квиток на екранізацію, ви викладаєте гроші у 
скарбницю диявола – батька брехні й людиноненависника та фінансуєте 
тих, хто брехнею, наклепами і блюзнірством очорнює Христа та його 

кров’ю очищену й 
освячену Церкву». 
Проте, читаючи всі 
ось такого змісту 
попередження і 
заборони владик, 
відчуваєш, що вони 
самі не дивилися 
стрічку, бо ж нічого 
конкретного щодо її 
змісту не говорять. Їх 

заяви звучать приблизно так: не дивитися тому, що не треба дивитися. 
 
14 травня УГКЦ відзначила День хворого. Цим заходом вона 
приєдналася до Всесвітнього відзначення Дня хворого, 
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започаткованого Папою Іваном Павлом ІІ ще в 1993 році. Церквою 
було чітко визначено три рівні відзначення Дня – митрополичий, 
єпархіальний та парафіяльний. Зокрема парафіяльний вимір передбачав 
відвідини священиком лікувального закладу на території парафії, 
відвідини важкохворих людей, організацію доброчинних дій тощо. 
 
Протягом майже всього 2006 року будуть проведені організовані 
прощі вірних Греко-Католицької Церкви до Зарваниці. В травні тут 
побували студенти з Тернополя, вірні Бережанського, Зборівського та 
Збаражського деканатів, працівники митного контролю та ін. 
 
Івано-Франківська єпархія УГКЦ має свій офіційний сайт www.If-
eparchia.оrg.ua в Інтернеті. Тут йде мова про діяльність івано-
франківських владик, життя семінарії, життя деканатів. На сайті 
видруковуються новини церковного життя і офіційні документи Церкви. 
 
Греко-католицизм повільно поширюється на Схід України. Лише в 
Хмельницькій області побудовано з 2001 року 8 храмів, в стадії 
будівництва ще 9. Нині в цій Подільській області діє 42 парафії і два 
монастирі. То ж поступово Греко-Католицька Церква втрачає свою 
галичанську зосередженість, хоч слід визнати те, що в регіонах її 
поширення на Схід до її парафій приходять на богослужіння переважно 
вихідці з цих областей.  
 
Греко-Католицька Церква, скажемо так, окупувала лікарні Івано-
Франківська. Складено поденний чіткий графік богослужінь в кожній з 
них, визначено час їх проведення. Службу Божу проводять священики-
капелани, які напостійно закріплені за лікарнянськими каплицями. Чогось 
не видно твкої євангелізаційної діяльності в Прикарпатському краї 
православних – ні Київського Патріархату, нв Автокефалів.Сплять… 

 
 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
Протестантизм в Україні розвивається в порівнянні з іншими 
християнськими конфесіями надто інтенсивно. На початок 2006 року 
він мав (згідно офіційної статистики) 7670 релігійних організацій, в тому 
числі євангельських християн-баптистів – 3193, християн віри 
євангельської (п’ятидесятників) – 2157, адвентистів сьомого дня – 1077. 

Свідки Єгови мали на 1 січня 988 організацій. Значно менше маємо 
спільнот першої хвилі протестантизму. Так, лютеранські церкви – 
німецька, українська та шведська – нараховують відповідно 38, 42 та одну 
організацію, реформати Закарпаття - 117 спільнот, а пресвітеріани – 63. 
Існують в країні й інші течії протестантизму, але вони в кількісному 
відношенні незначні. Про неохристиянство ми тут не говоримо. Всі 
протестантські об’єднання мають чіткі в роботі організаційно-
управлінські структури, 79 навчальних закладів (біля 10100 студентів). У 
протестантів налагоджена добре видавнича діяльність. Окрім 
богословської літератури, вони видруковують 74 газети і журнали. 
Протестанти опанували ефіром українського радіо. Плідно працюють при 
громадах недільні школи. Їх 4262. Це не то що православні, які хочуть 
окупувати державну школу, щоб вона їм подавала готову аудиторію. 
 
Євангельські Церкви України готуються до християнського 
молодіжного фестивалю «Мій час», який відбудеться в Києві в 
Палаці спорту 13-15 липня. Це – другий фестиваль такого змісту і 
масштабу. Фестиваль серпня 2005 року зібрав в Києві понад 4000 тисячі 
учасників з України, Росії, Білорусі, а також країн Європи, США, Канади 
і навіть далекої Австралії. На цей очікується більше.Фестиваль спонукає 
кожну молоду людину, що сповідує Христа, сказати собі: «Настав МІЙ 
ЧАС духовно вплинути на мою країну». Саме тому фестиваль одержав 
таку назву. 
 
Три великі служіння провела в найбільшому залі України – Палаці 
спорту, що вміщує до 10 тисяч осіб, всесвітньо відома проповідниця 
Христового слова, телеєвангелістка Джойс Майер в травні м-ці. 
Служіння відбувалися при переповненому Палаці. До Києва спеціально 
приїздили віруючі-євангелісти з різних міст України, Росії, Білорусі, 
інших країн, навіть з Азії й Африки (Тимофей.- №5).  
 
П’ятидесятницька Церква Чернівців активно діє на 
урізноманітнення форм свого служіння. З цією метою вона прагне 
вийти за стіни Будинку молитви туди, де є велика аудиторія і де не 
часто чують слово Боже. Зокрема, з метою організації євангелізаційного 
служіння, Церква виходить у Літній кінотеатр Центрального парку міста. 
Найбільше нині молодь вабить тема «Ісус Христос – хто Він?». Присутні 
не лише мають можливість на таких заходах почути основи 
християнського віровчення, а й провести діалог з виступаючими у формі 
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запитань-відповідей. Зачаровує присутніх на вечорі спів духовного 
молодіжного хору. 

 
 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
«Посланці справедливості» скоріше за вказівкою мера Леоніда 
Черновецького ходять по палатах лікарень з метою віднайдення тих 
хворих, які давали, як хабар, гроші лікарям. З побажань мера цих 
«Божих контролерів» нібито витворила релігійна спільнота «Посольство 
Боже». Ось тільки незрозуміло, чи вкладається ця місія у вимоги 
здорового глузду (Україна молода. - 19 травня). 
 
Церква «Посольство Боже» проводить свої богослужіння в 
арендованому легкоатлетичному манежі в Дніпровському районі 
Києва. Проте вона давно має бажання мати власну будівлю. Колишній 
мер Києва О.Омельченко виділяв Церкві ділянку землі для цього, але 
будівництво молитовного дому так і не почалося. Нині нібито питання з 
Черновецьким вже вирішене, розроблено проект будівлі. Вона має бути 
надто вражаючою, бо ж в столиці «Посольство Боже» має десь 25 тисяч 
лише тих своїх послідовників, які постійно відвідують богослужіння. 

 
Сандей Аделаджа з обуренням сприймає 
іменування очолюваної ним релігійної 
спільноти «сектою». «Половина Європи, весь 
північ Америки - протестанти»,- заявляє він, 
розглядаючи харизматизм як різновид 
протестантизму. Аделаджа вважає, що в Україну 
«його закинув Бог поза його волею. Україна – це 
спосіб смирення. Я слухаюся Бога». Далі пастор 
твердить: «Якби у мене був вибір, то я б ніколи не 
приїхав в Україну. Я народився і виріс в Нігерії і 

ніколи навіть не чув, що така є… Україна – єдине місце, де мене прямо 
називають «шоколадом» і «мавпою». 
 
Сандей Аделаджа признався кореспонденту «Фактов», що він у 
хороших відносинах з В. Ющенком і очікує приходу Президента на 
його проповідь. Старший пастор «Посольства Божого» твердить, що 
богослужіння церкви відвідує ледь не весь політичний бомонд 

України. В кабінеті Аделаджі (до речі, на вхідних дверях до якого 
зберігається ще табличка «Приёмная депутата Л. Черновецкого») на 
стінці в рамці висить подяка Президента України такого змісту: «Від 
щирого серця дякую Вам за Вашу участь в нашій спільній перемозі. За 
небайдужість, професіоналізм, вболівання за долю України. Народ 
України свідомо обрав вірний шлях – шлях цивілізованого поступу та 
будівництва сильної, заможної, демократичної держави. І в цій великій 
перемозі є значна частка Вашої сумлінної роботи. Адже це Ви рятували 
демократію в Україні, Ви захищали її високі ідеали, не рахуючись з 
власними інтересами, торували шлях до гідного майбутнього нашої 
держави. Я переконаний: доки в Україні є люди подібної громадянської 
мужності, гідності і честі, - все у нас буде добре. Переможемо разом! З 
найкращими побажаннями (підпис) Віктор ЮЩЕНКО» . 
 
Засновник Церкви «Посольство Боже» заявив, що він залишає 
посаду старшого пастора Церкви. «Я здійснив свій перший етап 
служіння і вірю, що пора передавати естафету. Думаю, що Бог подає мені 
пораду залишити пасторство і передати його молодим. Бачення, яке є у 
мене нині – це насадити 250 церков в Америці і 300 церков в Європі. 
Більше того, Бог почав турбувати мене про мою країну Нігерію. 
Звикайте, - заявив пастор на конференції, присвяченій 12-річчю Церкви, - 
що тепер вам прийдеться бачити мене не часто. Тепер нас чекає весь світ. 
Наша штаб-квартира буде знаходитися в Києві. Моя сім’я буде в Києві. 
Центральну церкву я передаю своїй дружині Босі». 
 
 

 
МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 

 
Перший муфтій мусульман Криму Нурі Мустафаєв у свої 75 вирішив 
екстерном здобути вищу освіту, а потім, завершивши навчання в 
аспірантурі написанням дисертації на богословську тему, одержати 
наукову ступінь кандидата наук. Н. Мустафаєв є автором кількох 
релігійних книжок, зокрема популярної «Цілющі молитви», «Ісламської 
енциклопедії» тощо. 
 
Російська імперія – і царська і радянська – все робили для того, щоб 
знищити самобутню духовність кримськотатарського народу. До 
депортації він мав в Криму близько 700 книгосховищ, понад 25000 
мільйонів книг. То все було знищене або вивезене у невідомому 
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напрямку. Нині ніхто, окрім хіба що фонду Сороса, не турбується 
відродженням духовного спадку кримських татар. Відсутнє державне 
видавництво літератури для них, відсутні фільми, касети і диски із 
записами кримськотатарською мовою. За цих умов хіба що мечеть 
виступає осередком збереження саме національної, кримськотатарської 
духовності. Благо, що кількість молитовних осередків мусульман Криму 
в минулому році збільшилася майже до тисячі. 
 
В Криму все міцніше вкорінюються радикальні ісламські течії. 
Проте місцеві прихильники «Хізб-ут-Тахрір», як заявив голова 
Республіканського комітету у справах релігій В.Маліборський, 
прямої загрози населенню не являють, бо ж вони поки що 
займаються лише пропагандою своїх ідей. В 2004 році муфтіят Криму 
звільнив кучу імамів, помічених ним в симпатіях до ісламських 
радикалів. Останні організували активну боротьбу за сімферопольську 
мечеть Кебір-Джамі. Хоч вона й не вилилася в масові зіткнення, проте 
загострення можливе в будь-який момент. 
 
Мусульманська спільнота Криму молитвами вшанувала пам’ять 
тих, хто не повернувся на рідні землі після сталінської депортації в 
Середню Азію. В товарних вагонах під дулами автоматів сотні тисяч 
кримських татар 62 роки тому їхали в 
невідомість. І ось вони на своїй землі. 
Нові можновладці зустріли тут 
виселенців з настроєм: «А чего Вы сюда 
приехали?». Росіяни, з уст яких рідко 
звучить осуд такого імперського 
свавілля Москви, мали б вибачитися за 
скоєне Росією лихо, а православні 
священики мали б провести відповідні 
молебні. Але ж ні… То ж в природі колонізатора видавати всі свої 
ганебні дії за благо. Траурний мітинг – мітинг пам’яті жертв депортації 
відбувся в Сімферополі 18 травня. Під час мітингу серцевий недуг забрав 
життя Санії Іслямової, яка народилася в рік депортації. Одновірці в 
пам’ять про неї виголосили молитву. 
 
Шукаючи компромат на депортованих з України, точніше з Криму, 
узбеків-нелегалів, звинувачених безпідставно в ісламському 
екстремізмі, телеканал «Інтер» заявляв, що вони належать до 
бойовиків Ісламського Руху Узбекистану, що нібито пов’язаний в 

нашій країні з Міжобласною асоціацією громадських організацій 
«Арраїд». Телеканал навіть повідав «істину», що нібито їм не дозволили 
провести зйомки на території Сімферопольського відділення «Арраїд», а 
відтак вони вимушені були проводити їх здалеку, потаємно. МАГО 
«Арраїд» у зв’язку з цією відвертою брехнею заявило, що, помітивши 
крадіжні зйомки, вони запросили зйомочну групу ввійти на територію 
відділення, проте вона не скористалася цим запрошенням і тут же 
ретирувалася. МАГО інформує, що «Арраїд» завжди відкритий для 
громадськості і її діяльність, зокрема благодійницька і культурно-
просвітницька, багато разів описувалася пресою. Доброю традицією стала 
організація «Арраїдом» допомоги дітям-сиротам, немічним, сприяння у 
будівництві мечетей, водяних скважин, безоплатних медпунктів тощо. 
МАГО не має контактів із жодною нелегітимною організацією України, в 
тому числі й  з «Хізб-ут-Тахрір». Весь сенс своєї роботи «Арраїд» вбачає 
в поширенні правдивої інформації з історії, культури та традицій ісламу, 
в недопущенні в Україну радикальних течій. Своїми телепередачами 
канал «Інтер» явно підспівує тим ворожим щодо України російсько-
шовіністичним силам, які залякуванням нібито наявного в Криму 
тероризму і шаріатських нововведень прагнуть відвернути поїздку на 
відпочинок до Чорного моря у літній сезон українців і росіян. Відкритий 
колективний лист такого змісту з вимогою публічного вибачення 
направили Президенту В. Ющенку 25 мусульманських організацій десь з 
15 міст України. Правда, зважаючи на надто неоперативну роботу з 
листами Секретаріату Президента, МАГО лист варто було б видрукувати 
в багатьох масових газетах країни. 
 
Міжобласна асоціація громадських організацій «Арраїд» відновила 
безкоштовну поштову розсилку своєї мусульманської газети з 
аналогічною назвою. 
 
Відбулася зустріч муфтія України Ахмеда Таміма з Президентом В. 
Ющенком. Від імені мусульман муфтій висловив вдячність українській 
владі, яка зайняла позицію осуду карикатурних малюнків, що ображали 
почуття мусульман. Звернута увага на необхідність протистояння тим, 
хто вважає, що агресія знаходиться в серці кожного мусульманина. Йшла 
мова про повернення мечетей в Дніпропетровську і Миколаєві, про 
необхідність відкриття школи для дітей-мусульман. 
 
Кримські татари ніяк не можуть погодитися із прагненням росіян і 
московсько-православних зробити Крим єдиноконфесійним. То, 
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дивись, ці православні на всіх перехрестях доріг виставили хрести, щоб 
цим засвідчити домінування на півострові російсько-православного духу, 
чим спровокували відомий проведений татарами «хрестоповал». Тепер 
вони вибудовують пам’ятники Андрію Первозванному в тих місцях, де 
він, навіть згідно легенд, ніколи не був. Називаючи причини виникнення 
можливої ескалації протистояння в Криму, лідер Курултаю Мустафа 
Джемільов сказав: «Якщо казаки, які з’їхалися в Крим з Росії і Білорусі, 
спробують знову відновити зруйнований татарами Андріївський хрест на 
в’їзді до Феодосії, то це призведе до нових конфліктів». 

 
 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Більше ста років має будівля Дубненської синагоги. Історична, 
архітектурна, культурна і релігійна пам’ятка, але має занедбаний вигляд. 
Єврейська спільнота Дубно - це лише 25 осіб. Зібрати кошти на відбудову 
святині вона не може. Стоїть синагога бідолашна в запустінні, з 
розбитими вікнами. Зрозуміло, що на бюджетні кошти районного музею 
далеко не поїдеш. Відтак – сподівання лише на спонсорів,єврейських 
товстосумів. 
 
Дослідження ізраїльських реклам і преси засвідчило, що вони не 
особливо прагнуть використати в своїх діяннях секс як засіб 
підняття іміджу. Так, лише 4% телепередач звертаються з рекламною 
метою до якихось елементів поведінки, що має якесь відношення до 
сексу. Часто сексуальні прояви обмежуються досить цнотливими 
поцілунками й обнімками. Повчитися б цьому та багато чому іншому 
євреям-редакторам газет-масовок України, телепередач, бо ж, всупереч 
такій рисі української ментальлності як цнотливість, саме ці редактори 
прагнуть всіляко годувати українців тим, що суперечить їх духовності. 
Відзначимо водночас, що в єврейській періодиці України, адресованій 
єврейському читачу, відсутні будь-які вияви секс-реклами. Цього 
уникають і власне українські періодичні видання. То ж голову треба мати 
на плечах, а не діяти всупереч «комісії Томенка», як нещодавно дехто 
реагував на законні вимоги українців до неукраїнських масовок, 
перестати морально розбещувати український люд. 
 
В Запоріжжі склалася добра традиція – кожному великому 
релігійному святу присвячувати спеціальні телепередачі. 

Відзначаючи єврейське свято Пейсах, Запоріжське телебачення 
запросило на прямий ефір головного рабина Запоріжжя Нохума 
Ерентроя. Він розповів про давні традиції Песаха, про основні правила 
проведення пасхального седера, про значення маци, кіари, читання агади 
та інші важливі пасхальні правила. Все це чули десятки тисяч запоріжчан, 
а відтак виховувалися в дусі толерантності, поваги і розуміння різних 
релігійних традицій. 
 
Чисельні антисемітські статті вміщує видруковуваний у Фастові 
збірник «За благо України». В його другому числі зокрема вміщено такі 
статті, як «США (Сіонізовані Штати Америки)». «Піднімемо Київську 
Русь» та ін., в яких подаються далеко неоригінальні звинувачення 
єврейської релігії. Так, в одній із статей говориться: «Найбільш 
небезпечні вороги світу (іудосіоністи) у своєму Талмуді навчають свою 
людиноненависницьку банду». Керівництво Єврейського агенства 
«Сохнут» висловило своє занепокоєння з приводу таких виявів 
відкритого антисемітизму. 
 

 
НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

 
Українські рідновіри вважають, що недужим і слабким людям 
бажано хоча б раз на тиждень спілкуватися зі своїм деревом. Наші 
предки постійно були пов’язані з природою, злиті з нею, зверталися до 
деревної терапії. Вибравши своє дерево, бажано стати під його гілками 
так, щоб замкнути своєрідний енергетичний ланцюг: коріння – стовбур – 
крона – людина – коріння, дивитися прямо на стовбур, ні про що не 
думати та ритмічно й повільно дихати. 21 травня українські рідновіри 
відзначили День рослинного світу. 
 
Мрія харківських караїмів здійснилася: вони одержали будівлю своєї 
кенаси, яка була у них відібрана і з 1929 року не використовувалася в 
культових цілях. Збудована святиня була ще в 1889 році на кошти 30-ти 
караїмських сімей. 10 років прийшлося оббивати пороги владних 
структур, але ці походеньки зрештою все ж увінчалися бажаним. Певно 
що й київська караїмська громада мала б так діяти як харківська (Къырым 
къарайлар.- №16). 
 
На Замковій горі Києва з’явилося язичницьке капище. Виглядає воно 
так: по колу розставлено 16 табличок, поруч з якими висажені деревця; 
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посередині кола – гранітний камінь, який нагадує хрест. На кожній 
табличці можна прочитати карби – своєрідне зібрання моральних правил. 
Тут є «Карб відання крові і раси», «Карб відання родового вогнища» та 
ін. Капище влаштовано Родовим Очагом Рідної Православної Віри. 
Щонеділі о 10-й ранку збираються сюди на моління українські рідновіри. 
 
Третє випробування долі переживає нині караїмська спільнота 
Криму. За різними даними караїв в Криму нині нараховується десь від 
600 до 1200. Як і раніше, вони протиставляють себе євреям і обстоюють 
власну феноменальність. В 1994 році з’явилася організація 
«Кримкарайлар», яка ставить за мету відродження і розвиток кримських 
караїмів, охорону караїмських святинь – кенас, печерного міста Чуфут-
Кале і караїмського кладовища – від прагнень їх оєвреїти. Виходить 
«Караїмська народна енциклопедія», а також газета «Кримські караїми». 
«Схоже на те, що сучасні караїми існують в етнокультурному 
віртуальному вимірі – туристи можуть ознайомитися з пам’ятками їх 
історії та архітектури, скуштувати караїмських страв біля караїмської 
кеннаси, хоч сучасні караї не відзначаються високою релігійністю. 
Польові ж спостереження за етнокультурною сучасних караїмів свідчать 
однак про серйозні проблеми із збереженням самобутності цього народу» 
(Шлях Перемоги. - №20). 
 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Національні духовні збори багаїв України із занепокоєнням 
сприйняли інформацію з Ірану про лист Верховного духовного лідера 
цієї мусульманської країни аятоли Хаменеї до командних штабів 
армії, поліції, ряду інших урядових інституцій з вимогою збирати 
інформацію про віру бахаї. Це буде потрібним потім для релігійних 
переслідувань та дискримінації послідовників віри Бахаї. В Ірані нині 
проживає десь 300-350 тис. бахаїстів, але ця громада не визнана в країні 
як релігійна меншина, зазнає всілякої дискримінації. Нині активізувалися 
нападки на багаїв у пресі, але, як засвідчує минулий досвід, вони є 
підготовчим етапом до більш радикальних дій. Зросла діяльність 
антибагайського Товариста Хаджатіє. 
 
27 травня громада Фалунь Дафа провела в Києві акцію протесту 
проти переслідувань і репресій щодо послідовників конфесії в Китаї. 
Гоніння ці почалися ще в 1999 році і не припиняються по цей день. А 

фалуньгунівців в Китаї – десь більше 100 мільйонів. Учасники акції 
прийняли звернення до урядових інституцій України з проханням 
допомогти зупинити беззаконня китайських властей. У Всесвітній 
Енциклопедії Фалуньгун подається як духовний шлях удосконалення, що 
навчає техніці медитації за допомогою спеціальних вправ, зорієнтованих 
на поліпшення фізичного здоров’я, а також моральної і духовної чистоти. 
Послідовники української спільноти Фалунь Дафа просили громадян 
міста і його гостей підписатися під петицією до Президента України з 
проханням здійснити відповідні кроки, щоб зупинити геноцид в Китаї. 
 
В Національному Центрі у Києві відбувся черговий з’їзд багаїв 
України, який був відкритий як для багаїв країни, так і для друзів 
Віри. В його роботі брали участь делегати з 15 міст. Були присутні і 
закордонні гості з Європейської Континентальної Колегії. На з’їзді було 
обрано колективний керівний орган спільноти. З’їзд ще раз засвідчив 
довершеність дарованого Багауллою Адміністративного порядку Віри, а 
відтак і значимість його для колективних інституцій суспільства. В ньому 
мінімізовано одноосібний вплив особистості на прийняття рішень, 
засвідчено непотрібність будь-яких опозицій, блокування тощо. 
Відсутність будь-якої агітації у передвиборчий період – ще одна важлива 
деталь виборів багаїв. На з’їзді не тільки було заслухано й обговорено звіт 
про попередню діяльність, а й прийнято Рекомендації для нового складу 
Національних Духовних Зборів України. Досвід півторасторічного 
розвитку Міжнародної громади багаїв переконливо засвідчив, що обрана 
конфесією модель організації керівництва матиме своє майбутнє. Україна 
має всі умови, щоб стати провідником в зрушенні світових процесів 
владотворення. Для цього потрібна лише істинна духовність, глибока 
релігійність та добра воля кожного українця (Т. Кузіна). 
 
Роші Кайсен – учень майстра Тайсена Дешімару не вперше 
приїздить в Україну. Пропагуючи вчення дзен, він продовжує справу із 
створення дзенських центрів в різних країнах світу. Дзаден – це практика 
сидячої медитації, техніка, яка передається від майстра до учня протягом 
багатьох поколінь. Під час перебування в травні майстра в Києві він 
виступав в клубі Політехнічного університету, презентував свою книгі 
«Скарбниця Духа». Практика дзен, як і будь-яка інша медитація, сприяє 
поверненню психіки до урівноваженого стану, стимулює творчість. 
 
«Слуга того, хто дорогий непогрішному Господові» - так 
перекладається духовне ім’я головного крішнаїта України Ачьюти 
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Прія дас. Свячення він отримав у 1987 році, побувавши до того в піонерії 
і комсомолії. Життя його нині надто напружене. Щодня прокидається о 
пів на четверту. О 4.30 в громаді вже перша служба. Потім – друга, 
лекція, проповідництво… До цього додається ще багато господарських, 
фінансових, богослужбових справ. Вже декілька років на Зоряному 
Товариство свідомості Крішни будує свій духовний центр. Тут же 
функціонує духовна академія, в якій Ачьюті дас приходиться викладати. 
Громада приймає в себе і почесних гостей. Так, перш ніж купити 
«Криворіжсталь» , Лакшмі Міталл приходив молитися в крішнаїтський 
храм Києва (Газета по-українськи. – 12 травня). 
 

 
 

МІСТИКА 
 

Вже втретє на свято Феодосія Печерського (16 травня) в Києво-
Печерській Лаврі віруючі спостерігають невеличке чудо. Над 
куполами Успенського собору серед дня утворюється барвиста веселка. 
Вона декілька хвилин сяє у бликах Сонця і церковних куполів. Віруючі 
розглядають це як Боже знамення і вияв Божої любові до Феодосія. Якби 
це відбулося один раз, то можна було б знехтувати в з’ясуванні природи 
цього чуда, а так маємо вже втретє. 

 
Наш часопис писав про діяльність в Одесі 
Діани Семенухи, 30-ти років, яка 
використовувала кров безпритульних дітей 
при проведенні сатанинських чорних мес. 
Суд в грудні м.р. визначив їй два роки «за 
утримання місць для вживання 
одурманювальних засобів». Проте цей термін 
був даний чаклунці умовно під обіцянку 
покінчити з чорномагічною діяльністю. Але до 
міліції надійшли слухи, що Семенуха 

продовжує утримувати в своєму помешканні безпритульних дітей, готує 
«елексір життя» з їх крові, розбавленої в «Кагорі». Діану заарештували 
вдруге, хоч діти, яких вона утримувала в себе, заперечували свою 
причетність до якихось сатанинських мес. При цьому Діана заявила 
слідчим, що не бачить нічого поганого в тому, чим займалася, а тому 
сеанси чорної магії буде вести знову, коли її випустять (Газета по-
киевски. – 23 травня). 
 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

 
 

 
РЕЛІГІЯ І СВІТ 

 
Палата представників конгресу США прийняла резолюцію, в якій 
закликає Росію забезпечити у своїй країні релігійну свободу. 
Резолюцію підтримали 411 конгресменів. В ній сказано: «Конгрес США 
вважає, що США мають закликати Російську Федерацію забезпечити 
повну свободу для всіх без винятку релігійних громад, як зареєстрованих, 
так і незареєстрованих, а також припинити переслідування 
незареєстрованих релігійних груп, яке здійснює апарат безпеки й інші 
урядові  відомства». 
 
Своїм ставленням до поради Церкви утриматися від перегляду 
фільму «Конд да Вінчі» глядач, а це – миряни, висловив негатив 
щодо цієї духовної інституції і тих цінностей, які вона обстоює. За 
перші три дні демонстрації фільму було значно перевищено витрачені на 
його зйомки 150 млн доларів. Лише в США і Канаді ця виручка 
становила 77 млн доларів. В інших країнах, в т.ч. й в Україні і Росії, фільм 
«заробив» ще 147 млн дол. Відтак заклик католицької і православної 
церков бойкотувати фільм лише розпалив зацікавленість ним. 
 
Актор Том Хенкс, який зіграв головну роль у 
«Код да Вінчі», закликав критиків фільму 
ставитися до нього без упереджень і з юмором. 
«Сценарій сповнений всілякої веселої дурниці в 
дусі шукачів пригод, - зауважив він. – Це – 
прекрасна історія, весела… Вона вся – суцільний 
діалог, який нікому не шкодить. Якщо Ви 
сприймаєте за чисту монету будь-яке кіно, 
особливо високо бюджетне, то Ви коїте велику 
помилку». 
 
Євреї заполонили американську порноіндустрію. Більшість 
порнофільмів випущено тут на створеній Р. Стурманом кіностудії 
Walt Disney Porno. Видавець порножурналу Screv Ела Гольдштейн 
заявляє, що він займається порнографією, оскільки не визнає 
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християнські цінності, ставлячи в один ряд «католицизм» і 
«авторитаризм». Цікаво, яку мету переслідують в Україні євреєредактори 
ряду газет, пропагуючи, всупереч цнотливості українців, у своїх видання 
морально розбещуючі фотознімки і коментарі? Чогось в єврейській пресі 
України такого немає (Персонал. - №19). 
 
Московський Патріархат все більше стає державною церквою Росії. 
Про це свідчить і останнє рішення Священного Синоду Російської 
Церкви про відновлення інституту воєнного духовенства в Російській 
армії. Це, як зауважив Синод РПЦ, «здатне принести користь державі і 
суспільству». Водночас він застеріг від того, щоб армійські колективи 
ставали полем для прозелітизму. «В її рядах повинні працювати тільки ті 
релігійні організації, члени яких несуть службу у Збройних Силах. Ми 
віримо, що діяльна робота духовенства в Армії допоможе скоротити 
кількість випадків самовбивств, приниження гідності людської 
особистості й інших протиправних дій» (Церковный вестник. - №8). 
 
 

 
КАТОЛИЦИЗМ 

 
Виконавця ролі криптолога у 
фільмі «Код да Вінчі» Софі Нево 
вважає, що стрічка «не на 
релігійну тему». «Моя родина 
належала до костелу. Хоча тепер я 
не вважаю себе католичкою, але 
продовжую вірити в Бога і ніколи 
не зіграла б у фільмі, який 
ображає християнські цінності. 
Хочу аби всі пам’ятали, що «Код 
да Вінчі» - це просто трилер». 
 
Філіпінські католики спокійно 
сприйняли фільм «Код да 
Вінчі». В спеціальній брошурі-
пораді, як треба переглядати 
фільм, вони звертають увагу на те, 
що він, як і сама книга Дена 
Брауна, є розважальним твором. 

Саме так його слід сприймати. Представник католицького єпископату 
Філіпін Педро Квіторіо назвав фільм «типовим шпигунським романом – 
чистою розвагою». 
 
Папа Бенедикт ХVІ у своєму традиційному 
пасхальному посланні «Урбі ет орбі» 
виступив на підтримку права Ізраїлю жити 
в мирі. Водночас він закликав міжнародне 
товариство «допомогти палестинському 
народу здолати умови тимчасової 
невизначеності, побудувати власне майбутнє і 
вибудувати свою державу». 
 
Ще один єпископ – глава єпархії Міньдун провінції Фуцзянь Чжан 
Силу без схвалення Ватикану з’явився в Китаї. В сан єпископа він 
висвячений ще в 2000 році, проте весь цей час, до смерті єпископа 
провінції, працював лише його заступником. Це не вперше Пекін виявляє 
свавілля в призначенні католицьких єпископів. Нещодавно таких було аж 
два, що викликало грізну критику з боку Понтифіка – глави католицької 
Церкви. 
 
В прагненнях примирити християнський та ісламський світ, Іван 
Павло ІІ в 2000 році просив вибачення за насилля католиків часів 
хрестових походів щодо представників інших релігій. Це викликало 
роздратування у консервативного оточення Понтифіка, зокрема і в 
кардинала Ратцінгера – нинішнього Папи Бенедикта ХVІ. Незважаючи на 
те, що Понтифік має намір в листопаді відвідати Туреччину, він є одним 
із противників приєднання цієї країни до ЄС, оскільки визнає 
фундаментальними культурні відмінності між Європою і Туреччиною. 

 
Польща урочисто зустрічала 
наступника Кароля Войтили на 
папському престолі. З нагоди приїзду до 
країни БенедиктаХVІ було відмінено 
заняття в школах. Працівники державних 
установ одержали додатково один-два 
вихідних днів. Поїздка папи 
супроводжувалася посиленими заходами 

безпеки. В місцях, де проїздив понтифік, було заборонено з 26 по 28 
травня продаж спиртних напоїв, перевезення небезпечних вантажів. 
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Незважаючи на дощ, на зустріч з Папою у Варшаві 26 травня прибуло до 
1,5 млн вірних. Перед цією поїздкою Бенедикт ХVІ посилено опановував 
польську мову з тим, щоб мати можливість звертатися до поляків 
напряму. Відомо, що, окрім рідної – німецької, Понтифік знає ще 
італійську, французьку, англійську, іспанську мови та латину. 
 
Папа Бенедикт ХVІ закликав католиків світу бойкотувати фільм 
«Код да Вінчі». Архієпископ Анжело Амато назвав літературне джерело 
фільму «надзвичайно антихристиянським». На його думку, якби такі 
нісенітниці поширювалися про Коран, то вони б викликали протест 
мусульман всього світу. Католицьким владикам не до вподоби ідея 
фільму, що Ісус Христос був одружений з Марією Магдалиною, яка після 
смерті Спасителя нібито мала очолити створену ним Церкву. У відповідь 
на цей заклик хвиля протесту проти демонстрації стрічки прокотилася по 
всій Італії. Вона дійшла навіть до Індії. 
 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Англіканська церква піддала різкій критиці королеву поп-музики 
Мадонну. Під час свого нового світового турне під загальною назвою 
«Сповіді» вона оригінально з’являється в залах: її спускають на сцену 
розіп’ятою на виблискуючому хресті із брильянтів і кришталів 
Сваровськи, вартість яких – біля 11 млн доларів. Хрест цей вміщено на 
величезній дзеркальній кулі, які використовуються при оздобленні 
танцмайданчиків, дискотек і нічних клубів. Престаріла Мадонна, 
задовольняючи ширпотреб молоді в дикому кічі, не тільки співала на 
підвішеному дизайнерівському хресті, а й ще на голову одягала терновий 
вінок. В заяві Англіканської Церкви з приводу такого розгнузданого 
турне співачки зокрема сказано: «Чому людина, яка наділена таким 
великим талантом, вважає можливим рекламувати себе в такий спосіб, 
що ображає почуття багатьох інших людей? Те, як Мадонна 
використовує християнські символи, образливо і небезпечно». Разом з 
англіканською Церквою звинуватила співачку у «вульгарній черствості» 
й католицька. 
 
Члени п’ятидесятницької церкви «Спасіння», які працюють на 
Балаківський АЕС (Саратовська область Росії), утворили свою 
профспілку. Керівником її обрали члена Церкви Анатолія Риськова, який 

не працює на АЕС. Це з тією метою, щоб на нього не могла виявляти тиск 
адміністрація підприємства. Нова профспілка була утворена з метою 
реалізації християнської ідеї взаємодопомоги, оскільки створений 
керівництвом АЕС профком не захищав інтереси працюючих. Поява 
нової профспілки викликала невдоволення у керівництва станції, яке 
назвало її «фашистською». Посипалися погрози віруючим не то що 
звільнення з роботи, а й навіть фізичної розправи. Дійшло до того, що 
членів християнської профспілки насильно возили на обстеження до 
психіатра. На підприємстві було інспіроване міжконфесійне 
протистояння православних і протестантів. Звернення профспілки до 
прокуратури нічого не дало. На одного із членів профспілки С. 
Недашківського навіть був скоєний напад і таке побиття, що його забрали 
до лікарні. 30 квітня члени Церкви «Спасіння» на знак протесту проти 
знущань з її членів влаштували пікет в центрі міста. Ситуація є складною. 
У вирішення в правовому полі питання втрутилися вже адвокати 
Слов’янського правового центру (Камень Краеугольный. - №5). 
 
Історія світового християнства засвідчує те, що країни першого світу 
(тобто найбільш розвинуті в соціальному і економічному плані) - всі 
протестантські. Це – Америка. Німеччина, Франція, Англія. Англія, 
ставши протестантською, стала супердержавою.Америка протестантська 
– також супердержава. Католицькі країни – це країни другого світу. 
Серед них: Іспанія, Італія, Португалія. Країни третього світу, відсталі за 
своїми соціально-економічними показниками – переважно православні. 
Серед них: Греція, Україна, Росія, Румунія, Грузія, Болгарія (Камень 
Краеугольный. - №5). 
 
Прихожани баптистської церкви Сіракуз (США) свої переживання 
страждань Христа протягом Страсного тижня виявили через 
виконання серії літургійних танців. Ці танці віруючі назвали «Шляхом 
Його Страстей». Як це визнають виконавці літургійного дійства, танець 
допомагає їм краще прочуяти страждання Спасителя, ніж молитви і 
просте читання Євангелій. 
 
Баптизм, незважаючи на різні перепони, поступово зростає в Білорусі 
і кількістю своїх громад і кількістю вірних. Так, в проміжку 1994-2006 
рр. кількість церков християн-баптистів, які входять до Союзу ЄХБ 
країни, зросла з 135 до 350, а кількість членів громад – з 10 до 13,8 тисяч. 
Біля 14 тисяч дітей навчаються в християнських недільних школах. 
Очолює Союз ЄХБ Білорусі Олександр Фірісюк – людина смілива, бо ж 
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ще до розвалу СРСР він мав мужність в Москві заявити: «Кожний народ 
має свою, відмінну від інших мову, повинен мати право вільного 
розвитку без пригнічення іншими націями. Спроби створювати 
різномовні імперії завжди приводила до катастроф, до нищення культур в 
коловороті рас і царств. Центробіжна сила окремих народів завжди 
осоромлювала центроспрямовану силу світових держав».  
 
Баптисти Білорусі мають великі можливості для одержання духовної 
освіти. Кожна громада має недільні школи для дітей і дорослих, групи з 
вивчення Біблії. В Мінській духовній семінарії нині більше 200 студентів. 
Вони навчаються на шести факультетах. Є ще й Біблійний коледж. 
Наявна заочна Біблійна школа при Біблійній місії, в організації роботи 
якої білоруси співпрацюють з німецькими баптистами. 
 
Білоруське законодавство відпрацьоване так, що чинить низку 
ускладнень діяльності протестантських спільнот. Так, віруючим 
заборонено збиратися для молінь у приватних будинках, у квартирах 
багатоповерхових будинків. Незважаючи на це, все ж біля 100 громад 
баптистів проводять богослужіння саме за таких умов. Водночас надто 
складно одержати земельну ділянку для побудови молитовного будинку. 
Громада не може офіційно переслати добровільно зібрані кошти в Союз 
або ж для місії чи іншої спільноти. Саме тому багато баптистських 
громад Білорусі ніяк не можуть добудувати протягом майже десятка 
років свої молитовні будівлі. Із-за економічної ізоляції Білорусі одержати 
фінансову допомогу від громад далекого зарубіжжя також не можна. 
Проте досвід виживання за умов Радянського Союзу не пройшов 
даремно. Як зауважує глава білоруських баптистів О. Фірісюк, «якщо 
якісь статті законів суперечать Біблії, то ми слухаємо більше Бога, а не 
чиновників» (Христианская газета. - №5). 
 
 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Відомий московсько-православний богослов А.Кураєв вважає, що 
проблемою репрезентованої ним Церкви є те, що «наші ієрархи 
вміють проповідувати, але погано вміють пояснювати. Наша Церква 
до цього часу не вміє жити за умов інформаційних війн. У нас в Церкві за 
старими нормами цінять слово. В інформаційному суспільстві, шкода, 
відбулася девальвація слів. Нині треба багато слів. Інформшум забиває 

думку і мову, викликає кладову пам’яті. Потрібно постійно знову і знову 
актуалізувати свою позицію, обґрунтовувати її, роз’яснювати, 
відшуковувати нові аргументи для роз’яснення старої віри» (Прес-служба 
УПЦ. – Вип. 56). 
 
У проповіді, присвяченій 
підсумкам фіналу пісенного 
конкурсу «Євробачення», 
глава грецької Православної 
Церкви архієпископ 
Христодулос назвав фінських 
переможців «монстрами» і 
«дияволами». «Хто міг чекати, 
що наша країна і Європа 
загалом віддадуть перше місце 
групі, яка прагне уподібнитися 
монстрам, дияволам? –запитує 
владика. – Хіба це естетика? Чи 
це мистецтво? Цей випадок засвідчує, що люди шукають спосіб 
заповнити вакуум у своїх душах». Члени фінської групи заперечують 
свою належність до якоїсь нехристиянської течії. Своє вбрання вони 
розглядають лише як шоу. Проте в пісні Hard Rock Hallelujah, яку вони 
виконували, є такі слова: «святих паралізувало під час цієї ночі 
грішників» й «на моїй голові роги, мої клики гострі, а очі – червоні… 
Вибирайте – приєднуйтеся до нас або летіть прямо в пекло». 
 
Глава діючої у Великій Британії Сурожської єпархії Московського 
Патріархату єпископ Василій Сергієвський заявив, що виведе свою 
єпархію із-під юрисдикції РПЦ і приєднається до Вселенської Церкви 
Константинополя. Значна частина спільноти не погодилася із владикою. 
Серед останніх особливо багато російськомовних мешканців країни, як 
приїхали в Британію в останні роки. 
 
Церква Московського Патріархату постійно турбується про 
зміцнення російської ментальності, збереження і розвиток російської 
культури, міцну обороноздатність Росії, виявляє відпорність щодо 
всього, що може розмивати російську ідентичність. В цьому чогось 
ненормального немає, бо ж то є Церква Російського Православ’я, Церква 
російського народу. Саме таку зорієнтованість діяльності РПЦ засвідчив 
Всесвітній Російський Народний Собор, який ініціював і провів 4-6 
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квітня Московський Патріархат. Відкриваючи Собор, Патріарх Олексій ІІ 
закликав  все нових і нових представників російського суспільства 
включитися в побудову такого майбутнього країни, яке «ґрунтується на 
нашій духовній традиції». При цьому глава РПЦ нагадав слова М. 
Данилевського, що «кожна історична національність має своє власне 
завдання, яке покликана вирішити, свою ідею, свою окрему сторону 
життя, яку прагне здійснити, - завдання, ідею, сторону життя, тим більше 
особливу й оригінальну, чим відміннішою є сама національність від 
інших в етнографічному, суспільному, релігійному(!) та історичному 
відношенні» (Православная Москва. - №8). Ловимо на слові Патріарха й 
запитаємо: Чому це він так плекається про самобутні особливості 
російської нації в релігійному аспекті і водночас всіляко протистоїть 
релігійному виокремленню української нації? Чи не засвідчує це 
визнання Патріархом нездатності українців до своєї національної 
оригінальності? Чи не є він в цьому російським шовіністом? 
 
Російська Православна Церква 
Закордонна прийняла рішення 
об’єднатися з Московським 
Патріархатом. Це стало 
можливим після того, як РПЦЗ 
зняла свої попередні докори РПЦ 
про «підпорядкування безбожній 
владі» і «співпрацю з КДБ». Нині 
РПЦЗ об’єднує за межами Росії 
біля півмільйона парафіян, які 
проживають в 30 країнах світу. 
Делегати ІV Всезарубіжного собору РПЦЗ, який проходив у Сан-
Франциско (США), більшістю голосів прийняли історичне рішення: 
«уврачевать раны разделения внутри Русской церкви между её частями в 
отечестве и за рубежом». 
 
Газета «Церковный вестник» (№8) надрукувала таку довідку:  
« Станом на квітень 2006 року Російська Православна Церква має 132 
єпархії; правлячих архієреїв – 132; вікарних архієреїв – 32; монастирів – 
693, в т.ч. чоловічих – 332, жіночих – 361; духовних шкіл – 75, і т.ч. 
академій - 5, духовних семінарій – 34, духовних училищ – 36. Разом на 
стаціонарі навчається понад 5400 осіб. 
 

Православна громада в мусульманському Тунісі з’явилася ще в 1920 
році. Після розгрому в Криму армії генерала Врангеля її недобитки на 33 
кораблях прибули до Тунісу. Чотири роки прибульці жили на кораблях, а 
з 1924 року вимушені були переміститися для осілого життя в різні 
туніські поселення. Саме ці громадяни вибудували в Бізерті храм 
Олександра Невського. І ось тільки в квітні цього року до цього храму 
було привезено відлиті в Москві три дзвони вагою 18, 12 і 8 кг. Дзвони 
оздоблені різними узорами і ликами святих. 
 
Православна Церква в Америці є релігійною спільнотою, яка 
найбільш динамічно розвивається у порівнянні з іншими 
християнськими течіями. В минулому році Православна Церква вдруге 
попала в рейтинг 25 найбільших конфесій Америки. Нині кількість 
послідовників її громад становить 1064тис. осіб. Це на 6% більше, ніж 
було в 2005 році. 
 
 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 

Конкурс на вивчення Корану в Єгипті проводиться навіть у 
в’язницях. 111 злочинців із в’язниці в столиці країни Каїрі отримали 
два додаткові дні для побачень і навіть грошову премію за найкращі 
результати конкурсу. Змагалася тут тисяча злочинців. 18 з них вивчили 
весь Коран напам’ять, дев’ятеро зазубрили дві третини його і ще 15 – 
лише половину. 
 
Нову тактику боротьби проти ізраїльтян розробили палестинці-
бойовики, зокрема з руху «Ісламський джихад». Оскільки терористи-
самогубці не можуть перенести вибухівку через контрольні пункти 
переходу з Палестини в Ізраїль, то вони «фахівців» цього профілю 
готують з мусульман вже на ізраїльській території, завербовуючи сюди з 
країн Європи білих мусульман. До останніх менше підозри, вони легко 
проникають у вельми людні місця для здійснення терактів. Нині десь 70 
мусульман-смертників готові атакувати Ізраїль. 
 
Найстарішим громадянином Землі є індус-мусульманин із міста 
Джайпур Хабіб Міньян. Нині він має 137 років. Два роки тому Хабібу 
вдалося здійснити свою давню мрію: він у супроводі доньки здійснив 
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паломництво до Мекки. Незважаючи на свій вік, довгожитель має добре 
здоров’я і ще займається вихованням внуків, правнуків і праправнуків. 
 
Лідер «Аль-Каїди» помирає. Стало відомо, що він хворіє лейкемією і 
стан здоров’я Усами бен-Ладена критичний. Вже почалася боротьба за 
пост лідера цього екстремістського мусульманського руху між аз-Заркаві 
і помічником Усами Айманом аз-Завахарі. 
 
Відтепер тегеранська поліція має право арештовувати жінок, одяг 
яких не відповідає ісламській моралі. За недотримання норм носіння 
одягу жінок по-первах будуть штрафувати на 50 у.о. або відправляти у 
в’язницю на три місяці. Незрозуміло лише, чи це нововведення 
поширюється лише на місцевих жінок, а й чи туристки можуть 
зашуршати до тюряги? 
 
Парламент Ірану прийняв закон, згідно якого представники 
релігійних меншин – іудеїв, християн та ін. – мають носити на одязі 
спеціальні бірки різного кольору залежно від конфесійної 
належності. Так, християни мають носити червону стрічку, іудеї – жовту, 
зороастри – синю. При цьому всі немусульмани мають дотримуватися 
ісламських правил носіння одягу. Центр Симона Візенталя направив лист 
до ООН, в якому прирівнює іранський закон до часів Холокосту і просить 
не допустити впровадження його в дію. Проте з’явилася інформація і 
протилежного змісту. Нібито такий закон меджліс не приймав, а автором 
утки є ізраїльські спецслужби, які всіляко прагнуть дискредитувати Іран в 
очах світової громадськості. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Перша, відновлена після Другої світової війни синагога, відкрилася у 
латвійському місті Даугавпілсі. Реставрація її стала можливою завдяки 
благодійній ініціативі Кейт та Кристофер Ротко. Синагога була збудована 
ще в 1850 році, а потім зазнала двох закрить – в роки німецької окупації і 
в повоєнні роки за Радянської влади. На відкритті синагоги була присутня 
Президент Латвії Вайра Віке-Фрейберг. 
 
Євреї Німеччини гнівно засудили прагнення протестантських 
церков вшанувати пам’ять колишнього єпископа Ганса Гейзера. 
Владика відзначався тісними зв’язками з нацистами. «Мені незрозуміло, - 

заявив глава іудеїв Нюрнберга Арно Гамбургер, - для чого треба 
оживляти старі рани і знову ворушити це болюче питання». Обурення 
іудейської спільноти Німеччини викликає і той факт, що в багатьох 
містах Німеччини є вулиці, названі ім’ям Мейзера (Еврейский 
обозреватель. – 8/123). 
 
Величезний семисвічник-менора (висота – 5 м і ширина – 2 м) роботи 
Сальвадора Далі з’явився перед синагогою Страсбурга. «Семисвічник 
миру» споруджено на честь утворення Держави Ізраїль. Копію праці 
Далі, яка знаходиться в аеропорту Тель-Авіва, Страсбургу подарувало 
товариство «Далі універсал». 

 
 
 

БУДДИЗМ 
  
23 травня буддисти світу відзначали день народження засновника 
цієї світової релігії принца Сіддхартха Гаутами Шак’я-муні. 
Послідовники Будди шанують його настанови щодо дотримання істини і 
збереження чистоти у всіх аспектах буття. Вони вірно слідують його 
установці не витрачати даремно своє життя, оберігати його як вищу 
цінність. 
 
Як вважають віруючі Непалу, в їх країні з’явилося нове втілення 
Будди. Він нібито покинув тіло 16-літнього Бандажна, що провів без їжі і 
води в джунглях на півдні країни півроку, сидячи під деревом у позі 
лотоса, й втілився у найменшу у світі людину – 14-річного Хаджендра 
Тапа Магар з містечка Баглунг. Ріст нового Будди всього 50 сантиметрів, 
а вага – лише 4,5 кілограми. Цю дивовижну людину возять нині по 
Непалу й показують за гроші тим, хто повірив у таке перевтілення. До 
переконання, що Хаджендра є новим перевтіленням Будди, призвело те, 
що коли батько привіз його до міста Похару, то тут пройшли так довго 
очікувані дощі. Хлопчик не ходить до школи, бо ж там з нього 
знущаються інші діти, проте він мріє одержати медичну освіту з тим, щоб 
лікувати людей. 
 
Китай прагне заробляти кошти для свого бюджету на розгортанні 
міжнародного туризму. При цьому широко використовуються пам’ятки 
різних релігій і насамперед буддизму. Особливою увагою туристів 
користується буддистський печерний монастир Лунмень – Врата Дракона 
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- в місті Лояні. Тут знаходиться великий печерно-храмовий ансамбль, 
знамениті гроти Лунменю. Свого часу в Лояні правило більше 70 
китайських імператорів. 

 
Найяскравіше відзначають день 
народження Будди в Південній Кореї. 
Нічні урочистості з нагоди цієї дати – 
ювілею божества – збирають сотні 
тисяч осіб – від старого до малого. 
Будівлі і дерева, за традицією, 
оздоблюються червоними ліхтарями. 
Вулицями проходять яскраві 

маніфестації. Спів хорів дорослих і діток чуються то там, то там. 
 
Далай-лама висловлює вдячність фонду бельгійського художника 
Ерже (справжнє ім’я – Жорж Ремі; 1906-1983) за те, що своїми 
полотнами він знайомить Захід із Тибетом. Фонд Ерже відзначений 
нагородою «Світло істини». З цієї нагоди Далай-лама спеціально 
приїздить 1 червня до Брюсселя. 50 років тому Ерже намалював комікс 
про пригоди в Тибеті свого знаменитого героя – журналіста Тантана. 
Водночас своєю нагородою духовний лідер буддистів відзначив і 
південноафриканського архієпископа Десмонда Туту. 
 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 
Відомо, що індуїсти не вживають м’ясні та рибні страви, яйця, але 
надто прихильні до страв з муки, молочних страв, солодощів. До 
свята на честь індуїстського божества Ханумана в індійському містечку 
Лакхнау кулінари виготовили солодку мучну кулю вагою 1111 кг, що 
зветься ладду. При цьому 50 кухарів витратили 300 кг муки, 100 кг масла 
та 6 кг цукру. Підготовка до свята тривала п’ять днів. 
 
Віра Багаї є об’єктом постійних наклепів іранської преси. Статті 
навмисне спотворюють історію течії, використовуючи при цьому 
якісь вигадані документи, хибно описують суть морального вчення 
конфесії. Протягом двох тижнів офіційна газета Тегерану «Кайхан» 
видрукувала більше 30 статей такого змісту. Цим самим формується 
негативна громадська думка щодо бахаїстів, готується грунт для 

неприйняття їх мусульманами. Особливо у цих наклепах відзначається 
товариство Хаджатіє. 
 
Головний представник Міжнародного товариства Багаї при ООН 
Бані Дугал виступив із спеціальною заявою-осудом того, що творить 
влада Ірану щодо багаїстів в країні виникнення цієї конфесії. Він 
висловив стурбованість за життя своїх одновірців в країні, оскільки вони 
тепер за вказівкою Айятолли Хомейні знаходяться під постійною 
сліжкою. «Ми всі знаємо добре, до чого може призвести пропаганда 
ненависті. Недавня історія дає нам багато прикладів її страхітливих 
наслідків. Ми терміново звертаємося до всіх націй та народів від імені 
всіх наших іранських побратимів по релігії, щоб вони не допустили, що 
миролюбиві та законопослушні люди стали жертвами крайностей, до 
яких може призвести «сліпа ненависть». 
 
Спільнота Фалуньгун організувала 20 квітня – в день зустрічі 
американського Президента Дж. Буша і китайського лідера Ху 
Цзіньтао – на площі Мак-Ферсон Вашингтону прес-конференцію 
свідків вилучення з метою наживи в концтаборі Суцзятунь 
внутрішніх органів в ув’язнених туди живих фалуньгунівців. 
Виступали Пітер й Аньє. Якщо Пітер провів спеціальне журналістське 
розслідування вилучень, то Аньє є дружиною покійного лікаря табору, 
який був залучений до цих вилучень. Виступаючі заявили, що такі факти 
мають місце і в інших концтаборах. У таборі Суцзятунь утритмується до 
6 тисяч послідовників конфесії. Після вилучення таких органів як нирка, 
серце, печінка та ін. тіло померлого кремують. Під час операції із 
вилучення внутрішніх органів використовується незначна доза 
анестезуючих засобів. Свідчення Пітера й Аньє підтримали представники 
Всесвітньої організації з розслідування переслідувань Фалуньгун, які під 
виглядом покупців цих органів їздили до Китаю (Фалунь Дафа в мире. – 
Вып. 12). 
 
Незважаючи на арешт Григорія Грабового, утворена ним секта в 
Росії продовжує кількісно зростати. Зміст його вчення постійно 
змінюється. Спочатку він поставав у ролі банального екстрасенса. Потім 
він проголосив свою здатність виліковувати будь-які хвороби, з часом – і 
воскрешати мертвих. Грабовий додумався проголосити себе «другим 
пришестям Ісуса Христа». Посилаючись на описані в Євангеліях факти 
воскресіння Спасителем мертвих, новий месія заявив, що й він на це 
здатний. Відтак всі, хто його критикує і переслідує, є антихристиянами. 
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Останнім часом Грабовий вже став називати себе «всемогутнім Богом і 
творцем». 17 березня відбувся установчий з’їзд політичної партії ДРУГГ, 
який обрав Григорія Грабового своїм лідером і кандидатом на 
президентські перегони в Росії в 2008 році. То ж Бог хоче стати 
Президентом. ЦК вже пониження ним свого чину. Цинічно експлуатуючи 
горе батьків дітей, які загинули в Беслані, Грабовий зібрав у них гроші з 
обіцянками воскресіння. Але при цьому він заявляє, що воскреслий має 
десь з’явитися на землі, а то вже й з’явився, але його треба знайти і 
пізнати. Своєму електорату на президентських виборах Грабовий обіцяє 
«вічне життя» й щомісячні виплати до 12 тис. крб. 
 
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів існує завдяки діяльності 
Джозефа Сміта. Свідченням його покликання є насамперед поява й 
існування ЦЇХСОД, яку багато хто визнає як одну із найбільш 
досконалих. Факт відновлення Дж. Смітом священства і Євангелії саме 
Ісуса Христа, відновлення керівництва Церквою пророком. Божественне 
покликання Дж. Сміта засвідчує віднайдення саме ним Книги Мормона 
(Ліягона. –Грудень, 2005). 
 
 

 
МІСТИКА 

 
Поширений страх перед п’ятницею 13 числа не має реальних підстав. 
Ті, хто поширює такі версії, твердить, що нібито в цей день відбуваються 
«паради планет», біля Землі пролітають якісь зловісні планети, 
відбуваються «нехороші» космічні явища та ін., керуються емоціями, а не 
розумом. Канадський профессор астрономії із Торонтського університету 
Джон Персі, що добре знає історію астрономії, довів абсурдність цих 
вигадок. Він показав, що ця прив’язка дня до дати побутує лише на 
Заході. Містичне ставлення до числа 13 і до п’ятниці з’явилося в перші 
століття християнства. Це пов’язують з тим, що Іуда був за столом 13-м, а 
Христа розіп’яли в п’ятницю. (ВВ. - №65). 
 
79-річний «оберігач воріт вулкану Меріджана» радить індонезійцям 
острова Ява спокійно ставитися до виверження Мерапи. Оберігач 
одержав посаду цю від султана міста Йог’яхарт. Навіть зарплату за це 
одержує. Незважаючи на наказ Президента країни, десь біля 25 тисяч 
селян із навколишніх сіл сидять на вантажівках в очікуванні небезпеки. 
Меріджана радить їм молитися і чекати. Окрім довіри до духів вулкану, 

селяни переймаються своєю худобою й угіддям. Із-за страху все втратити 
вони залишаються дома. 
 
Знаний артист Валерій Леонтьєв втрачає свою 
популярність. Із-за цього приходиться подеколи 
відміняти під час гастролей його концерти. 
Втрата популярності зробила співака надто 
забобонним. Щоб забезпечити собі успіх, він возить 
з собою ті речі, які були з ним в час його аншлагів, 
боїться їх втратити чи навіть підмінити. Нещодавно 
в Петербурзі Леонтьєв ледь не відмовився від 
концерту лише із-за того, що десь пропав у готелі 
любимий його кухоль. Останній для актора був не 
просто особистим предметом, а, як він зазначав, 
якимсь святим Граалем. 
 
Закон про заборону чародійства, прийнятий в Зімбабве ще в 1895 
році, коли країна ця називалася Родезією, за проханням старшого 
судді Верховного Суду країни Мафіоса Чеда якщо не буде 
відмінений, то хоч дещо зм’ягшений. Звертаючись до уряду країни з 
відповідним проханням, Мафіос Чеда сказав: «Не можна ігнорувати 
укорінені традиції. Люди вірять в силу медіумів і традиційних обрядів. 
Ми повинні привести норми у відповідність з традиційними 
віруваннями». Так, в Зімбабве 80% громадян країни користуються 
послугами муройї - знахарів і чаклунів. 
 

Серед сувенірів чемпіонату світу-
2006 з футболу є й містичні 
ляльки Вуду. Вони 
використовуються чаклунами для 
обрядів, після яких з’являється 
можливість принести біль якомусь 
обраному об’єкту, наносячи по 
певних місцях уколи ляльці. На тілі 
фігурки Вуду позначені зони, куди 
слід колоти, щоб добитися пенальті 
чи вилучення з поля якогось ігрока. 
Продаються ляльки у формі тих 
команд, що є фаворитами 

Мундіаля, і поразки чи перемоги яких бажано буде магічно досягти. 
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ТЕМА НОМЕРУ 
 
 

«Код да Вінчі» Дена Брауна: 
просто художній твір чи новий погляд на євангельську історію? 

(враження релігієзнавця к.філос.наук П.Павленка 
після прочитаного романуі переглянутого фільму) 

 
Ажіотаж навколо публікації роману Дена Брауна1, а згодом і його 

екранізації Роном Ховардом збудив практично такий само шквал різного 
роду публікацій і заяв, як у свій час це спостерігалося навколо 
оприлюднення тексту «Євангелії від Іуди». Утім і в першому, і в другому 
випадку йшлося про одне й те саме – розхитати усталені євангельські 
уявлення про особу Ісуса Христа, його життя і діяльність, кинути сумнів і 
розчарування в серця віруючих. Складається враження, що все це неначе 
кимось заздалегідь була спланована акція – акція, яка конкретно була 
спрямована на дискредитацію християнських цінностей, християнської 

                                            
1 Ден Браун (Dan Brown) народився 22 червня 1965 р. в Нью-Гемпширі 
(США). Його батько був професором математики, а мати - професійним 
музикантом. Він закінчив Академію Філіпс-екзетер і Амхэрст-коледж. По 
закінченні подався до Каліфорнії, де розпочав свою кар’єру як автор пісень, 
музикант і виконавець, випустив декілька компакт-дисків з своїми записами. 
У 1993 році Ден Браун повернувся в Нью-Гемпшир і став викладати 
англійську мову в Амхэрст-коледжі. У 1995 році спільно з дружиною 
опублікував книгу «187 чоловіків, від яких слід триматися подалі...». У 1998 
році письменник, якого завжди цікавили філософія, історія релігії, 
криптографія і таємні організації, опублікував свій перший роман-тріллер – 
«Цифрова фортеця». Подальші його твори також створювалися на «стику 
жанрів»: у 2000 році світ побачив інтелектуальний конспірологічний детектив 
«Ангели і демони», а в 2001 році вийшов тріллер «Точка вирішення» 
(«Deception Point»). У 2003 році пригоди професора Роберта Ленгдона з 
«Ангелів і демонів» були продовжені у романі «Код да Вінчі». Примітно, що 
в перший же день після публікації він був проданий в кількості 6 тисяч 
екземплярів. Загальний світовий тираж бестселерів Дена Брауна, що нині 
перекладені 40 мовами, наближається до 8 мільйонів примірників. Нині 
письменник працює над продовженням «Коду до Вінчі», про завершення 
роботи над яким він говорить неохоче. Ден Браун також займається 
журналістикою, регулярно публікується в журналах «Newsweek», «TIME», 
«Forbes», «People», GQ, «The New Yorker», виступає в різних популярних 
радіо- і телепрограмах [Біографічні відомості взято з книги Дена Брауна «Код 
да Вінчі»]. 

моралі, вдарити по самому 
християнству, а зрештою – і по  всій 
християнській цивілізації. По суті, і 
«Євангелія від Іуди», і «Код да Вінчі» 
- це дуплет, як зараз кажуть, «два в 
одному», дві події в одній акції. 
Примітно, що це все було приурочене 
якраз до святкування Великодня. З 
огляду на це, можна навіть робити 
припущення, що за всіма цими діями 
(як до слова сказати, і у випадку з 
карикатурами на пророка Мухаммеда) 
стоять може й масонські структури. 
Поза тим Церква у своєму загальному опорі проти «Євангелії від Іуди» і 
«Коду да Вінчі», як виявилося, ще більше консолідувалася і стала 
міцнішою в обстоюванні віри Христової. До речі, те ж саме сталося, як 
бачимо, і в ісламському світі навколо карикатурного скандалу – іслам у 
цій ситуації став лише сильнішим і згуртованішим. 

З «Євангелією від Іуди» ми маємо справу лише з апокрифом, яких 
в християнстві існує сила-силенна. То вже справа окремої людини 
приймати його зміст за істину, а  чи ж ні. А як же бути з «Кодом да 
Вінчі»? Спробуємо розібратися…. 

В романі червоною ниткою проходить ідея, що християнська 
церква протягом двох тисячоліть приховувала від всього людства деякі 
факти, оприлюднення яких суттєво змінили б погляд не тільки на історію 
християнства, а й на фундаментальні основи його віровчення. Між тим, 
зміст «Коду да Вінчі», вся його драматургія не є оригінальним 
«винаходом» письменника. Основою для роману послужили раніше 
видані книги різних авторів, написаних у жанрі альтернативної історії, і 
головне – центральна ідея роману про те, що Ісус Христос був одружений 
на Марії Магдалині, в якої народилася від нього дитина. Так, історію про 
династію нащадків Ісуса Христа і шлюбний союз Христа і Марії 
Магдалини, а поруч і про існування якогось таємного товариства, що 
зветься Пріоратом Сіону, Браун запозичив з бестселеру Майкла 
Бейджента, Генрі Лінкольна і Чи Річарда «Свята кров, Священний 
Грааль», книгою, що має вельми суперечливий, неоднозначний характер.  
Ідею про те, що Леонардо да Вінчі зашифрував у своїх живописних 
полотнах якісь таємні послання, автор «Коду та Вінчи» черпнув з книги 
«Відкриття тамплієрів», що належить перу Лінн Пікнетт і Клайва Прінса. 
Підґрунтям для головної теми роману і загалом для усієї творчості Дена 
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Брауна по темі «Марія Магдалина і 
священне жіноче начало» 
послужив твір Маргарет Старберд 
«Жінка з алебастровою судиною». 
Відтак спираючись на ці 
положення Ден вводить у свій 
роман сюжетну лінію про його 
нащадків – сімейство, що, мовляв, 
дожило до наших днів. Саме це 
твердження і ставить під 
серйозний сумнів ідею 
божественної суті Христа, 
перетворюючи його в такий спосіб 
на звичайну людину «з плоті і 
крові», на звичайного смертного, а 
не на Сина Божого. 

У романі «Код та Вінчі» 
міститься чимало згадок про те, що у 
минулому християнська церква 
жорстоко переслідувала так звані 
секти і єресі. Але автор надто 
упереджено витлумачує боротьбу 
Церкви з сектами і єресями, бо ж 
зводить її тільки до так званих катар2 – 
секти, яка за своє обстоювання ідеї, 
що Ісус Христос і Марія Магдалина 
були подружжям, зазнавала свого часу 
сильних гонінь і врешті-решт була 
                                            
2 Катари, відомі також як альбігойці, були християнською сектою, що мала величезну 
популярність в XII-XIII століттях в Лангедоку (нині це південна провінція Франції і півноч 
Італії). Катари являли собою свого роду західноєвропейську гілка балканської єретичної 
секти богомилів, що виникла в середині X століття. У 1179 році, на Третьому 
Латеранському соборі, Папа публічно засудив катарскую єресь. Вважається, що слово 
«катар» має грецьке походження. Воно утворене від слова «катаро», що означає «чистий, 
такий, що очистився», або ж від німецького ketter – «єретик». Хоча Католицька церква 
вважала катарів єретиками, самі вони вважали себе дійсними християнами, іменуючись 
Христовими або добрими  людьми. 

остаточно знищеною. Катари вірили, 
що Марія Магдалина була 
дружиною Ісуса, адже, хоча Христос 
і був безтілесною істотою, він 
мешкав в розтлінній плотській 
оболонці і, таким чином, міг 
поєднуватися браком з жінкою. До 
речі, цю теорію про катар Браун 
також запозичив зі згаданої вже 
вище книги «Свята кров, 
Священний Грааль».3 

Сюжетна лінія роману «Код 
да Вінчі» розкручується навколо 
положення про те, що Ісус Христос 
до своєї смерті ймовірно поєднався 
шлюбом з Марією Магдалиною і та 
народила йому дитину - 
найімовірніше, дівчинку, яка була 
названа Сарою. Після того, як Ісус 
був розіпнутий на хресті, Йосип 
Ариматейський (відома з канонічних Євангелій особа4) допоміг Марії 
Магдалині бігти до Франції. Відтак сімейна лінія Христа впродовж усіх 
століть існувала і продовжила існування й до наших днів. Більше того, 
сімейство Христа безпосередньо пов’язане з французькою королівською 
династією Меровінгів, бо ж Сара стала родоначальницею королівської 
династії Меровінгів. Меровінги, зважаючи на своє благородне 
походження, змушені були жити під захистом таємного суспільства, 
відомого під назвою Пріорат Сіону. Принагідно зазначимо, що ця 
гіпотеза вперше була оприлюднена також Майклом Бейджентом, Генрі 
Лінкольном і Чи Річардом в їх книзі-бестселері «Свята кров, Священний 
Грааль» вже більше двадцяти років тому, але з ажіотажем навколо 
«Коду…» нині знов переживає пік своєї популярності. 

                                            
3 Тут і далі по тексту при написанні цієї статті автор використав інформацію з книги 
С.Кокса «Зламуючи код та Вінчі. Путівник по лабіринтах таємниць Дена Брауна» - 
апологетичну працю на «Код да Вінчі» Д.Брауна [Кокс С. Взламывая код да Винчи. 
Путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна.- 
http://lib.aldebaran.ru/author/koks_saimon/koks_saimon_vzlamyvaya_kod_da_vinchi/koks_saim
on_vzlamyvaya_kod_da_vinchi.rtf.zip (або 
http://djs9.agava.net/bookz_v1/detect/kokssaimon01.rar)]. 
4 Мт. 27:59,70; Мк. 15:46; Лк. 23:53; Ів. 19:38-40. 
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І все ж, фоном сюжетної лінії є власне сам Леонардо да Вінчі. 
Його незрима присутність відчувається на всьому текстовому просторі 
роману. Так, за драматургією роману Леонардо здійснив величезний 
вплив на життя Жака Соньера, з вбивства якого, власне, й починається 
«Код та Вінчі». Для того, аби дати ключ до таємниці, яку належить 
розгадати його внучці Софі Невьо – головній героїні роману, яка й 
вимальовується, як сучасний нащадок Ісуса Христа й Марії Магдалини, – 
Соньер використовує декілька творінь великого художника – наприклад, 
«Мону Лізу» і «Мадонну в гроті». Але головне смислове навантаження 
лягає на Леонардову фреску «Таємна вечеря». Так, з подачі книги Клайва 
Прінс і Лінн Пікнетт «Відкриття тамплієрів», Ден Браун фокусує в романі 
увагу читачів на деяких символічних елементах славнозвісної «Таємної 
вечері» Леонардо да Вінчі, зауважуючи, що художник зашифрував у 
своєму шедеврі великий секрет. Не вдаючись тут у всі деталі, акцент 
здійснюється на фігурі праворуч від Ісуса (для глядача вона знаходиться 
зліва). Зауважується, що ця фігура не є апостолом Іваном, як то 
традиційно вважається, а якась жінка. На ній одяг, колір якого контрастує 
з одягом Христа, вона нахилена в протилежний бік від Ісуса, який сидить 
по центру фрески. Простір між цією жіночою фігурою і Ісусом має форму 
букви V, а самі фігури утворюють букву М. Прінс і Пікнетт запевняють 
читачів, що під складками одягу навіть помітні жіночі груди. Звичайно ж, 
Леонардо деколи любив додавати жіночі риси чоловічим фігурам і 
особам. Наприклад, при уважному розгляді зображення Івана Хрестителя 
можна припустити, що він наділений рисами гермафродита з блідою 
безволосою шкірою. 

На картині «Таємна вечеря» Ісус і Іван (жінка) відхилилися в 
протилежні сторони, утворюючи між собою простір у вигляді букви V, а 

контури їх тіл утворюють букву 
М. Чи несе це якесь символічне 
навантаження? - Прінс і Пікнетт 
стверджують, що подібне 
незвичне розміщення фігур, одна з 
яких має виразні жіночі риси, 
містить натяк на те, що це не 
Іоанн, а Марія Магдалина, а знак V - символ священного жіночого 
начала. Буква М, згідно їх гіпотезі, означає ім’я - Марія/Магдалина. 
Іншими словами, через твори Леонардо да Вінчі, скажімо, через своєрідне 
витлумачення «Таємної вечері», Ден Браун обстоює головне ідейне зерно 
свого роману – Ісус був у близьких подружніх стосунках з Марією 
Магдалиною.5 

Чи є докази у наявних на сьогоднішній день християнських 
свідченнях, що Марія Магдалина й Ісус Христос мали близькі стосунки? 
Новий Заповіт точно не дає стверджувальної відповіді на це питання. 
Апокрифи також не містять навіть натяку на це. Одначе Браун постійно 
зауважує, що нинішній Новий Завіт зазнав в ході століть численних змін і 
серйозну редактуру. Більше того, він зауважує, що, при перекладі з 
одного мова на іншій в Новий Завіт могли закрадатися й смислові 

                                            
5 Тримаючи на оці «браунівське» витлумачення полотен да Вінчі, петербурзький вчений, 
старший науковий співробітник Ермітажу Михаїл Анікін звинувачує зараз автора 
бестселера "Код да Вінчи" Дена Брауна в плагіаті. Він підкреслює, що його відкриття без 
посилань на справжнє авторство було використане Деном Брауном в його творі «Код да 
Вінчі». Так, Анікін заявив, що словосполучення «Код да Вінчі» належить саме йому і що 
саме він розгадав «код» великої «Джоконди»: це алегорія, що складається із зображень 
Христа і Мадонни. Це відбулося в 1980-х роках, але тоді, в період атеїзму, він не міг 
опублікувати свою працю. Книга Анікіна «Леонардо да Вінчі або Богослів’я у фарбах» 
з'явилася тільки в 2000 році. Трохи раніше, в 1998-му, в Ермітажі побували співробітники 
музею Х’юстону в США і вчений поділився з одним з них своїми роздумами. По словах 
Анікіна, співбесідник попросив дозволу розповісти про все своєму знайомому 
письменникові, авторові детективів. Дозвіл давався при умові, що російський автор ідеї 
буде згаданий. Прочитавши роман, Анікін прийшов до висновку, що він на 80 відсотків 
написаний на основі його дослідження. Мистецтвознавець звернувся до американського 
письменника з проханням відшкодувати йому моральний і матеріальний збиток. Якщо 
відповіді протягом місяця не надійде, то він попросить Генеральну прокуратуру РФ 
ініціювати судовий процес. Аналогічний розгляд завершився недавно в Лондоні. З позовом 
звернулися й історики, що побачили в романі запозичення сюжету їх книги «Свята Кров і 
Святий Грааль», але Верховний суд Великобританії відхилив їх вимоги [Петербургский 
искусствовед утверждает, что автор "Кода да Винчи" использовал его открытие.- 
http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=42288&cf= (Також див.: Федоров М. «Код Да 
Винчи»: «Отцовство» определит суд // Росбалт.RU.- 
http://www.rosbalt.ru/2006/05/24/254421.html)]. 
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помилки. Він підкреслює, 
що з нього було вилучено 
дещо, а дещо додане. От 
тільки він ніде не вказує, що 
саме, ким і коли. 

Що ж говорять про 
Христа і Марію Магдалину 
неканонічні євангелія? 
Серед християнських 
текстів є лише одне і до 
того ж досить туманне 
місце, з якого, за бажання, 

все ж можна вивести всю оцю ідею про якісь можливі інтимні стосунки 
між Христом і Магдалиною. Це – Євангелія від Пилипа. Цитуємо: 
«Софія, яка називається безплідною, - мати ангелів. І супутниця [Сина - 
це Марія] Магдалина. [Господь любив Марію] більше [всіх] учнів, і він 
[часто] цілував її [вуста]. Інші ж [учні, бачачи] його [що він любить] 
Марію, сказали йому: Чому ти любиш її більш за всіх нас? Рятівник 
відповів їм, він сказав їм: Чому не люблю я вас, як її? … [Справжнє 
одруження]: якщо хтось в таїнстві, таїнстві шлюбу, він – великий, бо [без 
нього] не буде миру. Бо основа [миру – людина], основа ж [людини – це 
шлюб]. Пізнайте [спілкування] неосквернене, бо воно володіє [великою] 
силою. Його образ існує в оскверненій формі» (3:16,21). Чому я кажу що 
це місце туманне? – Бо це гностичний витвір! А гностичні Євангелії 
переповнені різного роду важкозрозумілими порівняннями, які непіддатні 
точному і однозначному розумінню. Загалом гностичні тексти є надто 
складними для сприйняття, я б сказав, зафілософсвуваними до такої міри, 
що розібратися в їхньому змісті часом важко навіть для професіонала. 
Більше того, гностицизм ніколи не ставив на меті констатувати якісь 
конкретні суто історичні євангельські події. То ж незрозуміло точно, що 
означає у тексті Пилипа весь цей еротизм. Однозначно, що навряд чи 
його можна сприймати буквально, бо тоді треба буквально сприймати й 
увесь текст загалом, а це буде абсурд (читач може сам в цьому 
переконатися). Це – по-перше. 

По-друге, якщо виходити з Пилипової тези, що Ісус «любив 
Марію більше всіх учнів», то тоді як розуміти в такому разі тексти з 
Євангелії від Івана 19:26; 20:2; 21:7; 21:20? - В них йдеться про любов 
Спасителя до апостола Івана. Тільки збоченцю прийде в голову виводити 
щось більше, ніж те, на що вказує контекст, тим паче, що за словом 
«любити» в оригіналі стоїть або  (букв. «піклуватися, бажати 

добра, відчувати прив’язаність, цінувати»), або  (букв. «ставитися 
по-дружньому, відчувати прив’язаність, мати почуття» і навіть 
«цілувати»). Іншими словами, «поцілунок» тут, зважаючи на те, що текст 
є гностичним, є нічим іншим, як обміном «диханням», цебто буквально 
«духом», можливо навіть чистим дотиком губ до шкіри (в культурі іудеїв, 
а пізніше і в християнстві явище не просто розповсюджене, а введене в 
ранг апостольської заповіді6), от тільки однозначно не означає статеве 
шлюбне спілкування, як на цьому наголошує Браун. 

З точки зору релігієзнавця, в романі Брауна найсмішнішим є те, 
що гностики представлені  як люди, які похітливими очима дивляться на 
світ, плоть, шлюб, секс, жінку. Насправді ж гностики (до речі, як і 
неоплатоники) соромилися і засуджували свою тілесність. Так, ключовою 
тезою «Євангелії від Іуди» стоїть «космос як пекло», а «Євангелії від 
Хоми» обстоюється теза: «Хто знайшов світ, той знайшов труп». 
«Аналогічне підтасовування, - зауважує А.Кураєв, - відбувається у цього 
автора (Д.Брауна – П.П.) і коли він наполягає на тому, ніби гностики і 
створені ними апокрифи стверджували людяність Христа (всупереч 
ортодоксам, які Христа обожнювали). Все навпаки: в гностичних 
«євангеліях» майже нічого немає про земне життя Христа (не всі 
апокрифи написані гностиками, 
деякі, якраз ті, де більше 
біографічних подробиць, родом з 
простого фольклору). Вже точно там 
немає інтересу до Його людяності. 
Христос гностиків – це дух, що 
прийняв оболонку людини з 
педагогічною метою. Перша єресь, з 
якої стали боротися церковні 
«інквізитори», - це гностична єресь 
«докетизму». Згідно з нею, Христос 
лише здавався людиною (грецьке 
«докео» означає «здаюся»), але не 
був нею. Навіть для церковних 
людей було непросто засвоїти 
повноту людськості Христа». 

З цього напрошується такий висновок: Якщо й, згідно з Пилипом, 
Ісус любив і навіть цілував Марію Магдалину, то не більше, ніж любов’ю 
 (agapaō) чи  (philěō), тобто любов’ю братерською, 

                                            
6 Пор.: Рим.16:16; 1 Кор.16:20. 
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любов’ю чистою, любов’ю християнською. Так точно він любив і 
апостола Івана, як відомо, найулюбленішого зі своїх учнів. Відтак 
гіпотеза і про шлюб Ісуса з Марією Магдалиною, і про потомство Христа 
є лише безпідставною іигадкою, здійсненою під впливом художньої 
спадщини Леонардо да Вінчі. Вона однозначно не витікає з якихось, 
навіть апокрифічних і найєретичніших християнських текстів. За браком 
місця, я свідомо опускаю тут інші, можливо й не менш важливі як для 
христолога і дослідника раннього християнства, неточності і помилки 
Д.Брауна, яких той скрізь припускається у своєму тексті, а їх сила 
силенна, що однозначно вказує на те, що його твір не може претендувати 
на статус наукового, бодай, що така заявка в романі присутня. 

Якщо абстрагуватися від євангельської історії, від традиційних 
християнських уявлень на життя, діяльність й особу Ісуса Христа, то 
цілком можливим є те, що Ісус міг плекати почуття до жінки, міг оцінити 
її вроду, бо ж він не був сліпим. А чому б і ні? Він жив у реальному світі і 
серед людей, виховувався й ріс у конкретному культурному середовищі і 
йому, як повчає Церква, окрім гріха, було притаманне все людське, 
включаючи, зрозуміло, й людські почуття, емоції й переживання. Це вже 
від конкретної людини буде залежати те,  якими вони будуть – чистими і 
високими, як у Христа, а чи ж брудними і низькими, як у пропащого 
грішника. Любов і шлюб може бути і повинні бути чистими, бо ж шлюб є 
святим. Його святість регулюється Божою заповіддю і є однією з 
найголовніших її реалізацій людини на Землі. І коли б Ісус й насправді 
був одруженим, то це жодним чином не суперечило б чинному в його час 
релігійному Закону, більше того схвалювалося б ним. Власне, в традиції 
тогочасних іудеїв, як чоловікові, так і жінці, недобре було бути 
неодруженим, бо так не виконувалася заповідь про продовження роду 
людського. У будь-якому разі ніде в Писанні не сказано, що Месія точно 
буде неодруженим. Отже, мовчання Святого Письма з цього приводу все 
ж давало таки право Назарянину одружитися, яким, якщо вірити всім 
існуючим християнським текстам, він не скористався. Власне, на цьому й 
спекулює Ден Браун. Але роздумувати над цим, то щось одне, а видавати 
свої фантазії без належної на те аргументації за нові й незнані до цього 
часу свідоцтва з життя Христа, то вже буде інше! 

За два тисячоліття християнської історії Церква настільки високо 
і недосяжно вознесла Спасителя як божество, як незбагненну для розуму 
одну з іпостасей Трійці, що з кожним наступним століттям все дедалі 
більше стала забувати, що він був передусім Людиною, Сином 
Людським, як він сам себе називав. І він, як відомо, не був затворником 
чи відлюдником. Він був завжди серед людей і віддав своє життя за 

людство. Ось вона – висока любов Христа. А якщо він і любив жінку, то 
це також була б любов неземна, любов щаслива, свята, справжня! І ні́чого 
через призму чиєїсь брутальної свідомості оцінювати чисте життя 
Спасителя. І ще: зневірити когось, розбити традиційні християнські 
уявлення в нинішньому світі, як виявляється, дуже просто. Ось тільки 
взамін дати нічого. Невже «Код да Вінчі» і подібна до нього література 
щось може дати більше? Невже ж вона наповнить і так хиткий і 
розпусний світ високою мораллю? – Навряд чи! То кому ж все це 
потрібно? Європа і так катастрофічно гине у своїх безмежних 
ліберальних правах і свободах всім і вся. І, підкидаючи зараз щось на 
зразок роману Дена Брауна чи його екранізації, це тільки прискорить 
занепад християнської цивілізації. 

Між тим, апологети «Коду да Вінчі» звідусіль, у тому числі і з 
доріжки канського кінофестивалю, намагаються завірити всіх в тому, що 
зміст книги є звичайною «науковою» фантастикою легкого жанру. Проте, 
коли б то була лише фантастика, то не було б сьогодні скандалу, оскільки 
кожен вільний фантазувати, як хоче. Але «Код да Вінчі», вже починаючи 
з першої сторінки, подає себе як книгу саме наукову – книгу, яка 
претендує змінити уявлення про 
християнство і його двохтисячолітню 
історію.  

Саймон Кокс – автор книги 
«Зламуючи код та Вінчі. Путівник по 
лабіринтах таємниць Дена Брауна», 
саме «припущення про те, що Марія 
Магдалина могла народити Ісусові 
дитину, представляється нині цілком 
сучасною і навіть актуальною. В наші 
дні Марія Магдалина як втілення 
священного жіночого начала і духу 
матері-богині, - породила принципово 
новий погляд на речі. Це абсолютно 
інший підхід до гіпотези про династію 
нащадків Христа, тим більше що вона, 
швидше, грунтується на метафорі і 
символі, ніж на фактах і реальних 
проявах матеріального світу. 
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Представляється цілком логічним, що Марія Магдалина - або супутниця 
Христа, або втілення священного жіночого начала».7 І далі: «Історія Марії 
Магдалини оповита міфами, легендами і символами. Вона сама 
перетворилася на символ і стала втілювати дух стародавньої богині, якій 
тисячоліття тому поклонялися по всій Європі і Ближньому Сходу. Чи 
була вона дружиною Ісуса Христа і чи привела на світ від нього дитину – 
це з історичної точки зору нині недоказово. Проте міфи про Марію 
Магдалину і її взаємини зі Спасителем, як і раніше, існують і згодом 
звучатимуть ще переконливіше. Адже після двох тисяч років придушення 
жіночого начала останнє все голосніше і голосніше знову заявляє про 
себе».8 Таким чином, як зауважує Саймон Кокс - активний захисник 
концепції Дена Брауна, гіпотеза «Коду 
да Вінчі» не ґрунтується, за його 
словами, на «фактах і реальних проявах 
матеріального світу», бо ж «з 
історичної точки зору нині 
недоказова»! А Том Хенкс – актор, що 
зіграв головну роль Ленгдона у фільмі 
«Код да Вінчі» – в інтерв’ю «Sun 
Entertainment» сказав наступне: «Це не 
документальний фільм. Люди, які 
приймають його за правду, можливо, 
більш небезпечні, ніж ті, хто просто 
роздумує над можливістю такого 
розвитку подій». 

«Незважаючи на те, що «Код да 
Вінчі» - художній твір, він, особливо 
після екранізації, викликав фурор у свідомості мільйонів людей. Зовні 
правдоподібна інтерпретація біблейських сюжетів, подана під 
детективним соусом, і парадоксальні виводи привели до справжнього 
змішування в умах тих, хто прочитали «Код» і хто побачили його на 
екрані. Брауну вдалося доступною для розуміння мовою торкнутися тієї 
самої нашої струнки сумніву і потягу до невідомого. Дарма, що деякі речі 

                                            
7 Кокс С. Взламывая код да Винчи. Путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна.- 
http://lib.aldebaran.ru/author/koks_saimon/koks_saimon_vzlamyvaya_kod_da_vinchi/koks_saim
on_vzlamyvaya_kod_da_vinchi.rtf.zip (або 
http://djs9.agava.net/bookz_v1/detect/kokssaimon01.rar) 
8 Там само. 

притягають за такі вуха, яким позаздрив би навіть ослик, на якому Ісус 
в’їхав до Єрусалиму...»9 

Отже, у випадку з «Кодом да Вінчі» Дена Брауна ми маємо 
справу, з одного боку, з добре написаним літературним твором, а з 
іншого – вдало поставленим, знятим, добряче профінансованим і успішно 
розрекламованим фільмом - і не більше! І неправим буде той, хто скаже, 
що це не так. Ден Браун справді талановитий письменник, бо ж його 
роман читається легко і на одному диханні. І коли б він не претендував на 
істинність своєї концепції, то не було б і скандалу навколо його самого, 
його роману «Код да Вінчі» і однойменного фільму Рона Ховарда. 
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2. Браун Д. Ангелы и демоны.- 
http://files.ru.ladoshki.com/data/bookcatalog/brown_dan/dbrau_angely
idemony.zip 

3. Браун Д. Цифровая крепость.- 
http://files.ru.ladoshki.com/data/bookcatalog/brown_dan/dbrau_cifrow
ajakrepostx.zip 

4. Браун Д. Точка обмана.- 
http://files.ru.ladoshki.com/data/bookcatalog/brown_dan/dbrau_tochka
obmana.zip 

5. Бейджент М., Линкольн Г., Лей Р. Святая кровь, священный 
Грааль.- 
http://files.ru.ladoshki.com/data/bookcatalog/baigent_michael/mbejd_s
wjatajakrowxswjashennyjgraalx.zip  

6. Евангелие от Филиппа // Апокрифы древних христиан: 
Исследование, тексты, комментарии. - М.: Мысль, 1989. 
(З текстом цього апокрифу можна познайомись також в Інтернеті 
за наступними адресами: 
http://www.areopag.com/texts/apocrypha/ev_philip.html; 

                                            
9 Антомонова Л., Павлюк И. Ересь от Дэна Брауна // Газета по-киевски.- 24.05.2006.  
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http://www.teos.org.ru/library/036.htm; 
http://www.philosophy.ru/library/evangel/filip.html; 
http://www.barnascha.narod.ru/books/kat_phil.zip) 

 
Критика і допоміжна література: 
7. Кокс С. Взламывая код да Винчи. Путеводитель по лабиринтам 

тайн Дэна Брауна.- Москва: АСТ, 2005. (Адреси книги в Інтернет: 
http://lib.aldebaran.ru/author/koks_saimon/koks_saimon_vzlamyvaya_
kod_da_vinchi/koks_saimon_vzlamyvaya_kod_da_vinchi.rtf.zip; 
http://djs9.agava.net/bookz_v1/detect/kokssaimon01.rar). 

8. Гайлит Г. Христианские тайны.- 
http://www.zapchel.lv/?lang=ru&mode=rakurs&submode=culthome&
page_id=1285 

9. Щербина Т. Война кодов.- 
http://www.newtimes.ru/artical.asp?n=3134&art_id=7584 

10. «Opus Dei» начинает борьбу с «Кодом да Винчи».- 
http://newsru.com/religy/20may2006/opus.html 

11. Львова В., Константинов В. «Код да Винчи» взломан! Книга Дэна 
Брауна продолжает будоражить мир.- 
http://www.kp.ru/daily/23509.3/39755/ 

12. Church fights Da Vinci Code novel - BBC, 15.03.2005.- 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/arts/4350625.stm 

13. Cracking the 'Code' - Newsweek, 15.11.2004.- 
http://www.msnbc.msn.com/id/6471862/site/newsweek/ 

 
Про родинне життя Ісуса Христа загалом: 

Павленко П.Ю. Ісус Христос – постать історії.- Біла Церква: 
Мустанг, 2002. 

 
В Інтернеті можна відвідати наступні сайти: 

1. Офіційний сайт Дена Брауна -  
http://www.danbrown.com/novels/davinci_code/reviews.html 

2. «Код да Винчи: факти и вымысел» - http://www.kod-da-
vinchi.ru/index.htm  (сайт містить статті і посилання, а також 
форум) 

3. «Священный Грааль» - http://www.holygrail.ru 
4. «Inside The Da Vinci Code» - www.crackingdavinci.com (на сайті є 

форум з обговоренням «Коду да Вінчі». 
 
 

АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО  УКРАЇНИ 
ВІДЗНАЧАЄ СВОЄ ПЯТНАДЦЯТИРІЧЧЯ 

 
Академічна релігієзнавча наука починає в Україні свою історію 

з 1 липня 2001 року, коли в структурі Інституту філософії ім. 
Сковороди НАН України було утворено на автономних засадах  
Відділення релігієзнавства. Інституція  фактично є єдиним науковим 
підрозділом в Україні з фаху. Вона має свою Вчену Раду, Раду із 
захисту докторських і кандидатських дисертацій, координаційну раду, 
свою науково-дослідницьку проблематику, свої наукові зв’язки, 
окреме фінансування, матеріально-технічне оснащення. Правда, 
фінансова криза країни змусила скоротити штати Відділення з 35 до 
19, відділи - з 3-х до 2-х. Нині у відділах філософії релігії і проблем 
релігійних процесів працюють три  доктори наук, професори (А. 
Колодний, Л.Филипович, П. Яроцький), три доктори наук (В. 
Єленський, О.Саган, В.Шевченко), десять кандидатів наук (М.Бабій, 
О.Бучма, О.Горкуша, С.Здіорук, В.Климов, Г.Кулагіна, О.Недавня, 
П.Павленко,  С.Свистунов, В.Титаренко). В докторантурі Відділення 
перебувають чотири науковці, в аспірантурі навчається 12 молодих 
дослідників. Відділення покликане не тільки організувати  
дослідження актуальних проблем релігієзнавства, а й скоординувати 
наукову роботу з фаху в межах країни. У своїй роботі дослідники 
керуються принципами об’єктивності, історизму, світоглядного 
плюралізму, позаконфесійності. 

За останні 10 років Відділенням загалом видрукувано біля 250 
монографій, наукових збірників, брошур та  журналів, 
співробітниками – більше 600 наукових статей і тез. Серед наших 
здобутків: «Академічне релігієзнавство» (К.,2006); «Історія релігії в 
Україні» (К.,1999); «Релігієзнавчий словник» (К.,1996); шість томів 
десятитомника «Історія релігії в Україні»; десять випусків щорічника 
«Релігійна свобода» і тридцять вісім – бюлетеня «Українське 
релігієзнавство». Видрукувані колективні праці, присвячені 
проблемам загального релігієзнавства, історії та етнології релігії, 
свободи буття релігії, історії і сьогодення християнства, релігії і 
Церкви в Україні. Започатковано серії видань «Мислителі української 
діаспори» та «Конфесії України». Йде робота над тритомною 
«Українською Релігієзнавчою Енциклопедією». 

Щороку Відділенням разом з Українською Асоціацією 
релігієзнавців і її обласними осередками організовується і проводиться 
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більше  десяти різнотемних міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних наукових конференцій, Днів релігійної толерантності.  

Відділення – знана в міжнародному релігієзнавстві інституція. 
Воно на колективних засадах співпрацює з чотирма міжнародними 
дослідницькими асоціаціями, приймає в себе зарубіжних науковців і 
відряджало своїх на наукові конференції в понад 20 країн світу. 

 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
 
 
 
 
 

Ю.Решетніков, 
кандидат філософських наук 

 
ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ВІРУЮЧІ ТА ПОЛІТИКА 

 
 Зустріч лідерів євангельських протестантських церков 

України, що відбулася 2 серпня 2005м року і репрезентувала 
практично 90% протестантських громад, актуалізувала дискусію щодо 
питання участі євангельських віруючих у політичній діяльності. 
Зустріч фактично виявила суттєві розбіжності у підходах до даного 
питання між представниками церков „старшого” покоління – 
переважно баптистськими, п’ятидесятницькими й адвентистськими, з 
одгоного,   та „молодшого”, переважно харизматичними. Зрозуміло, 
що в даному випадку наочно проявився відмінність наявного досвіду, 
різні умови формування позицій церков. Якщо перші сформувалися, 
на своєму богословському і ментальному рівні, в умовах 
переслідувань, коли жорстоко каралась сама наявність певної позиції і 
водночас були відсутні умови для здобуття досвіду захисту своїх прав 
через державні або суспільні інститути,  то  другі формувалися за 
абсолютно інших умов, а тому не несуть на собі цього навантаження 
відчуття небезпечності мати й чітко висловлювати свою позицію, 
зокрема із суспільно-політичних питань. Тому для представників 
старшого покоління більш властива акцентація на стражданнях і саме 
у сприйнятті концепту страждань вбачається спадкоємність поколінь, 
водночас для молодих харизматичних церков цілком природним є 
наголос на радості у Христі, досягненні успіху, активній участі у 
суспільному житті тощо. Певним чином це нагадує ситуацію 60-х 
років у євангельсько-баптистському середовищі, коли проти будь-яких 
компромісів із владою виступила саме молодь, водночас старші брати, 
які мали сумний досвід сталінських репресій, займали набагато 
стриманішу позицію і були більш схильні шукати шляхи порозуміння 
із владою.  
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Певним чином цим розбіжностям сприяла з іншого боку й 

минула державна політика, коли одним протестантським церквам 
надавалися певні преференції, а інші, зокрема харизматичні, штучно 
виштовхувалися на маргінес суспільства, що вело до їхньої 
радикалізації, переважно через необхідність відстоювання своїх прав. 

Знаменно, що напередодні зустрічі багато хто з її учасників 
мали можливість ознайомитись з новою книгою пастора С.Аделаджі 
„Громадянська позиція”, а на зустрічі учасники отримали в подарунок 
від Української Лютеранської Церкви книгу Деніела М.Дойчландера 
„Світський уряд: Боже інше Царство”, які можна назвати полярними 
за своїм баченням даного питання.  

Згадана зустріч висвітлила три вузлових питання даної 
проблеми.  

Питання перше: що, власне, ми розуміємо, говорячи про 
політику. Дійсно, це є принциповим питанням, від відповіді на яке 
залежить напрямок усіх подальших роздумів. Якщо представники 
„старших” церков (говорячи „старші”, ми маємо на увазі їхній 
історичний вік, а не якесь начальницьке становище у 
протестантському середовищі)  під політичною діяльністю переважно 
мають на увазі участь у якихось публічних громадянських акціях, 
діяльності політичних партій тощо, тобто щось на загал видиме, то 
представники харизматичних церков поставили питання більш 
радикально, а водночас, здається, і більш послідовно: чи не є участь у 
політиці виявом прагнення отримання керівниками церков певної 
винагороди з боку тих чи інших політичних сил за дотримання 
церквами лояльності щодо них? В даному випадку, це не є публічна 
дія, більш того, як правило такі речі намагаються робити не публічно. 
Водночас немає жодних сумнівів в тому, що в даному випадку 
відповідні політичні сили мають на меті досягнення саме політичних 
цілей, а відтак й представники релігійного середовища виявляються 
втягнутими у політичну боротьбу. Не кажемо вже про підписання тих 
чи інших звернень на пряму чи непряму підтримку тих чи інших 
політичних сил або ж  із засудженням інших.  

В цьому контексті постало ще одне питання: чи є політикою 
відстоювання Церквою Божих засад людського життя, виступ проти 
поширення того чи іншого гріха, захист своїх прав, якщо це 
відбувається у формі масових громадських акцій?  Свіжий приклад: 
протест Церков проти наркоторгівлі в Донецькій області або навіть 
масові акції церкви „Посольство Боже” перед Київською мерією з 
метою отримати приміщення для проведення своїх богослужінь. Ми 

вже не кажемо про участь християн у подіях Помаранчевої революції 
під гаслом „Християни за правду”. Якщо говорити політологічними 
категоріями, то такі акції не є політичними, адже вони не ставлять 
перед собою суто політичних цілей. А тому критика їхніх учасників за 
участь у політиці не має під собою підстав. Водночас, подібні акції 
доволі часто відбуваються за підтримки тих чи інших політичних 
партій, які саме й використовують їх у своїх політичних цілях. Тому в 
такому випадку все ж інколи можна казати про несвідому або непряму 
участь Церков у політичній діяльності.  

Питання друге: дозволені межі участі віруючих у 
політичній діяльності. Спектр ставлення до цього питання у 
євангельському протестантському середовищі коливається між 
„дозволено все, що не заборонено законом [світським]” і навіть 
заохочення вірних до активної участі у суспільних процесах до 
негативного сприйняття будь-якої суспільно-політичної активності з 
боку вірних (можливо за винятком участі у голосуванні, яка 
сприймається скоріш все ж  пасивно, ніж активно, тобто просто сходив 
проголосував, не беручи участі в обговоренні програм та особистостей 
кандидатів, участі у роботі виборчих комісій тощо. Якщо для одних 
Церков не є проблемою участь вірних у діяльності політичних партій, 
то для інших політична належність вірних є майже синонімом їхньої 
апостасії.  

Питання третє: хто? Мова йде про можливість чи 
неможливість участі у політичній діяльності представників різних 
церковних категорій: парафіян, пасторів, єпископату (старших 
пасторів). І знову ж таки різні Церкви мають різні підходи до відповіді 
на це питання. Усі, хто вважає принципово можливою участь 
віруючих у політичній діяльності, поширює цей дозвіл на парафіян. 
Тобто декларується позитивне ставлення до того, якщо хтось з 
парафіян відчує Божий поклик до активної участі у суспільно-
політичному житті. Водночас питання участі у політичній діяльності 
пасторів, а тим більш єпископів, є доволі дискусійним. Значна частина 
представників харизматичних громад позитивно сприймає суспільно-
політичну активність пасторів. Це дозволяється й певною частиною 
представників „старших” церков. Водночас спільною позицією 
„старших” є розуміння небажаності і навіть неможливості участі в 
активній політичній діяльності керівників церковних об’єднань. З цим 
солідарні й окремі керівники харизматичних союзів. Проте інша 
частина керівників харизматичних церков схильна вбачати в цьому 
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обмеження їхніх громадянських прав і не вважають таку участь 
неприйнятною.  

Ще одне питання у даному контексті: ототожнення участі 
окремих віруючих у політичній діяльності (навіть їхньої масової 
участі) і участі Церкви в цілому. Багато хто з представників „старших” 
церков наголошував під час зустрічі на небезпеці участі у політиці 
саме Церков як спільнот, зокрема на небезпеці злиття Церкви і 
держави. Зокрема Президент Української Уніонної Конференції 
Церкви адвентистів сьомого дня В.А.Крупський висловив 
занепокоєння ситуацією у протестантському русі, захопленістю 
окремих церков політикою. Він нагадав про те, що відбувалось, коли 
Церква зливалася з державою, наприклад, хрестові походи, наголосив 
на тому, що ми можемо змінювати світ тільки одним шляхом, який дав 
нам Христос. Єпископ Української Лютеранської Церкви В.Горпинчук 
зауважив, що мова може йти не лише про хрестові походи, але й про 
трагічні сторінки протестантської історії часів Реформації, зокрема 
про діяльність Мюнцера, Карлштадта, про селянську війну в 
Німеччині, хоча всі вони починали з доброї цілі – перетворення 
суспільства. Він наголосив на тому, що винятковою функцією Церкви 
є проповідь Євангелії, на необхідності визначення чіткого вододілу 
між Церквою і політичною партією. З цим погоджується і частина 
представників „молодших” церков. Водночас  для окремих 
представників харизматичних церков є властивою думка, що Церква 
має грати набагато більш значиму роль у житті суспільства  порівняно 
із сучасним станом речей. З іншого боку, практично усі погоджуються 
з тим, що Церква не може повністю відсторонитися від суспільного 
життя, адже це може відкрити шлях для деструктивних сил. Тому вона 
має стояти за правду, піднімати свій голос проти суспільних вад, бути 
совістю суспільства.  

Проблемою на шляху конструктивного ведення дискусії з 
даного приводу, як до речі і з багатьох інших питань, є відсутність 
будь-яких формалізованих соціальних концепцій практично у всіх 
протестантських церков України, за винятком адвентистів. Отже, 
учасники, за великим рахунком, презентували не якісь узгоджені 
богословські позиції церков, а радше свої власні думки з того чи 
іншого приводу.  Зазначимо, що під час зустрічі виникла дискусія й 
щодо суб’єктивізму у розумінні Святого Письма. Дана проблема є 
дійсно актуальною для протестантизму, адже одним з його наріжних 
каменів є якраз право кожного індивіда на власне розуміння, а отже й 
тлумачення  Біблії, що, за послідовного застосування цього принципу, 

відкриває широку дорогу для суб’єктивізму. Зауважимо, що якщо 
представники „старших” протестантських церков висловлюються за 
необхідність його обмеження, то „молодші” навпаки - виступають 
проти встановлення „єдино правильного” розуміння Євангелії. Як 
зазначив пастор Генрі Мадава: „Є різниця між «відстоювати 
Євангелію»  і «відстоювати власну позицію щодо Євангелії»”.  
Наявність при цьому різного історичного досвіду призводить до 
різного прочитання та тлумачення Святого Письма, що, зрозуміло,  не 
сприяє налагодженню порозуміння в протестантизмі між „старшими” 
та „молодшими” його виявами.  

Враховуючи все це, здається слушною була  пропозиція 
єпископа Об’єднаної Християнської Євангельської Церкви Живого 
Бога С.В.Балюка провести для подальшого обговорення зазначених 
питань богословську конференцію на тему „Церква, суспільство, 
держава”, хоча під час баталій на зустрічі з деяких інших питань на цю 
пропозицію, на жаль, практично не звернули уваги. 
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Відповідальний редактор щорічника - д.філос.н. А.Колодний, 
вчений секретар – к.філос. н.  М.Бабій. 
 
Щорічник  видруковують Центр релігійної свободи та інформації 
Української Асоціації релігієзнавців, відділення релігієзнавства 
Інституту філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України та Центр 
правових і релігійних студій Університета Брігама-Янга (США) при 
участі Державного Комітету України у справах релігій. 

РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА 
 
Поки О.Омельченко і В.Кличко чубилися, сімейно-клановий «Блок 
Леоніда Чорновецького» йшов до мети, як кажуть, напролом, 
порушуючи і Божі заповіді, і норми закону. Так пише президент місії 
«Відродження християнства» УПЦ КП Віктор Спиридонов. Хоч 
політичне дітище Л.Черновецького – Християнсько-ліберальна партія 
України, що входила до Блоку НДП, набрало аж 0,49% голосів, але 
завдяки всіляким махінаціям пролізло до влади. Відтак заплющувати очі 
на те, що відбувалося під час виборів столичного міського голови, 
неприпустимо. Гріх тяжкий і непростимий аж до сьомого коліна 
нестимемо, якщо підемо під владу оруду фарисеїв, для яких Україна і 
українство – чужа чужаниця, тимчасовий луг для косовиці. Більшої дурні 
від тієї, яку маємо, коли мер Києва говорить чужинецькою мовою, має 
неукраїнську ментальність, бути не може. За що тільки карає так Бог 
українців, підкидаючи їх в царьків чужинців. А може це вони самі себе 
так карають від своєї нетямущості і спокусливості на кілограм гречки й 
кусок ковбаски! То ж везе нам на Леонідів. (Україна молода. – 19 травня). 
 
Леонід Черновецький прийшов 
до Церкви «Посольство Боже» 
десь 10 років тому в пошуках 
голосів виборців під час виборів 
до Верховної Ради. Хоч 
Черновецький і відвідував 
богослужіння Церкви, але, на 
відміну від інших членів спільноти, 
десятину не платив, а фінансував 
окремі проекти. За порадою 
Церкви він створив громадську 
організацію «Соціальне партнерство», яка мала займатися організацією 
харчування для незаможніх. Сандей Аделаджа не став радником нового 
мера столиці, бо ж він (з його слів) - « людина, що представляє Бога, а це 
набагато важливіше, ніж навіть посада Президента». 
 
Для мера Києва Леоніда Черновецького Закон про свободу совісті не 
закон. Він працює у цій сфері «по понятиям». Про це свідчить хоч би 
така його заява: «Я вірю, що Бог є. Для того, щоб ви могли обговорювати 
будь-які теми зі мною, єдиним критерієм істини є Біблія або Конституція. 
Якщо я щось роблю не так, ви можете взяти Біблію і зі мною поговорити 
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за принципами Господніми. Там є порядок призначення і зняття 
керівників. До речі, Біблію я готовий вам всім подарувати. Це надто 
цікава книга. Я читаю її щодня» ( Столица. – 19 травня). 
 
Слово має бути твердою крицею, а особливо тоді, коли воно сказане 
біля святині українства – на Шевченковій горі в Каневі. В минулому 
році тут Президент В.Ющенко говорив, що Помаранчева революція, 
цінності, з якими йшли на Майдан, належить трьом політичним силам – 
«Нашій Україні», «Батьківщині» та «Народній партії». І ось ці «великі 
слова» за рік стали «дрібницею». То ж навіть свята пам’ять Тараса не 
утримує від дій, що баламутять тих, хто разом мав би вибудовувати 
українську Україну. 
 
22 травня в Шевченківській Церкві Києва (Церква Різдва 
Христового) відбулася панахида, присвячена 145-й річниці 
перепоховання поета. Панахиду відслужив Патріарх УПЦ УП 
Філарет. У молебні взяв участь Президент України В.Ющенко. Тут 
же був і мер Києва Л. Черновецький, який чи то із-за своєї упередженості 
щодо українства, чи ж із-за ментальної обмеженості в освоєнні мов (живе 
ж в Україні все своє свідоме життя), чи ж з метою в наступному 
оросіянити українську столицю, нехтує Закон України про мови, який 
зобов’язує державних чиновників володіти і працювати українською 
мовою. То ж чи не є присутність Л. Черновецького в Шевченківській 
церкві наругою над пам’яттю совісті України? 
 
Українсько-національна преса України висловлює своє 
занепокоєння наслідками обрання мером Києва неукраїнця Л. 
Черновецького. Чи стане неукраїномовний градоначальник виявляти 
якісь сентименти (що було при О. Омельченку) з приводу відродження 
сотні храмів як символів національної держави? Преса робить висновок, 
що Л. Черновецький – відвертий ліберал у тому, що стосується якихось 
ідей облаштування національної держави. Біда в тому, що прихід такого 
«неукраїнського» мера лобіювала сила, яка спочатку позиціювала себе як 
національно-демократична. «Последнее событие, - відзначає газета 
«Понедельник» (15 травня), - показывает не только угасание 
патриотически-консервативного начала «Нашей Украины», но и 
перерождение самого Президента Виктора Ющенко, для которого 
Леонид Черновецкий не является угрозой фактической легализации 
Киева как русскоязычного, а не национально ориентированного города… 
Подтверждается растерянность Президента, отсутствие у г-на Ющенко 

целостного видения развития страны, в которой Киев вынужден играть 
главную роль». 
 

Депутатський корпус Блоку Юлії 
Тимошенко із-за того, що всі вони 
прийшли на перше засідання 
новообраної Верховної Ради в 
білому одязі, їх політичні 
опоненти, а за ними й газетярі, 
охрестили «білим братством», 
порівнявши із відомим релігійним 
рухом, очолюваним Марією-деві-

Христос, що мав назву Велике Біле Братство (тепер – Спільнота 
Перетвореного Людства). Відповідаючи злопихателям, Юлія Тимошенко 
cказала: «Ми не братство, ми – воїни Світла, що народжуються в 
політиці». Ці воїни «перебудують Україну так, що нашу країну буде 
знати ввесь світ». 
 
Прийшовши до висновку, що Київську мерію окупували різні злі 
духи і чортенята, новий мер столиці Леонід Черновецький запросив 
їх вигнати звідти Патріарха УПЦ КП Філарета, що той і зробив, як 
видно, з особливим натхненням. Якщо врахувати те, що до свого 
мерства Черновецький регулярно спілкувався з лідером Церкви 
«Посольство Боже», відвідував її богослужіння, то подію п’ятниці 19 
травня можна розглядати як зміну мером свого конфесійного уподобання. 
Приймаючи святішого владику в міській раді, Черновецький зокрема 
сказав: «Сьогодні до нас 
прийшов його Святість для 
освячення всіх подальших 
подій, які будуть в цій залі 
(Колонна зала мерії – РП). Я 
вважаю, що одна хвилинка 
вашої уваги – це нормально. 
Ми можемо поаплодувати 
главі Церкви, щоб він 
відправив так, щоб жодного 
нечистого духу в мерії не 
залишилося». Владика Філарет щедро кропив присутніх «святою водою». 
Потім він виганяв злих духів і з того кабінету, де працював 
О.О.Омельченко, який так багато зробив для Київського Патріархату і за 
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що Церква мала б бути вдячною йому (мала б, а так нечистий дух – хай 
буде нечистим -РП). Леонід Черновецький став першим 
градоначальником за всю історію України, який додумався «виганяти 
злих духів» з мерії. А так іродове плем’я всім його попередникам не 
давало можливості спокійно жити і керувати містом, заводило їх в гріх. 
То ж поживемо і побачимо, наскільки благодатним є освячення 
Патріархом Філаретом мерії. А то ж ігумен Євстратій з цієї ж Церкви 
освятив у Києві Московський міст, а кількість аварій на ньому аж ніяк  не 
зменшилася. Той, хто їздить по ньому щодня, навіть cвідчить, що 
збільшилася. (Сегодня. – 30 травня). 
 
Черновецький не повірив у 
благодатність освячення мерії 
Патріархом УПЦ КП Філаретом. 
На четвертий день він запросив до  
свого кабінету Предстоятеля 
Московсько-Православної Церкви 
митрополита Володимира 
(Сабодана). Газетярі звернули увагу 
на те, що під час освячень Філарета 
мер не запросив його до скоєння 
цього у своєму кабінеті. Цим самим 
він висловив свій сумнів у благодатності діянь діячів УПЦ КП. «Тепер у 
мене настрій далеко кращий»,- заявив Черновецький, дякуючи 
митрополиту Володимиру за освячення. Тут і іншу думку висловлюють 
журналісти: віднині в міській Раді у всіх кабінетах, освячених 
неканонічним Філаретом, продовжуватимуть жити і діяти нечисті духи, а 
ось лише в кабінеті Черновецького буде панувати благодать Святого 
Духа або, як висловився митрополит Володимир, «тепер в кабінеті є 
ангел-хранитель». Є й інші міркування преси. В такий спосіб мер виявив 
свою улесливість до Предстоятелів двох Православних Церков. То ж, як 
свідчить Л. Чорновецький своїми діями, він сам не знає, до якої 
християнської віри і до якої Церкви він належить. Проте пройшло 
декілька днів і ми чуємо вже нові сентенції  Черновецького. Назвавши 
митрополита Володимира «великою і надто духовною людиною», Леонід 
Михайлович заявляє, що «те, що він зробив у моєму кабінету… буде мати 
величезні наслідки у моєму житті, тому що моє серце  надто налаштоване 
до блаженішого митрополита Володимира». Позиція Філарета для мера –
то «позиція видатного патріота України», «віруючої людини з 
політичними нахилами». Відтак Чернівецький, як і Сабодан – не патріоти.  

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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Лещинский А. Особенности богородичного движения в России. – М., 
2005. Автор розглядає особливості одного із нових християнських рухів, 
коріння якого, як він доводить, входить в період раннього, ще 
неподіленого християнства. Значна частина книги присвячена сучасному 
стану Православної Церкви Божої Матері Державної. Подаються нові 
факти діяльності цієї неохристиянської конфесії. 
 
Ярмол Л.В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в 
Україні. – Львів, 2006. В книзі досліджуються загальнотеоретичні 
аспекти юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в 
Україні. Свобода віросповідання людини розглядається як суб’єктивне 
юридичне право. Говориться про українське правове забезпечення 
складових свободи віросповідання. 
 
Артемьев А.И. Религиеведение: основы общего религиеведения, 
история религий, религии Казахстана. – Алматы, 2003. Підручник 
казахського професора, який поповнив нашу бібліотеку, цікавий 
першими своїми главами, зокрема назвами параграфів: релігійність - 
безрелігійність; релігійний спосіб життя як системне поняття; культова 
практика в системі релігійного способу життя; релігія в політичних 
реаліях Казахстану та ін. 
 
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. – 
М., 2005. Книга ця є збіркою доповідей, виголошених з теми на різних 
конференціях в Росії. Особливу увагу привертає розділ про формування 
нового конфесійного простору в Російській Федерації. Авторами великої 
низки статей збірника є не тільки світські релігієзнавці, а й російські 
богослови. 
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Релігійна свобода: взаємини держави і релігійних організацій. Наук. 
щорічник №10. - К., 2006. Книга вміщує низку статей, які ввійшли в 
рубрики: 1. Державно-конфесійні і міжконфесійні відносини в умовах 
свободи совісті. 2. Державно-церковні відносини в реаліях демократичної 
України. 3.Виборчі перегони і конфесії України. 4. Конфесії України в 
контексті державно-церковних відносин.  
 
Іслам і євроінтеграція: проблеми і перспективи. – К., 2006. Це є 37-й 
випуск бюлетеня «Українське релігієзнавство». Статті праці розміщені в 
двох розділах «Євроінтеграція ісламу: до осмислення проблеми» та 
«Іслам в Україні: контекст євроінтеграції».  
 
Толерантность, веротерпимость, свободомыслие – основа культуры 
мира. – Алматы, 2006. Збірка вміщує статті з теми релігієзнавців, 
громадських діячів, політологів Казахстану, України, Росії, США, 
Киргизстану. 
 
Релігійна панорама – 2006. Спецвипуск: Релігія і Церква в 
суспільних реаліях України. – К., 2006. В  книзі зібрано різнотемні 
статті з однойменного часопису за 2004-2006 роки, присвячені 
актуальним аспектам релігійного життя  демократичної України її 
післяпомаранчевої доби. Вони груповані в розділи: 1.Україна – країна 
свободи совісті. 2.Любов до ближнього в реалії життя. 3.Релігійне життя 
україни 2005 року.  4. Релігія і Церква в баченні Президента України.  5. 
Від президентських виборів до парламентських. 
 
Волхв Богумир (Миколаїв Р.Д.). Відичне Православ’я: наш шлях до 
Бога. Віровідання. –К., 2006. Книга розповідає про суть та духовні 
основи Відичного Православ’я – Рідної Православної віри.  
Розкриваються головні вірознавчі поняття та зміст відичного світогляду 
предків. Тут є відповіді на питання, що таке Бог, яким має бути 
самоусвідомлення праведної людини. З праці можна дізнатися про Рідних 
Богів, призначення людини та місце й значення Рідної Віри. 
 
  

КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ 
 

18-20 травня 2006 року в м. 
Києві за ініціативою 
Української асоціації 
релігієзнавців, Центра 
релігійної інформації і 
свободи, Відділення 

релігієзнавства 
Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН 

України та за сприяння і допомозі Міністерства юстиції України, 
Міжнародної академії свободи релігії та віросповідань, Центра 
правових та релігійних студій Університету Брігама Янга (США) 
відбулася міжнародна наукова конференція «Взаємини держави та 
релігійних організацій: правові і політичні аспекти». 

 
В роботі конференції (в пленерних засіданнях і проблемних 

групах) взяли участь і виступили відомі у світі, Європі, Україні вчені, 
релігієзнавці, експерти з проблем свободи совісті, свободи релігій, 
взаємовідносин держави і релігійних організацій, правових аспектів їх 
практичної реалізації з США, Великобританії, Росії, Бельгії, Італії, 
Німеччини, Казахстану, України, представники держаних органів, 
народні депутати України, 
релігійних організацій. 

В контексті теми 
конференції було обговорено 
широку палітру проблемних 
питань, які актуалізовані як в 
Україні, так і міжнародному 
співтоваристві, зокрема в 
США і країнах Європейського 
Сходу. Увага учасників 
конференції була зосереджена:  

- по-перше, на правових проблемах взаємовідносин держави і 
релігійних організацій, колізіях, які виникають в практичній площині їх 
реалізації, механізмах і правових основах їх мінімізації і оптимізації; 
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- по-друге, на теоретичних і практичних питаннях забезпечення 

свободи совісті, свободи буття релігії в соціумі, повноцінній діяльності 
релігійних організацій, виконання ними своїх функцій; 

 - по-третє, на конкретних питаннях правового простору реалізації 
наявних проблем, недоліках правової бази сфери свободи совісті, 
конкретних кроках щодо її 
покращення в контексті 
вимог міжнародних 
правових документів і 
рекомендацій; 

- по-четверте, 
надзвичайно важливим у 
практичному аспекті роботи 
конференції були виступи 
експертів з означених 
проблем країн Європи і США, Росії, Казахстану, задекларовані ними 
оцінки, пропозиції, досвід у демократичному розв’язанні наявних 
проблем, тематизованих не лише в Україні. 

Конструктивності роботі конференції сприяла й участь у ній 
представників різних конфесій, їхня оцінка ситуації, наявних проблем і 
бачення їх розв’язання в правовому сенсі. 

Учасники конференції в цілому висловилися за необхідність 
поглибленого аналізу наявних процесів у релігійному середовищі, 
обмеження втручання владного чинника в делікатну сферу свободи 
совісті, свободи релігій особистості канонічні сфери буття релігійних 
організацій, розширення сфери співробітництва, партнерських відносин 
держави і релігійних організацій, заповнення правових лакун з метою їх 
демократизації й оптимізації в контексті міжнародних правових 
документів. 

Учасники конференції, враховуючи наявний діапазон думок з 
обговорюваних питань, 
прийшли також до висновку, 
що зміни , які потребують 
внесення і законодавчого 
закріплення з різних аспектів 
наявних проблем, мають 
базуватися на 
конституційних принципах 
свободи совісті, свободи 
релігії, світськості, в тому 

числі й сфери освіти, на подолання тенденцій політизації релігії і спроб 
клерикалізації суспільно-державної сфери. 

За результатами конференції планується підготувати відповідну 
інформацію і пропозиції для державних органів, видрукувати збірник 
виступів учасників конференції окремою книжкою. (М.Бабій) 
 
 
 

* * * 
 
 
13 травня 2006 р. в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України відбувся Міжнародний Круглий стіл на тему: “Сучасний 
стан і перспективи розвитку релігієзнавства в Європі”.  

Організаторами заходу виступили: Відділення релігієзнавства 
Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Інститут 
релігієзнавства Ягеллонського університету (Краків, Польща), 
релігієзнавчий факультет Пардубіцького університету (Пардубіци, Чехія). 
З доповідями та повідомленнями на Круглому столі виступили: д.філос.н. 
Г.Гоффманн (dr hab. Henryk Hoffmann) “Стан релігієзнавчих досліджень у 
Польській республіці”; к.філос.н. В.Батор (dr. Wiesław Bator) 
“Релігієзнавчі дослідження у Ягеллонському університеті”;  к.філос.н. 
Т.Бубік (dr. Tomasz Bubik, Uniwersitet w Pardubicach), к.філос.н. 
А.Пражни (dr. Ales Prazny) “Релігієзнавство у Чеській республіці”;  
д.філос.н., проф. А.Колодний “Стан і перспективи розвитку 
релігієзнавства в Україні”; д.філос.н., проф. Л.Филипович, д.філос.н. 
О.Саган “Нагальні проблеми українського релігієзнавства”. В 
обговоренні проблем Круглого столу взяли участь: д.філос.н. А.Фліс 
(Prof. dr hab. Andrzej Flis), д.іст.н., проф. Г.Надтока, А.Ксьонжек (Anna 
Książek), К.Крупінська (Katarzyna Krupińska), С.Маслаков. Учасники 
Круглого столу обговорили можливості подальшої співпраці 
релігієзнавців України, Польщі й Чехії, зокрема тематику і методику 
можливих спільних проектів. Було підкреслено, що подібні обміни 
інформацією та ідеями мають величезне значення для подальшого 
розвитку теоретичного релігієзнавства у постсоціалістичних 
Східноєвропейських країнах.  (О.Саган) 
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АНОНСИ 
 
Національний університет "Острозька Академія" оголосив про 
проведення 26-27 жовтня ц.р. наукової конференції "Острозька 
Біблія і слов'янські культури". Конференція проводиться з нагоди 
425 річчя з часу випуску цієї унікальної пам'ятки української 
культури, яка справила великий вплив на культуру народів Східної та 
Південно-Східної Європи. Контактний телефон Оргкомітету 
конференції - (03654) 30.597. Адреса: 35800 Остріг Рівненський, 
Семінарська, 2. 
 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ відзначає своє 15-річчя. З 
нагоди цього 23-24 червня в Києві в приміщенні Інституту філософії 
Академії наук відбудеться конференція "Академічному релігієзнавству 
України - 15: стан і перспективи фаху". Оргкомітет заходу за 
телефоном 279.04.18 Ганна Кулагіна. На 23-24 червня запрошуються 
до Києва керівники обласних осередків УАР. 
 
Волинський університет інформує про проведення 25-26 вересня 
міжнародної наукової конференції "Сучасна релігійність: стан і 
тенденції змін" і просить до 1 липня надіслати заявки і тексти 
виступів. Контактний телефон: (03322) 4-84-48 та (0332) 71-27-42 
Леонід Кондратик. 

 
АКТУАЛЬНИЙ  ВИДРУК 

 
ЦеРІС УАР та Відділення релігієзнавства ІФ НАН України 
видрукувало книгу «СВОБОДА СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАНЬ: 
контекст міжнародних і українських правових актів та релігійних 
документів» (К., 2006). Збірник упорядкував і редагував кандидат 
філософських  наук М. Бабій. До нього ввійшли повністю або 
витягами міжнародні, європейські та українські правові документи, що 
стосуються законодавчого закріплення свободи буття релігії, 
регулювання державно-церковних відносин, а також  низка 
конфесійних документів, які регламентують діяльність певних 
релігійних спільнот в соціумі, їх ставлення до принципів свободи 
совісті та віросповідань. Збірка розрахована на державних службовців, 
дотичних до сфери державно-церковних відносин, діяльності 
релігійних організацій, на керівників церков, менеджерів конфесійних 
офісів, а також на студентів юридичної освіти.  

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 

 
 
 

ОШО РАДЖНІШ ТА ЙОГО ВЧЕННЯ∗∗ 
 
Ошо – просвітлений майстер з 

Індії. Але він більше відомий як 
Бхагван Шрі Раджніш. Під цим ім’ям 
вийшло понад 1,5 мільйони його книг 
на 41 мовах. Ці книги є записами тих 
бесід, які Бхагаван Шрі Раджніш 
проводив з учнями протягом 25 років. 
За рік до своєї смерті, у січні 1989 
року, він оголосив, що відкидає 
префікс “Бхагван Шрі”, тому що для 
багатьох це означає “Бог”. Його учні – 
саньясіни – вирішили назвати його 
просто “Ошо”. Це ім'я вперше 
з'явилось в стародавній Японії. Так звертались учні до своїх духовних 
вчителів. “О” означає “з великою повагою, любов'ю та вдячністю”, а 
також “синхронність і гармонія”. “Шо” означає “розширення свідомості у 
багатьох вимірюваннях” та “існування, що виливається із всіх 
напрямків”. 

Ошо народився 11 грудня 1931 року у Кушваді (Центральна 
Індія). З раннього віку він цікавився проблемами розвитку, вивчав своє 
тіло та його можливості, постійно займався різними видами медитації. 
Ошо не слідував ніяким традиціям і не шукав вчителів, не вірив ніяким 
теоріям і правилам, завжди виступав проти будь-яких забобонів та вад 
суспільства. Головним його вчителем було саме життя, особливо в його 
критичних, екстремальних точках. Основою ж його духовного пошуку 
був експеримент. Ошо не любив переповідати своє життя. «У мене немає 
біографії,- твердив він. – Не має значення те, де і коли я народився. 
Головне, що я зараз тут». 

В 21 рік Ошо, звільнившись від “Его”, відчув себе, як це він сам 
свідчить, просвітленим. Це переживання було настільки для нього таким 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії. 
∗∗ Текст підготував до видруку професор А.Колодний. 
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глибоким і суттєвим, що його можна співставити хіба що із смертю і 
народженням. Ошо так описує свій тогочасний стан просвітлення: “В ту 
ніч я помер і водночас відродився. Людина, яка померла, померла 
тотально; нічого від неї не залишилось, немає навіть тіні. Інша істота, 
абсолютно нова, зовсім не пов'язана із старим, почала існувати. Я став 
вільним від минулого, я був вирваний із своєї історії, я втратив 
автобіографію”. В цьому місці історія Раджніш Чандра Мохана (світське 
ім'я Ошо) фактично закінчилася. 

Але зовнішнє життя Ошо після цього не змінилось. Він 
продовжував навчання на філософському відділенні Джабалпурського 
коледжу. Потім закінчив з відзнакою та золотою медаллю Саугарський 
університет, отримавши при цьому ступінь магістра філософських наук. 
Викладаючи філософію у Джабалпурському університеті, він спокійно 
кидав виклик ортодоксальним релігійним та державним діячам. Студенти 
дуже любили його за гумор, щирість та безкомпромісне прагнення 
правди. Звертаючись до стотисячних аудиторій, Ошо говорив з 
переконаністю, що виходила, згідно його суджень, з його просвітленості. 
Щоб створити у своїх слухачів істинну релігійність, він руйнував у них 
залишки сліпої, фанатичної віри. 

В 1966 році Ошо залишив університетську кафедру і повністю 
присвятив себе поширенню мистецтва медитації та свого бачення нової 
людини – Зорби-Будди. На думку Ошо, це буде людина, яка зможе 
з'єднати в собі найкращі риси Сходу та Заходу, тобто вона буде здатна 
радіти повнокровному фізичному життю і водночас мовчазно сидіти у 
медитації, досягаючи вершин свідомості. В 1968 році до Ошо стали 
приїжджати перші західні шукачі духовної істини, серед яких були 
фахівці з психотерапії та представники різних гуманістичних рухів, які 
бажали зробити наступний крок у своєму зростанні. Таким кроком, за 
Ошо, є медитація. 

Що ж таке медитація? Ошо дуже багато говорив про медитації. 
На основі його бесід укладено багато книжок, в яких детально розглянуті 
всі об'єкти медитації, починаючи від техніки виконання і закінчуючи 
поясненнями найтонкіших внутрішніх нюансів. Майстер не тільки 
випробовував на собі всі відомі у давнину прийоми медитації, а й створив 
нові, революційні техніки, призначені спеціально для сучасної людини. Їх 
прийнято називати “динамічними медитаціями”, оскільки вони засновані 
на використанні музики та руху. Ошо звів разом елементи йоги, суфізму і 
тибетських традицій. Це дало можливість йому використовувати принцип 
трансформації енергії за рахунок пробудження активності й подальшого 
спокійного спостереження. 

Вперше показав свою ранкову динамічну медитацію Ошо у квітні 
1970 року у медитаційному таборі під Бомбеєм. В той день всі були 
приголомшені та зачаровані ним одночасно. Індійські журналісти були 
вражені, спостерігаючи учасників, які кричали та зривали з себе одяг – 
вся сцена носила фатальний характер і була надто інтенсивною. Але 
наскільки була сильною напруга в першій стадії, настільки ж глибоким 
було розслаблення в другій частині, що привело до повного спокою, 
якого інакше майже неможливо досягнути у звичайному житті. Ошо це 
роз'яснював так: “Протягом десяти років я безперервно вивчав 
безпосереднє розслаблення. Це було дуже просто для мене, тому я 
вирішив, що це буде просто і для будь-кого іншого. Потім я зрозумів, що 
це взагалі неможливо. Я, звичайно, говорив “розслабтесь” тим, кого я 
навчав. Вони розуміли значення цього слова, але не могли розслабитись. 
Тоді я вирішив запропонувати нові методи медитації, які спочатку 
створюють величезну напругу. Вони створюють таку напругу, що ви 
стаєте просто божевільним. А потім я говорю “розслабтесь”. 
Проголосивши себе вищим за Будду, Ісуса Христа і Мухаммеда, Ошо 
заявив, що він є «засновником єдиної релігії», бо ж решта їх – обман. 

В 1974 році 
Ошо переїздить в 
Пуну, де разом зі 
своїми учнями 
відкриває ашрам у 
чудовому Корегаон-
парку. Протягом 
подальших семи років 
туди збираються сотні 
тисяч пошукачів із 
всього світу. Вони 
бажали випробувати 
нові медитації Ошо та 
послухати його бесіди з різних проблем людської свідомості, сакральної 
суті існуючих релігій та систем духовного розвитку, зокрема буддизму, 
вчення суфійських майстрів, європейських містиків, змісту індійських 
класичних філософій, природи християнства, суті йоги, тантри, дзену 
тощо. Багато людей із всіх кінців Землі, заспілкувавшись з Ошо, почали 
власну трансформацію. Зустрічі з ним відбувалися щодня за винятком 
тих періодів, коли він був не здоровим. Ті, хто остаточно утвердився у 
його вченні, приймали саньясу. 

Саньяса, яку пропонує Ошо, відрізняється від традиційної. Це - 
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нео-саньяса. Колишні саньянсіни – це люди, які повністю присвятили 
себе духовній практиці, відходили або у монастирі, або в місця 
усамітнення і займалися із своїм Майстером, практично пориваючи будь-
які контакти із зовнішнім світом. Нео-саньяса Ошо цього не вимагає. 
Нео-саньяса – це не відречення від світу, а скоріше відречення від 
божевілля сучасного розуму, який породжує розподіл між націями та 
расами, виснажує ресурси Землі на озброєння та війни, знищує 
навколишнє середовище заради прибутку або вчить своїх дітей боротьбі 
та пануванню над іншими.  

Сучасні саньясини – учні Ошо прагнуть знаходитися у вирі 
нинішнього життя. Вони займаються звичайними справами, але водночас 
регулярно практикують медитацію, поєднуючи матеріальне життя з 
духовним, синтезуючи у собі любов до життя грека Зорби та висоту 
духовної свідомості Будди. Так формується нова людина – Зорба-Будда, 
яка, згідно вчення Ошо, стає вільною від божевілля сучасного розуму і є 
“єдиною надією майбуття” 

Той, хто стає саньясином, одержує нове ім'я, яке символізує його 
прихильність медитації і розрив з минулим. Ім'я це як правило, є 
похідним від санскритських або індійських слів, утримує в собі вказівку 
на потенційні можливості його носія або на визначений йому життєвий 
шлях. Жінки одержують приставку “Ма” – своєрідну ознаку найвищих 
якостей жіночої натури, а саме турботу про себе і ближніх. Чоловікам же 
додається приставка “Свамі”, яку Ошо перекладав як “той, що оволодів 
собою”. 

З 1981 року Ошо живе в США, де 
його послідовники виявили бажання 
створити свою комуну. З самого початку 
цього експерименту федеральна та місцева 
влада прагнули не допустити це в будь-
який спосіб. Згодом документи 
підтвердили те, що у цих спробах брав 
участь навіть Білий дім. В жовтні 1985 
року американський уряд звинуватив Ошо 
в порушенні іміграційного законодавства і 
без всякого попередження взяв його під 
стражу. У в'язниці Ошо була нанесена 
фізична шкода. Згідно подальших 
медичних посвідчень, в Оклахомі Ошо 

попав під небезпечне для життя радіаційне опромінювання. Коли у 
портлендській в'язниці, де знаходився Ошо, була виявлена бомба, то він 

був єдиний в ній, кого “забули” евакуювати.  
Зважаючи на всі ці гоніння, Ошо вимушений був покинути 

Америку. Комуна його розпалась. Ошо повернувся в Бомбей, де навколо 
нього знову стали збиратися учні. Оскільки кількість приїжджаючих до 
нього людей надто зростала, то в 1987 поці він переїздить у Пуну, де з 
того часу утворилась Міжнародна комуна Ошо. 

19 січня 1990 року Ошо покинув своє тіло. Йому часто задавали 
питання: що буде, коли Ви помрете? Відповідаючи італійському 
телебаченню, Ошо сказав: “Ви питаєте, що відбудеться, коли Ошо 
помре… Він не Бог і він не вірить ні в яких пророків, пророцтва або ж в 
месію. Всі вони були егоїстичними людьми. Тому все, що він може 
робити в цей момент, він робить. Що відбудеться після того, як він піде, 
він залишає на волю існування. Його довіра до існування абсолютна. 
Якщо є якась істина в тому, що він говорить, то вона виживе”. 

Ошо не залишив своїм послідовникам ніяких заповідей, а тільки 
декілька прохань, які, власне, й розкривають зміст його вчення. 
Розглянемо їх. 

 Перше з прохань: сумнівайтесь, поки не відкриєте; не вірте до 
тих пір, поки не пізнаєте самі; вірування – це отрута, найнебезпечніша 
отрута, оскільки вбиває ваш сумнів, ваші питання, як надійний ваш 
інструмент; сумнівайтесь, постійно сумнівайтесь, поки не дійдете до 
пункту, коли вже більше не зможете сумніватись; ваші сумніви 
припиняться тільки в тому випадку, коли ви пізнаєте щось самі, оскільки 
тоді зникне питання про сумнів, не буде способу для сумніву. 

Друге прохання Ошо: ніколи не імітуйте. Розум – це імітатор, а 
тому процес імітації є надто простим; бути кимось дуже важко, але стати 
кимось дуже легко, адже для цього потрібно лише стати лицеміром, а це 
не є великою проблемою; в глибині своїй залишаєтесь тими ж самими, 
хоч на поверхні весь час себе розфарбовуєте згідно якогось образу; 
насамперед зрозумійте, що відсутність імітації – один із фундаментів 
релігійного життя. 

Третє прохання Ошо: оберігайтесь знання; будьте готові до того, 
щоб у будь-який момент ви могли відкласти своє знання в бік з тим, щоб 
воно не перешкоджало вашому баченню довкілля; знання не має стояти 
між вами та реальністю, в яку Ви повинні йти безмежно оголеними; якщо 
між вами та реальністю знаходиться багато книжок, тоді все, що ви 
бачите, не є реальністю, оскільки реальність, поки ви опануєте її, буде 
зруйнована у вас вашими ж книгами і вже не буде мати щось спільне з 
реальністю.  

Четверте прохання Ошо звучить так: любіть, але не якогось 
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невидимого Бога, а людські істоти, тварин, дерева, океани, гори; 
розгорніть крила любові так широко, як тільки можете; пам'ятайте, що 
любові не потрібна система віри; любов – це те щось, яке притаманне 
всьому, а тому вона не є нав'язаною ззовні; несіть постійно з собою 
любов, адже вона є часткою вашого буття але любов без будь-якої 
заборони, без будь-якого табу; всі релігії виступають проти любові, 
оскільки вона для них небезпечна, бо ж якщо людина входить в любов, то 
вона перестає думати про церкву, храм, мечеть, священиків. 

П'ятим проханням Ошо хотів сказати наступне: живіть від миті до 
миті і в кожну мить помирайте для минулого; ніколи не думайте про 
минуле, оскільки з-за цього ви марнуєте сьогочасне, яке є єдиною 
реальною річчю у ваших руках; ніколи не думайте про майбутнє, 
оскільки ніхто не знає про те, що буде; існування знає тільки один час – 
теперішній, оскільки приходимо й відходимо ми, а воно наявне завжди. 

Шосте прохання Ошо: сприймайте з великою радістю те, що ви - 
людина; знищіть всі ідеали, створені для засудження вас, і знищіть їх 
негайно, поки вони не знищили вас, адже ці ідеали вже заподіяли 
людству надто багато шкоди, а мільйони людей впродовж історії жили 
під їх вантажем з почуттям якоїсь провини; в існуванні немає ієрархії, 
оскільки найменша билинка має однакову цінність з найбільшою зіркою 
на небі і ніхто не є нижчим чи вищим, а постає як сама по собі сутність; 
реалізація свого потенціалу – це блаженство, адже знаходимося ще в саду 
Едема, а іншого саду, окрім Едемського, немає. 

Сьоме прохання Ошо зорієнтоване на розкриття змісту релігій: 
всі релігії, зауважує він, вчили боротися з єством, бо для них ганебне все 
те, що є природним. Релігії повчають, що люди повинні робити щось 
протиприродне. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
 
Видрукуване «Євангеліє від Іуди» викликало справжній переполох в 
християнському світі, оскільки давало можливість по-новому 
подивитися на місію Ісуса Христа і місце в цьому апостола Іуди. Він 
відтепер постає не як зрадник, а як спонукач і каталізатор виконання 
Ісусом Христом його місії – «смерттю смерть подолав». Глава Елладської 
Церкви архієпископ Христодул заперечує авторство Євангелія від Іуди, 
оскільки він покінчив з життям відразу ж після смерті Ісуса. Проте 
владика визнає, що «текст має певну наукову цінність для дослідників, 
але для віруючих він є відкинутим (окрім нього, як визнає Христодул, 
було відкинуто десятки інших євангелій –РП) і не має ніякого значення» 
(Христианский мир. - №15). 
 
Відомий перекладач Біблії отець Рафаїл Торкуняк вважає, що так 
звана кирилиця існувала ще до Кирила і Мефодія. Збереглися 
джерела, в яких вони стверджують, що знайшли в Криму текст, писаний 
руськими письменами, легко навчилися його читати. Відтак не було 
смислу їм азбуку творити з нічого, якщо вона вже існувала. Слов’яни до 
Киоила і Мефодія   мали свою писемність» (Експрес. - №55). 

 
Реліктовий гуманоїд («снігова людина») – не 
плід фантазії, а реально існуюча тварина. Таку 
думку підтримує запорізький науковець В. 
Канюка, 25 років досліджуючи цей феномен. 
Владислав Євдокимович твердить, що 14 разів мав 
особисту зустріч з гуманоїдом і що він живе не 
тільки десь далеко – в Гімалаях чи на Кавказі, а й в 

Україні, 
зокрема на 
Рівненщині, 

Подніпров’ї і на Донбасі. Важать 
«снігові люди» до 250 кг, а тому й 
залишають після себе глибокі сліди. 
Хоч в об’єктив фотоапарату вони 
жодного разу не попали, проте 
фотографія «сніговика» в пресі все ж  
якось з’явилася. 

  



Закінчення на 3-й стор. обкладинки.

Церкви і держави. Сьоме. Закон забороняє політичну діяльність релігійних організацій і 
водночас дозволяє участь в політичному житті священнослужителям. Ц я суперечність і при
звела до того, що маємо нині «партійних батюшок (пасторів, рабинів, монашок тощо)». 
Восьме. Закон застерігає ворожість одних релігійних спільнот щодо інших, але водночас він 
не говорить про форми покарання тих, хто на релігійному ґрунті розпалює міжконфесійну во
рожнечу, формує нетолерантність міжконфесійних відносин. Д ев’яте. Закон не передбачає 
покарання для тих релігійних спільнот, які виявляють антидержавну діяльність, працюють на 
ідеї сепаратизму, ліквідації державної незалежності України, є ворогами української України. 
Десяте. Потрібно узаконити правом комплексну експертизу новітніх як для України 
релігійних спільнот — соціологічну, світоглядну (чи то є релігійна течія), історичну, психо
логічну, етичну, правову.

М ожна назвати ще низку положень діючого Закону, які потребують зміни або до
повнення, низку сфер релігійного життя, які потребують правового оформлення. З о к р е 
ма варто чіткіше зафіксувати сферу міжнародного підпорядкування і зв ’язків діючих в 
Україні релігійних спільнот, застерегти конфесійні спільноти від втручання в їх діяльність 
політичних партій, визначити право релігійних організацій на відкриття своїх конфесійних 
світських навчальних закладів різного рівня, передбачити державне фінансування 
суспільно значимої діяльності релігійних організацій та інше.

Закон  мав би відвернути ту тенденцію до політизації релігійного життя і клери- 
калізації — державного, що має яскравий вияв в Україні в останні два роки. Нехтуючи 
статтями Конституції і Законів, які відокремлюють Ц еркву від держави і гарантують 
світськість освіти, Президент своїми розпорядженнями і практичними діями включає 
релігійний чинник у сферу державної діяльності, в діяльність державних інституцій (ос
вячення приміщень державних установ, капеланство — в Армії, християнська етика — в 
державній школі та ін.). Більше того, має місце пряме втручання влади (навіть підміна) 
у сферу конфесійного життя (вирішення зверху питань організаційного життя релігійних 
спільнот, перебирання на себе виконання деяких обрядових дійств, зокрема одержання 
великоднього вогню, та інше).

Детальний аналіз того, що відбувається у практичній сфері державно-церковних відносин 
України і в сфері практичної діяльності домінуючих в країні конфесійних чи церковних 
спільнот, дає підставу для висновку, що ми рухаємося в напрямку ліквідації свободи совісті 
і навіть свободи віросповідань, бо ж  в офіційних відносинах держави і Церкви серед кон
фесійних організацій останньої вже з ’являються її «любимчики».

Відтак хоч діючий Закон  України про свободу совісті та релігійні організації загалом 
не викликає особливих застережень, все ж  в ньому є ряд статей, які потребують доопра
цювання і доповнення. Чому я наголошую на останньому — доопрацюванні і допов
ненні, бо ж боюся, що якщо попаде до Верховної Ради підготовлений новий проект З а 
кону, то зрештою з нього залишаться, як кажуть, «рожки та ножки». Таке мало місце у 
нашого сусіда: після обговорення і прийняття нового закону Російською Думою маємо 
тепер такий його текст, який піддається критиці різними міжнародними правовими інсти
туціями, а в самій Росії він діє із значними роз’ясненнями щодо його застосування. Д е 
путати мають бути освіченими в проблемах релігійного життя, знати міжнародний досвід 
його правового забезпечення перш ніж братися за формування законів, які його регламен
тують. Цього поки що в Україні не маємо, а влада ще часто в цій сфері діє «по поняти
ям», нехтуючи науковим опрацюванням проблем сфери державно-церковних відносин і 
приймаючи далекоглядні рішення щодо їх вирішення часто ситуативно, на буденному 
рівні, за принципом «я так думаю, а то є всезагальна і незаперечна істина».

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ



Відкрита передплата на часопис

«Релігійна панорама» на 2006 рік
Ми й надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 

події релігійного життя, свободи совісті в Україні та світі. 
Читаючи наш журнал, Ви матимете об'єктивну інформацію 
про конференції та круглі столи з релігійних питань, про 
новини релігієзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України -  2006. Журнали України
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