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УКРАЇНСЬКЕ РЕЛ ІГІЄЗНАВСТВО -  

ПРАКТИЧНИЙ Ф ЕНОМ ЕН

Ш ановний Читачу! Зустрічаючись з  Вами на 
різних заходах, я відчув, що Ви часто сприймаєте нас 
як таких, що засіли десь в кабінетах й апріорно щось 
там вигадують про релігію і її конфесійні вияви. Доля 
істини в цьому є, бо ж, щоб написати навіть невеличку 
статтю, треба поринути в наявний у твоїй пам’яті світ 
знань про різні релігійні феномени, самозосередитися 
на потрібному з  них, начитати нову інформацію, ос
мислити матеріал, написати нове. Проте українське 
релігієзнавство (і це його характерна риса) ніколи не 
було академічно затеоретизованим, знанням в собі. З  

часу його виокремлення в окрему, відносно самостійну сферу гуманітарного знання воно 
слугувало завжди засобом вирішення якихось практичних проблем буття релігії в 
суспільстві. Українське релігієзнавство (згадаймо тут насамперед праці М . Драгоманова) 
слугувало справі включення християнських конфесій в контекст національного поступу і 
водночас національного відродження. Воно актуалізовувало моральний потенціал релігій 
в становленні духовно багатої особистості. Українські Церкви в українсько-релігієзнавчих 
концептах поставали як такі національно-культурні феномени, без яких немислиме по
вноцінне буття українського соціуму, а українська релігійна історія ним пізнавалася з  тією 
метою, щоб робити висновки на сьогодення з  питань включення релігійного чинника у 
всьому великому різноманітті його конфесійних виявів у контекст суспільного і духовного 
життя України. Незважаючи на фаворизацію владою переважно православної Церкви, 
релігієзнавці України завжди знаходили мужність обстоювати світоглядний плюралізм, 
конфесійну незашореність, можливість співпраці з  богословами різних релігійних течій, 
свободу віросповідань. Навіть в роки домінування ідеології антирелігійного пошибу на
уковці по-своєму відсторонювалися від неї. Вони відходили в дослідження історії кон
фесій, гносеології і психології релігії та ін. Проте в цей час не все було так, як то мало бу
ло б бути при об’єктивних оцінках релігійних феноменів. Ідеологічний прес зорієнтовував 
релігієзнавців на абсолютизацію в релігії її опійних рис, її слугування сильним світу цьо
го. П роте визнаймо, що в останньому не все було неправдою. Н е даремно російський 
письменник О . Радіщ єв писав: «Власть царска веру утверждает, власть царску вера ос
вящает — союзно общество гнетут!». А  наш Тарас також засуджував цей союз: « З а  Б о 
гами — панства, панства в серебрі та златі! М ов кабани годовані — пикаті, пузаті!».

І ось 15 років тому українське академічне релігієзнавство одержало можливість, сліду
ючи принципам об’єктивності, історизму, світоглядного плюралізму, конфесійної неупере
дженості, поліметодичності, реалізуватися у своїх наукових здобутках. 1 липня 1991 року 
в структурі Інституту філософії Національної Академії наук України було утворено на ав
тономних засадах Відділення релігієзнавства з  трьома відділами — філософії, історії та 
соціології релігії. Лише за останні десять років це Відділення, об’єднавши навколо себе 
вузівський релігієзнавчий потенціал країни, видрукувало біля двохсот пятидесяти праць, 
як ми кажемо, монографічно- брошурної форми, не рахуючи вже наукових статей в різних 
збірниках і часописах. Тут варто згадати об’ємні праці «Академічне релігієзнавства» та 
«Історію релігії в Україні», «Релігієзнавчий словник» і цикл з  восьми книг про християн
ство, шість книг з  десятитомної української релігійної історії, десять щорічників 
«Релігійна свобода», сорок квартальників «Українське релігієзнавство», сімдесят

Закінчення на 3-й стор. обкладинки.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 
 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
1 липня виповнилося 15 років від дня утворення в структурі Інституту 
філософії НАН України на засадах автономії єдиної й понині академічної 
наукової інституції з фаху – Відділення релігієзнавства. Найголовнішим 
здобутком українських релігієзнавців є вихід їх за національні наукові межі, 
входження і присутність в діяльності п’яти міжнародних релігієзнавчих 
асоціацій. Здобутком є також утвердження в їх науково-дослідницькій роботі 
принципів об’єктивності, історизму, світоглядного плюралізму і конфесійної 
незашореності, здолання утверджуваного марксизмом опійного підходу до 
релігії. Здобутком вітчизняного релігієзнавства є вихід його у сферу 
практичного релігійного життя, становлення тут фактично нової галузі 
релігієзнавчої науки - практичного релігієзнавства. Та толерантність 
міжконфесійних і міжцерковних відносин, яка загалом наявна в нашій країні, 
значною мірою є наслідком діяльності нашого Відділення. Біля півтисячі 
наукових публікацій різного формату і змісту лише останніх 10 років, понад 
сотня організованих наукових конференцій, сотня науково-експертних 
матеріалів, десь біля п’ятидесяти підготовлених кандидатів і докторів наук з 
фаху… Про все це йтиме мова на підсумковій науковій конференції 
українських релігієзнавців в кінці вересня ц.р. 

Президент України своїм указом схвалив символіку Збройних Сил України. 
Головний елемент її – козачий хрест малинового кольору, в центрі якого 
вміщено золотий Герб України. 

В.о. міністра внутрішніх справ України в полі уваги Московсько-
Православної Церкви. У супроводі керуючого справами цієї Церкви 
архієпископа Митрофана виконуючий обов’язки відвідав монастир святого 
Пантелеймона на горі Афон в Греції. То ж може МВС України є одним із тих 
«загонів», які готується до дії (?), як сказав архієпископ Львівський УПЦ МП 
Августин, в очікуванні команди з Росії. 

На відміну від Патріарха УПЦ КП Філарета і його речників, які прагнуть 
поставати ледь не в ролі державної Церкви і з таких позицій диктувати 
державним органам і світським інституціям свою волю ( підлаштовуючи під 
себе навіть і Президента), глава Української Греко-Католицької Церкви 
Любомир Гузар виявляє у своїх поглядах на різні проблеми суспільного 
життя поміркованість, виваженість, розумність. Так, на питання 
журналіста про ставлення до створення помаранчево-синьої коаліції кардинал 
зазначив, що «у справах політики я є тільки глядачем, …не є професійним 
політиком». На питання про запровадження в школах курсу релігійної етики 
владика цілком розумно відповів, що «це є в руках остаточно Міністерства 

освіти… Ми готові до співпраці, але цим всім керує Міністерство освіти» 
(proUA.com) 

Чартерний рейс до Єрусалиму за благодатним вогнем коштував його 
замовникам 132 тисячі доларів. Хто оплатив цей рейс, то є невідомо. Якщо 
його оплачувала українська держава, то маємо очевидним марнотратство. 
Якщо платив хтось інший, то як держава буде з ним розраховуватися. Літав за 
вогнем брат Президента Петро Ющенко разом з Дмитром Басовим, якого 
приписують до друзів Бориса Березовського (Свобода.- №20). 

Медіа-експерти просять Генпрокуратуру дати оцінку агітаційним 
матеріалам блоку Н. Вітренко та Української консервативної партії, які, 
окрім іншого, містили ознаки образи релігійних почуттів. Сім медіа 
експертів, більшість з яких були членами Незалежної Експертної ради з 
питань діяльності мас-медіа, що здійснювала незалежний контроль за 
вітчизняним інформаційним простором під час виборчої компанії, просять 
Генерального прокурора України Олександра Медведька у разі встановлення 
наявності складу злочину порушити кримінальну справу проти виробників та 
замовників передвиборчих роликів, в яких містилися ознаки розпалювання 
національної ворожнечі, образи релігійних почуттів, заклики до порушення 
прав людини тощо. Про це 23 червня повідомив сайт „ТелеКритика”. 
Відповідну заяву до Генпрокуратури підписали Роман Головенко, Сергій 
Квіт, Костянтин Квурт, Ігор Курус, Наталія Лигачова, Олександр Чекмишев, 
Тарас Шевченко. В заяві, зокрема, йдеться: „Кожного разу, коли відбуваються 
вибори, окремі політичні сили намагаються заробити політичні дивіденди на 
поширенні інформації, забороненої Кримінальним кодексом України”. Так, 
експерти звертають увагу на те, що декілька передвиборчих роликів Блоку 
Наталії Вітренко „Народна опозиція” („Православна мобілізація”, „Не дадим 
пересмотреть историю!”, „Русский язык – второй государственный!”, 
„Защитим каноническое православие!”) та ролик УКП містять ознаки 
злочину, передбаченого 161 статтею Кримінального кодексу України, а саме 
— образливі висловлювання щодо осіб певної національності, раси чи 
релігійної приналежності, принижують їх честь та гідність, сприяють 
розпаленню ворожнечі та неприязні до них. На думку медіа-фахівців, 
повторення незаконних дій від виборів до виборів пов’язане з тим, що 
правоохоронні органи України не вживають належних заходів для 
притягнення до відповідальності винних осіб. „Як члени Незалежної 
експертної ради з питань діяльності мас-медіа під час виборів, ми 
неодноразово відзначали факти поширення політичними партіями та блоками 
інформації, що заборонена кримінальним законодавством. Не бажаючи 
додатково формувати для політиків скандальну репутацію в період перед 
виборами, ми лише зараз звертаємося до органів прокуратури з проханням 
розглянути питання щодо порушення кримінальних справ за наступними 
фактами”, – говориться в заяві. Експерти просять Прокуратуру дати оцінку не 
лише діям політиків, а й з’ясувати та оцінити дії тих, хто порадив їм 
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проводити агітацію у спосіб, що порушує кримінальне законодавство, хто 
писав сценарії вказаних роликів і проводив зйомки.  

22 червня свою п`ятнадцяту річницю відзначло Українське Біблійне 
Товариство. А напередодні, 21 червня, в приміщенні Української 

Євангельської Семінарії Богослов`я 
в Пущі-Водиці, що поблизу Києва, 
відбулося урочисте засідання 
Центрального Правління цієї 
організації. Девіз Українського 
Біблійного Товариства: „Біблію – в 
кожну родину”. За 15 років 
існування УБТ було видано понад 7 
мільйонів примірників Біблій, 
Євангелій та іншої біблійної 
літератури. 

У колишньому костелі святої Трійці, що у селищі Олесько Буського району 
на Львівщині, виявлено людські скелети, складені докупи. Це масове 
захоронення зайняло майже весь підвал колишньої крипти костелу. Про це 
повідомила „Західна інформаційна корпорація”. Мешканці селища Марія 
Мандюк та Стефанія Пшанська переконані, що це захоронення польської 
шляхти. Тепер з’явилася ще одна версія, за якою це останки жертв злочинів 
енкаведистів, які у крипті заховали сліди своїх злодіянь – замордованих і 
розстріляних людей у післявоєнний період. На той час, як свідчать офіційні 
документи, Олесько мало статус райцентру. Наразі на місці масового 
захоронення працює бригада судмедекспертів. 

В обвалі в Нижніх печерах Києво-Печерської Лаври винуватий їх нинішній 
господар – православний монастир, а відтак і керівництво Московсько-
Православної Церкви України. До такого висновку приходять члени комісії, 
яка нині вивчає шляхи спасіння святині. За весь час існування Лаври такої 
біди, як нинішня, не було. Ніколи на поверхні над печерами не утворювався 
такої ширини кратер, як утворений над лабіринтом «Батиєм убієнних» десь 
рік тому. Обвал відбувся насамперед із-за підвищеної вологості грунтів над 
печерами. А утворилася вона із-за висадження тут дерев і кущів, 
виноградника. Копання монахами ям для посадки цих рослин, а потім полив 
їх водою зруйнувало грунтовий шар, під яким знаходяться печерні лабіринти. 
Друга причина, на чому наголосив командир служби спасіння Роман Ткачук, 
підняття температури в печерах, замість допустимої в 13 градусів, до 25 за 
рахунок великого тепла тіл надмірного потоку паломників і запалених ними 
свічок. Нині йдуть роботи з ліквідації обвалу, але їх приходиться вести лише з 
вечора і до 3-ї години ночі. Співробітники Київської служби спасіння 
головного управління із надзвичайних ситуацій міськдержадміністрації 
відрами і корзинами виносять землю. Винесено 7 мішків із кістками 
замучених ханом Батиєм в 1242 році киян. Монахи потурбуються тепер над 
тим, як їх перепоховати. Монастирю дана вказівка від державної Комісії 

викорчувати все висаджене ними над печерами, припинити тут будь-яку 
господарчу діяльність. Як заявив начальник управління охорони культурної 
спадщини Київської міськдержадміністрації Руслан Кухаренко, «в печерах ми 
встановимо датчики вологості і температури і відповідно з їх показниками – 
режим відвідування підземних церков парафіянами. Зрозуміло, що натовпом 
туди ходити вже не будуть»(Факты.- 5 липня). 

В Тернопільській облдержадміністрації відбулася зустріч представників 
різних конфесій краю. Після виступу члена Робочої групи з питань свободи 
совісті Секретаріату Президента А. Колодного, учасники зустрічі вийшли на 
розмову про стан державно-церковних відносин в області, забезпеченість 
свободи конфесійної діяльності. В зустрічі брали участь православні з УПЦ 
КП та УАПЦ, греко- і римо-католики, баптисти, п’ятидесятники і адвентисти, 
інші. Зігнорувала захід лише УПЦ Московського Патріархату. Змістовним 
був виступ від УПЦ КП п. Юхновського. Він, зокрема, чітко висловив ряд 
пропозицій, а саме: 1.Статус юридичної особи не надавати Церкві, бо ж тоді 
виникне проблема з передачею Почаївської Лаври. 2.Визначити статус 
національних церков і не прирівнювати його до статусу церков іноземного 
походження. 3. Не зараховувати до складу Церков сектантські організації. 4. 
Прийняти закон про українські національні святині. До них віднести не тільки 
Софію чи Києво-Печерську Лавру, а й Почаївську Лавру. Визнати, що 
остання орендується іноземною Церквою. 5. Заборонити присутність на 
територіях національних святинь військових чужих держав, зокрема 
козацьких формувань з Росії на території Почаївської Лаври. 6. Перевірити 
дотримання паспортного режиму в Почаївському монастирі, бо ж там 
проживають роками вихідці з Росії, Молдавії, Придністров’я. 7. Передаючи 
національні святині в користування Церкві, заздалегідь провести описання 
майна, яке передається в аренду. Представники Греко-Католицької Церкви 
наголосили на тому, що, незважаючи на нашу давню історичну християнську 
традицію, зарубіжні місіонери розглядають Україну як духовну цілину. Треба 
використати досвід творення російського закону про релігію, де говориться 
про традиційні церкви як виразників ментальності народу. Варто державі 
забезпечити рівні умови виходу на телеканал різних конфесій. Але, сказавши 
це, отець-греко-католик тут же наголосив, що викладання «Християнської 
етики» в школах має бути обов’язковим для всіх. А де ж тоді свобода 
віросповідань? Не всі ж віруючі і не всі християни. Не рахуючись із 
світоглядними і конфесійними особливостями країни і в дусі засудженого ще 
Іваном Франком галичанського клерикалізму, учасники зустрічі від УГКЦ 
прагнули все звести до позитиву того досвіду, який мають у викладанні 
християнської етики в Галичанському регіоні і виявляли при цьому навіть 
бажання їхати викладати її на схід країни. Під час зустрічі представниками 
інших конфесій порушували багато інших питань. Зокрема наголошувалося 
на необхідності забрати храми у православних, бо ж вони колись були 
збудовані греко-католиками; взяти під захист держави Почаївську лавру, бо її 
нинішні господарі здирають розписи стін до цегли; Президент належить 
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всьому народу України, а тому він не має офіційно виявляти свої симпатії до 
якоїсь Церкви, зокрема православної; священник має право втручатися в 
політику; вирішити питання духовної безпеки України, бо ж Московська 
Православна Церква працює проти наших національних інтересів тощо. В 
подальших бесідах баптисти висловили своє невдоволення 
експансіоністською місіонерською діяльністю Греко-католицької Церкви в 
області. Їх підтримали і деякі православні.  

Замість відродження Високого Замку, чого хотів несприйнятий львів’янами 
колишній їх мер Любомир Буняк, на горі хочуть вибудувати 40-метровий 
пам’ятник писанці. Тут львів’яни вже переплюнуть Коломию, де писанка 
біля однойменного музею має лише 13 метрів. То ж замість шанування своєї 
давньої і славної історії,галичани будуть вшановувати чужу, пов’язану з 
римським імператором Тіберієм, спотворять той історичний ландшафт, який 
мала Замкова Гора. Певно не даремно Іван Франко так не любив 
«галичанський клерикалізм», який ладен на нищення свого духовно чистого в 
ім’я привнесеної якоїсь духовності.  

Голова Союзу православних громадян України Валерій Кауров перебирає 
на очолювану ним спільноту право диктувати органам влади, що вони 
мають робити, а що ні. Він погрожує Президенту і Уряду в разі приїзду за їх 
запрошенням в Україну Папи Римського влаштувати в Києві безпорядки. 
Тепер він вже диктує свою волю Одеській мерії за те, що вона перемістила 
художників із Міського саду, де будуть проводитися реконструкційні роботи, 
на Соборну площу. Кауров заявляє, що «біля вівтарної частини храму торгівці 
бути не можуть», бо ж, дивись, це є образливим для віруючих. Складається 
враження, що цей скандальний дядько вишуковує для себе різні приводи лиш 
би засвітитися, заявити, що дивіться «я є і мене мають слухатися всі». 
Виникає питання: на якій підставі Кауров і його організація привласнили собі 
право говорити від імені всіх православних громадян України і коли цей 
Союз зрештою стане підконтрольним його шефу – керівництву УПЦ МП? Бо 
ж останнє, киваючи на братство, заявляює «я не я і влада не моя», а відтак за 
каурівщині ми не відповідаємо, хоч її заходи завжди супроводжує якщо не 
єпископ, то хоч священик з УПЦ МП. 

Повернувши шляхом реституції печери Києво-Печерської Лаври, 
Московсько-Православна Церква України не змогла їх зберегти в стані 
історичної давності. РП в минулих числах писала 
про завали в них і можливі причини цього лиха. 
Тепер церква не бере на себе ремонт печер і прагне 
перекласти це на плечі української держави, хоч 
грошики за їх відвідини від паломників і туристів 
збирала сама й з державою не ділилася. А щоб їх 
заощаджувати, то певно треба мати в монастирі не 
сотні ченців і не перетворювати обитель в притулок 
для бездомних із сусідньої держави, про що вже 
писала українська преса. До того ж, треба бути 

обителлю власне українською, а не «загоном» (слова владики московсько-
православного із Львова Августина) сусідньої недружньої українству 
держави. Правда, за 27 тисяч грн. УПЦ МП вже спорудила в районі обвалу 20 
пар зміцнюючих стійок. Проте фахівці визнають, що стійки ці – це «сірники», 
які не здатні утримати новий обвал, якщо він раптом трапиться. Потрібні 
масштабні рятувальні роботи. Щоб зберегти печери, потрібні мільйони 
гривень. То ж постає питання, чому це раптом українська держава має 
ремонтувати обитель Московсько-Православної Церкви? Саме монастир 
винуватий у скоєному, бо ж більшість експертів причиною обвалу вважає 
садівничо-огородницьку діяльність ченців над територією нижніх печер. 
Вихід із ситуації – повернути весь Києво-Печерський комплекс до культурної 
спадщини держави, бо ж то є історичне надбання всього українського народу, 
а не лише московсько-православного кліру і ченців. Ще одне. Щоб відвернути 
можливу біду, то чи не варто заборонити 
монастирю продовжувати приймати 
паломників й екскурсантів у аварійному 
підземеллі. Хто потім буде відповідати за 
людські жертви, бо ж якогось попередження 
про аварійний стан печер біля входу до них 
немає. Сподіватися на молитву «На все воля 
Божа, він нас захистить» не приходиться. 
Проект реставрації печер в «Київпроекті» 
відсутній. Вважають там, що, перш ніж 
почати в печерах якісь роботи, слід до того 
добре попрацювати фахівцям з обвалів і 
науковцям. А попрацювати є над чим. Вже, 
вивчаючи підступи до завалу, неочіковано було знайдено нову галерею печер 
і три поховання. Кореспондент «Сегодня» (27 червня) О. Рожко, яка бачила ці 
нові вияви, пише: «Мы тоже заглянули в пещеры и увидели возле завала 
проём, заполненный человеческими черепами… Картина ужасающая. Более 
40 человеческих черепов, собранные в кучу. Печерские монахи утверждают, 
что таких черепов по всему подземелью тысячи. Эти захоронения велись по 
афонскому обычаю, по которому кости людей складывались в специальные 
помещения – «костницы». Таких «костниц» в пещерах монахи знают около 
десяти. Вероятно, есть и неизвестные». Зрозуміло, постає питання, а чому всі 
ті, скелети яких виявлено додатково, не заносяться до лаврських святих? 

В тексті Угоди між БЮТ, блоком «Наша Україна» і Соцпартією про 
створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України є 
положення, які безпосередньо стосуються релігійного життя. Так, у сфері 
гуманітарної політики сторони коаліції зобов’язалися сприяти «утвердженню 
свободи совісті та віросповідань». В розділі «Культурний розвиток 
суспільства» говориться: «Розбудова партнерських стосунків між державою 
та релігійними організаціями має на меті убезпечити українське суспільство 
від розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Для досягнення цієї мети 
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учасники Коаліції зобов’язуються: впроваджувати ефективні правові 
механізми регламентації суспільно-релігійних та державно-церковних 
відносин; розробити та ухвалити нову редакцію Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації»; вдосконалити правила повернення релігійним 
організаціям церковного майна» (Голос України.- №115). Певне відношення 
до проблем релігійного життя мають також такі положення Угоди, як 
необхідність керуватися у своїх діях не «діями за поняттями», а «пріоритетом 
прав і свобод людини», «утвердження повноцінного громадянського 
суспільства, в якому людина всебічно розвивається і самореалізується», 
«відродження духовних цінностей українського народу, захист та 
примноження його культурних здобутків, збереження та актуалізація 
національної культурної спадщини». До останньої, як відомо, належить 
український східний обряд. То ж відродження його у всій повноті і 
збереження як культурно-історичної цінності утримує в собі можливість 
поєднання власне українського православ’я і греко-католицизму. 
Задекларована «пропаганда здорового способу життя, посилення боротьби з 
пияцтвом, палінням, наркоманією та іншими шкідливими звичками» 
відкриває широкий простір співпраці в цьому з релігійними спільнотами. 
Положення про необхідність уніфікації підручників з гуманітарних дисциплін 
і програм їх викладання у всіх освітніх закладах дає підставу порушити перед 
Міносвіти питання про застосування цього положення і до сфери 
релігієзнавчого навчання. Думка про необхідність «підтримувати на 
належному рівні зв’язки з українськими громадами за кордоном» спонукає до 
пошуку шляхів відродження ролі українських діаспорних церков у збереженні 
українства в закордонні. Довго виписували коаліціянти пункти своєї злагоди і 
за один вечір зрадливий Мороз перетворив їх в пустий папірець. 
Спекулятивність цього політика відома. То ж як можна було дати йому 
можливість обвести себе так легко навколо пальця? Тут виявилася 
насамперед недалекоглядність Президента України й аморальність 
нинішнього спікера ВР..  

Спеціальна робоча група Мін’юсту України працює над текстом нового 
Закону України про свободу світоглядів. Заступник міністра юстиції, 
керівник групи Лідія Горбунова зазначила, що в новому Законі буде 
розширено перелік форм існування релігійних організацій, дозволено 
створювати місцеві або регіональні відділення релігійних організацій без 
статусу юридичної особи. Буде врегульоване питання про надання статусу 
юридичної особи релігійним об’єднанням. При роботі над Законом враховано 
особливості правового регулювання діяльності релігійних організацій в 
країнах Євросоюзу. На початку липня Мінюст оприлюднив проект Закону для 
публічного обговорення. 

Той час України, коли Президент якось самоусунувся від керівництва 
державою як гарант її цілісності і спокою, коли країною вже скоро рік 
керує уряд «виконуючих обов’язків», коли у Верховній Раді місяцями 
твориться т.зв. демократична коаліція, із-за чого гучнішою стала 

донецька мафія і, дивись, скоро перекупить собі більшість, підняла 
голову всіляка наволоч біляцерковних структур Московсько-
Православної Церкви. Тут її, підтримані людно прогресивними 
соціалістами і духовно православними комуністами, хресні ходи проти 
НАТО, входження України в Європу, за повернення до імперії часів царя-
батюшки Миколи ІІ, за утвердження України на рівні закону 
російськомовною країною, за відторгнення від неї т.зв. Новоросії, Криму і 
Донеччини, за невизнання Президента України її Президентом із-за того, що 
він, дивись, не до тієї Церкви ходить… Замість того, щоб притягнути за цю 
гидотність до відповідальності її реалізаторів, в.о. міністр Луценко 
лобизається з ними аж на Афоні, а в.о. міністр військ розкриває для духовного 
опікування для них ворота військових частин. То ж зрозумілими є слова 
запевнень Росії львівським архієпископом Августином про наявність в 
Україні загонів, ладних кинутися по її заклику у бій. Ось тільки проти кого? 
Зрозуміло – проти української України.  

Чекаємо думок, аналогічних словам глави УГКЦ Любомира Гусара, від 
Предстоятеля Православно-Московської Церкви України митрополита 
Володимира. А кардинал сказав: «Мусимо усвідомлювати, що любити свою 
Батьківщину – закон, побудований на четвертій заповіді Божій. «Любіть 
батька і матір», а в ширшій формі – Батьківщину, рідну мову, історію – все 
своє… Маємо це любити, плекати і цим жити». 

Забувши про проповідувані принципи моралі «не вбий», «люби ближного 
свого» (навіть ворога), московсько-православний священик з 
смілянських Березняків отець Володимир палицею гнав із села свідків 
Єгови. Один з них одержав струс мозку, у іншого виявилася перебитою 
рука… Факт засвідчив бездарність православного отця словом Божим 
утримати в своїй Церкві вірних. То ж за хуліганство та розпалювання 
міжконфесійної ворожнечі справу розглядав районний суд, а потім – 
обласний. Адвокат православного отця виявив абсолютне незнання суті 
єговізму, коли на суді прагнув довести, що назва часопису конфесії «Вартова 
вежа» свідчить про суто комерційну суть організації свідків Єгови. Батюшка 
ж, заявляючи, що якщо вони з’явилися в Америці, то хай там і проповідують, 
явно не знає законів, бо ж вони дають право кожному поширювати своє 
віровчення незалежно від кордонів. Те, що отець для збереження своїх 
парафіян, вдається навіть до хуліганства, свідчить, що складні справи із 
самовиживанням у православних. Тут без подібного католицькому 
аджорнаменто їм вже не обійтися. 

Урочисто відзначили греко-католики Києва п’ятиріччя візиту до України 
Папи Івана Павла ІІ. У храмі василіанського монастиря відбулася 
спеціальна святкова літургія, яку відслужив нещодавно прибулий до Києва 
єпископ Діонісій Ляхович. Очікувалася обіцяна присутність на службі Божій 
Президента України Віктора Ющенка. Настоятель храму о. Теодозій Янків із-
за очікувань на вулиці приїзду високого гостя навіть не підключався до 
богослужбового дійства у храмі. Але так само, як В. Ющенко не прибув на 
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урочистість з цієї нагоди до київської філармонії, так він не з’явився і до 
греко-католицького храму, що на вулиці Смирнова-Ласточкіна. Відзначимо, 
що візит Папи до України мав насамперед державний характер, бо ж 
запрошення відвідати нашу країну Іван Павло ІІ одержав від тодішнього 
Президента країни Леоніда Кучми. В Києві поширювалися слухи не тільки 
щодо можливої участі Президента України у зазначених вище заходах, а й 
про те, що він направив спеціальний лист Папі Бенедикту ХVІ з приводу 5-
річного ювілею. 30 червня Віктор Ющенко був присутній у Гамбурзі на 
футбольному матчі Україна-Італія. 

Із-за належних Московсько-Православній Церкві України братств, 
протиправного пікетування ними в дні приїзду в Україну Папи Івана 
Павла ІІ святинь Українського Православ’я – Софії і Києво-Печерської 
Лаври – вселенський владика не зміг до них зайти. Як пише Клара Ґудзик 
в газеті «День»(№101), «між тим, якби все йшло по-людськи, згідно з 
українською гостинністю, то до Києво-Печерської Лаври Римського папу мав 
би запросити сам митрополит Володимир – зустріти по-християнському 
стару, хвору, шановану всім світом людину й показати їй Лавру. Адже 
духовний сан не відміняє законів загальнолюдської гостинності». 
Прочитаймо уважно сказане вище, щоб переконатися в тому, що 
християнська мораль, обстоювана митрополитом, нічим не відрізняється у 
своїй функціональності від комуністичної, яка закликала ненавидіти 
класового ворога. 

Більше 40% українців не належать до якоїсь конфесії. 21,3% заявило, що 
вони не сприймають якусь певну релігію, 14,4% - що є взагалі невіруючими, 
5,5% - не можуть нічого сказати про свою релігійність. До Церкви Київського 
Патріархату себе відносять 27,8% опитаних, Московського Патріархату – 
18,3%, Автокефальної – 1,2%, Греко-Католицької -8,8%, Римо-Католицької – 
1,3%. Протестантів у нас 0,8%, мусульман – 0,2%, інших вірувань – 0,7%. 
Опитування проведене 1-11 червня у всіх регіонах країни респондентів віком 
понад 18 років (Газета по-киевски.- №141). 

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. 
Доброва у своєму листі на ім’я Президента НАН України акад. Патона 
Б.Є. висловлюється стурбованість сакралізацією країни, процесом 
активного розширення функціонального впливу релігії і церкви на 
суспільство, зокрема на освіту і культуру, перевищенням кількості 
священнослужителів над кількістю раціонально мислячої інтелігенції, 
науковців. Захоплення релігією і «окультними науками» буквально захопило 
суспільство. При цьому богослови шулерськи спекулюють фактами науки, 
запозичують у свій арсенал термінологію та наукові методи. Вони ігнорують 
у своїх «наукових обґрунтуваннях» відому істину, висловлену ще Фомою 
Аквінським: «Де закінчується сфера науки, там починається сфера віри». То ж 
треба, «поряд з науковим аналізом позанаукових форм знання здійснювати 
світоглядну критику міфомагічних та релігійних забобон і практик, 
розкривати їх ідейну обмеженість, теоретичну неспроможність і 

небезпечність захоплення ними за сучасних умов… Руйнування наукового 
світогляду загрожує не тільки соціальному капіталу науки, але й гальмує 
формування інноваційної культури суспільства і науково-технологічний 
розвиток країни в цілому». 

Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Доброва професор Б.Маліцький у своєму листі на ім’я міністра освіти 
С. Ніколаєнка висловлює занепокоєнні своєї інституції визнанням 
Міністерством богослів’я окремою науковою чи філософською 
дисципліною. «Богослів’я традиційно авторитарне, - говориться в листі, - тим 
самим воно відрізняється від будь-якої незалежної, автономної думки – не 
тільки від наукової, а й від філософської… Богослів’я неможливе поза 
соціальною організацією церкви… Наука ж – це особливий вид пізнавальної 
діяльності, метою якої є вироблення об’єктивних, системно організованих та 
обґрунтованих знань про світ. Тому держава має брати під свою опіку та 
контроль не вивчення богослів’я (теології), бо це завдання відповідних 
релігійних інституцій, а дослідження проблем взаємодії науки з іншими 
формами суспільної свідомості, зокрема і з релігією… Такого роду питання 
мають вирішуватися із загальнодержавної точки зору, а не шляхом поступок 
держави окремим, хоча й шановним у суспільстві, релігійним інституціям або 
деяким представникам вищих навчальних закладів, які ініціюють рішення про 
впровадження богослів’я в навчальні плани вузів. Сьогодні, коли у світі 
багато країн активно прямують по шляху розвитку суспільств, заснованих на 
знаннях, Україні конче необхідно підвищити наукоємність своєї освітянської 
системи, інноваційну та загальну культуру суспільства. На наш погляд, 
важливу роль у цьому процесі має відіграти впровадження в систему 
середньої та вищої всвіти дисципліни «Історія науки в техніки». До речі, 
близька до пропонованої Центром Доброва наукова дисципліна, як 
обов’язкова, вивчається у вузах Росії –«Основи природознавства».  

Одеський митрополит Московсько-Православної Церкви оголосив анафему 
всім, хто дивився кінофільм «Код да Вінчі». Ті 
одесити, які бачили фільм до оприлюднення 
застереження митрополита, мають покаятися в 
храмі, запросити на себе епітим’ю в звільнення 
духовника від цього гріха. Така недоумкуватість 
владик була хіба що в роки середньовіччя. Не 
маючи що сказати переконливого вірним щодо 
змісту фільму, Агафангел діяв за принципом «не 
дивитися тому, що не треба дивитися». Цікаво, а чи 
сам владика бачив цей фільм? Якщо не бачив, то як 
можна давати якусь оцінку тому, чого не знаєш, а 
якщо бачив, то відтак владика сам себе анафемував. 

Московсько- Православна Церква України заявляє 
про своє єдине право дати погодження на візит 
Папи до України. При цьому вона нехтує тим, що Папа може без її 
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запрошення і без її згоди/незгоди на те їхати до своїх вірних і за запрошенням 
Української Греко-Католицької і Римо-Католицької Церков, духовним главою 
яких він є. Ще до офіційних запрошень Папі підпорядкований митрополиту 
Володимиру (Сабодану) глава Союзу православних громадян України В. 
Кауров обіцяє «масові акції протесту в Києві… Хрестні ходи паралізують 
центр столиці, і це стане проблемою державного рівня… Акції протесту 
будуть більш масовими, ніж під час минулого візиту папи римського». Цьому 
православному анархісту підспівує прогресивна соціалістка Н. Вітренко: «Я 
сама буду в перших рядах віруючих, які будуть хресним ходом йти по Києву, 
щоб відгородити Київ від спаскудження подібними нав’язаними візитами» 
(Мир.- №11). Цікаво, як сприймають в Нунціатурі Апостольської столиці 
подібні погрози від тієї єдиної православної Церкви України, із владиками 
якої там братаються під час різних прийомів представники Посольства 
Апостольської столиці..  

Лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський не вірить в масштабність 
протестів з боку московсько-православних проти приїзду в Україну 
Папи Римського, бо ж, як засвідчило ставлення їх до заклику керівництва 
УПЦ МП не дивитися «Код да Вінчі», православних в Україні незначна 
кількість, навіть менша, ніж в Індії чи Йорданії. Все, що змогли зробити 
місцеві православні, то це зірвати декілька оголошень про демонстрацію 
фільму. «Це зриме свідчення того, що винятково незначна кількість 
православних в Україні не дасть їм можливості провести хоч якусь серйозну 
акцію протесту. Певно тому Папа й не збирається звертати увагу на 
православну громадськість в Україні. З причини її відсутності» (Мир.- №11). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
8 липня, на ім'я Предстоятеля Української Православної Церкви 
Московського Патріархату митрополита Володимира (Сабодана) з 
нагоди 40-річчя його архієрейської хіротонії надійшла телеграма від 
Віктора Ющенка. "Блаженніший Владико, нехай і надалі Ваша багатогранна 
архіпастирська діяльність приносить щедрі духовні плоди», - говориться 
зокрема у вітанні від Президента України. 

Указом Президента України Віктора Ющенка № 578/2006 від 26 червня 2006 
року, за вагомий особистий внесок у державне будівництво, утвердження 
конституційних прав і свобод громадян, соціально-економічний і духовний 
розвиток України і з нагоди 10-ї річниці Конституції України архиєпископ 
Хмельницький і Шепетівський Антоній (Фіалко) нагороджений орденом 
„За заслуги” II ступеня. Про це повідомляє „Православіє в Україні”. 

Православна Церква вже досить давно використовує такі світські засоби 
реклами як „біг-борди”. Передує тут Українська Православна Церква 
Київського Патріархату. Не так давно вулиці Києва були оздоблені 
невеличкими рекламними щитами „Закон Божий в кожну батьківщину”, на 

яких Патріарх Філарет показував 
відання Закону Божого, здійснене 
УПЦ КП. Але найчастіше ми бачили 
першоієрархів гілок українського 
Православ`я, які вітають із Різдвом чи 
Воскресінням Ісуса Христа. 
Нещодавно на київських магістралях 
з`явилися інші „біг-борди” – 
„Українській державі – помісну 
Українську Православну Церкву”. 
Фашиствуючі православні 

клерикали Одеси погрожували геєною вогненною українським 
православним міста, які заклали камінь для першої в південному регіоні 
країни козацької церкви Покрови Святої Богородиці. Хрест на місці 
будівлі освятив керуючий Одесько-Балтською єпархією УПЦ КП Яків. 
Московсько-православна Церква Одещини, очолювана відомим 
українофобом митрополитом Агатангелом, провела мітинг протесту. 

Василь Червоній помітна постать на теренах становлення в Україні 
Православної Автокефалії. Він був серед тих трьох осіб, які сприяли 
поєднанню вірних митрополиту Філарету єпископів і кліру УПЦ з 
Автокефальною Церквою й утворенню Київського Патріархату. Це з його 
прозорливості не вдалося залишити для Московсько-Православної Церкви, 
очоленої опісля митрополитом Володимиром (Сабоданом), Володимирський 
собор, резиденцію Церкви на Пушкінській, фінанси. Тому з такою ненавистю 
сприйняли в УПЦ МП призначення В. Червонія губернатором Рівненщини і 
водночас з радістю звільнення його Президентом Ющенком. 28 травня у всіх 
храмах Рівненської єпархії УПЦ МП відбувся вдячний молебен Богу і 
Президенту за вивільнення області від Червонія. При цьому московсько-
православні не обійшлися від явної брехні, оголосивши колишнього 
губернатора, як вони пишуть, «прихильником язичницької РУНВвіри, а саме 
її різновиду «Великий вогонь», а його діяння назвавши «гоніннями правителя-
язичника на християн» (Мир.- №11). По-перше, РУНВвіра не є язичництвом, 
а «Великий вогонь» - її різновидом, а по-друге, В.Червоній є членом 
Церковної Ради УПЦ Київського Патріархату, а календар в його приймальній 
з язичницькими богами належав секретарці губернатора і висів там ще до 
приходу його на посаду. 

Дехто із священиків УПЦ МП Закарпаття заявляє, що в разі утворення в 
Україні Помісної православної Церкви вони мають намір попросити тоді 
для своїх парафій юрисдикцію Сербської Православної Церкви, до якої 
колись належали (Мир.- №11). 

Московсько-православні віруючі Чернігова всіляко протидіють переданню 
Церкві Київського Патріархату храму святої Катерини. На підтримку їм зі 
всієї України з’їхалися представники Союзу Православних Громадян 
України, братства Олександра Невського. Десять років УПЦ КП добивається 
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передачі їй храму, який нині є музейним приміщенням. Влада міста за 
декількаденного мерства там соціаліста Рудковського прийняла рішення про 
передачу будівлі УПЦ МП. Ось і маєш незаангажованість нібито 
помаранчевої команди. 

Із-за недотримання правил пожежної безпеки – експлуатація побутових 
електроприладів – ледь не згоріла Почаївська Лавра. Пожежа виникла в 
одній із монастирських келій. Пожежники спасли 21 особу і матеріальні 
цінності на суму понад 2 млн грн. Обійшлося без жертв. Почаївська Лавра, 
яка нині знаходиться у віданні Московсько- Православної Церкви України, 
заснована біглими ченцями з Києва під час Батиєвої навали. Її храми багаті 
настінними розписами, скульптурами й орнаментами. Тут зберігаються 
святині Почаєва – слід Матері Божої і її чудотворна ікона. 

Бронзовий бюст Іллі Муромця в подарунок одержав Києво-Печерський 
монастир. Відтворенням обліку святого займалися в 
Московському бюро судово-медичної експертизи. 
Фахівці бюро зробили гіпсову копію лицевої частини 
лаврського святого та рентгенограму його мощів, які 
нині знаходяться у ближніх печерах монастиря. 
Експертиза дала можливість встановити, що Ілля 
Муромець мав ріст 177 см. Медики знайшли 
патологічні зміни хребта, сліди перелому ключиці і 
ребер, що засвідчує достовірність народних оповідей: 
«Помер Муромець від удару списом у серце». 
Скульптура подає Іллю Муромця задумливим, 
практично лисим широкоплечим старцем з довгою бородою.  

Всеукраїнське православне братство архистратига Михаїла готове подати в 
суд на уніатську церкву, яка займає у Києві два православних храми – 
Свято-Никольський на Аскольдовій могилі та Миколи Доброго на Подолі. 
Братство турбує те, що при реставрації храму на Аскольдовій могилі змінили 
його зовнішній вигляд, а також прикріпили дошку із зображенням Папи 
Римського. Голова братства В. Лукіяник заявляє: «Це - позор: українці 
усвідомили себе народом саме в боротьбі з уніатством. Уніати вже будують 
свій собор в Києві, хай там і збираються». Братство також збирається 
добиватися від київської влади повернення УПЦ МП церковної будівлі 
Києво-Могилянської Академії і відродження там монастиря. 

В.о. прем’єр-міністра України Юрій Єхануров постійно виявляє свою 
прив’язаність до Церкви Московського Патріархату. З нагоди 12-ї річниці 
перебування на посаді намісника Києво-Печерського монастиря архієпископа 
Павла Єхануров відвідав обитель. Він поздоровив намісника монастиря з 
річницею і побажав йому успішної праці у відродженні святині. Владику 
Павла поздоровив з цією річницею також Посол Росії в Україні В. 
Чорномирдін. То ж скажи, хто є твій друг, і я скажу, хто ти є. 

На базі Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП в Житомирі 
відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Організація 

роботи духовних недільних шкіл». Місце для проведення семінару було 
вибране не випадково, бо ж, слідкуючи постійно за пресою Церкви, 
складається враження, що в УПЦ КП житомирська недільна школа є єдиною, 
яка повністю виконує своє призначення. Маючи таку школу, мало хто 
посягне на вихід у державну школу, бо ж її світськість відразу знімає 
сакральність того Слова, яке може звучати таким лише в храмі. Засновником 
Житомирської недільної школи ще в 1993 році постав о. Богдан Бойко. Саме 
він закликав учасників семінару «не боятися витрачати час, сили та кошти на 
благу справу, адже ми в такий спосіб вкладаємо найкраще, що у нас є, в 
наших дітей – наше майбутнє». В недільній школі навчається 350 дітей, 
працює 25 викладачів. Школа працює з вівторка по неділю, навчання 
проходить у декілька змін. Для гармонійного розвитку дітей у школі працює 
кілька гуртків: хорового співу, народної творчості, малювання, різьби по 
дереву, рукоділля та поглибленого вивчення рідної мови. На допомогу 
недільній школі при храмі діє бібліотека та методичний кабінет, є відео- та 
аудіотека. Цікавим є те, що в школі не практикуються обов’язкові домашні 
завдання та оцінки, що породжує змагання в успішності. Недільна школа 
нерідко стає стежиною до Бога не тільки для дітей, але й для їхніх батьків 
(Голос Православ’я.- №11). 

Конфуз із благословенням митрополита Володимира. Відомо, що на 
конкурсі «Міс Всесвіт-2006» у Лос-Анджелосі нашу країну 
представлятиме 20-річна Інна Цимбалюк з Чернівців. Над одягом красуні, 
який мусить мати національний колорит, працювало 8 майстрів. Сукня була 

стилізована під вбрання княгині 
Ольги. На грудях фірменного 
розшитого корсету розшитого бісером 
вміщено іконку Матері Божої з 
дитятком Ісусом. Розглянувши 
надіслану фотографію вбрання, 
Предстоятель УПЦ МП погодився 
його благословити. Проте трапився 
неочікуваний конфуз. На голову Інні 
одягли корону у вигляді куполу 
Успенського собору. Певно це 
шокувало митрополита, бо він звів 

весь процес благословення, який, як це очікували прибулі 
фотокореспонденти, мав би бути тривалим, до декількасекундного 
проголошення «Благословляю». Владика швидко сів у автомобіль і від’їхав, 
залишивши у розпачі прибулих. І тут вже дали свободу своїм оцінкам ті бабці, 
які щоденно чергують на території монастиря з очікуванням якихось вказівок 
до дії. Одна з них сказала: «Церкву на голову нап’яла, а хреста на грудях не 
маєш!». Інша заявила, що митрополита присилували до благословення: 
«Владику замучили. Він уже й не таке благословить». Визнаємо, що в своїх 
оцінках скоєного кликуші виявилися правими: не можна ж те, що є святим 
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для інших, використовувати як якусь побрякушку чи забавку. То ж 
очікуваний урочистий ритуал, на який розраховувало оточення красуні, не 
получився. Можна погодитися з оцінкою газети ВВ: «Стилизованные купола 
больше похожи на дико неуместную аляповатую игрушку. Не говоря уже о 
том, что за время фотосессии массивная платиковая корона, покрытая 
сусальным золотом, на модельной голове не раз давала опасный крен то в 
одну, то в другую сторону» (№89). Модельєр Діана Дорожкіна виявилася 
далекою від того, що характеризує націанальне вбрання українців. Може так і 
треба, бо ж, як з’ясувалося, красуня від України нехтує українську мову. 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Пресс-секретар УГКЦ о. Ігор Яців певно не звернув увагу на пропозицію 
глави своєї Церкви кардинала Любомира Гузара, який вважає 
необхідним закріпити законодавчо в Україні розуміння подружжя як 
«союзу винятково між жінкою і чоловіком». Отець заявив, що УГКЦ не 
буде закликати до революції і провокувати насилля, якщо в Україні буде 
прийнятий закон, який дозволяє одностатеві шлюби. На противагу цьому 
прес-секретар УПЦ МП Василь Анісімов заявив: «Сім’я – це єдиний інститут 
продовження роду людського, а, враховуючи нашу демографічну ситуацію в 
країні, думка про гріховність гомосексуальних за’язків надто важлива».  

Українські лефевристи розбудовують свій центр. Втілюється в життя 
будівництва літньої каплиці біля парафіяльної церкви апостола Петра і Павла, 
де парохом є отець В.Ковпак. Тут створюється цілий духовний комплекс. 
Скоро постануть стації хресної дороги. Чотирнадцятою стацією буде 
підземний грот в церковному саду, викладений каменем, в якому розміститься 
гріб Божий. 

У Ватикані на площі святого Петра відбулася зустріч Папи Римського 
Бенедикта ХVІ з представниками 123 різних релігійних рухів та 
асоціацій, в якій взяли участь делегації з багатьох країн світу.  

Українська Греко-Католицька Церква зняла питання свого Патріархату. 
Про це заявив прес-секретар глави Церкви о. Ігор Яців. «Справа в тому, що 
нині відсутній процес, який можна було б назвати переговорним.,- заявив 
отець у своєму інтерв’ю газеті «Понедельник» (№23).- Ми не ведемо 
переговори з Ватиканом про титул Патріарха. Відбувається інший процес – 
процес розвитку Церкви і її окремих структур… Нашою метою є не 
одержання статусу Патріархії самої по собі, а розвиток Церкви… Коли 
Церква виходить на певний рівень розвитку, то вона вже є патріаршою, а 
Апостольська Столиця як компетентний орган визнає її в статусі Патріархії». 

Українські лефевристи в особі отця Василя Ковпака і його оточення свій 
традиціоналізм обґрунтовують необхідністю збереження в богослужінні 
тільки церковно-слов’янської мови, бо ж , дивись, так було до 1946 року, за 
років митрополитства Андрея Шептицького. «Хто дав право міняти 

літургійну мову? – заявляють ковпаківці ( не ті партизани, які були в загонах 
Сидора Ковпака, а нові – РП).- Наші батьки ніколи не служили українською 
мовою». Батьки може й не служили, а сам отець Василь, до виниклого у нього 
прагнення чимось заявити в Церкві гучніше від інших, тривалий час служив 
саме українською. До того ж, церковнослов’янська не є сакральною мовою 
(згадаймо мови надпису на голгофському хресті), вона штучно впроваджена в 
богослужбовий обіг Кирилом і Мефодієм, перебуваючи до того на правах 
базарної. Не треба нехтувати і мовним новозавітнім каноном, де в Павлових 
посланнях говориться про необхідність проведення служби Божої зрозумілою 
мовою. Мова – душа народу. То ж, нехтуючи українською мовою, ковпаківці 
в такий спосіб підспівують Церкві Московського Патріархату, виявляють своє 
українофобство. 

Секретаріат Президента України повідомив, що візит Папи Бенедикта ХVІ 
в Україну може відбутися через 2-3 роки. В день відзначення 5-тиріччя 
перебування в нашій країні Івана Павла ІІ нунцію Апостольської столиці 
архієпископу Івану Юрковичу Президентом України було передане для 
Бенедикта ХVІ такого змісту запрошення. Для В. Ющенка приїзд Папи – це 
великий політичний знак. Проте всі пам’ятають, що в минулому Україна була 
єдиною країною, куди Папа приїхав без запрошення домінуючої Церкви. Те, 
що Київський Патріархат не перечив цьому, для Ватикану нічого не означає, 
бо ж ця Церква не є визнаною в християнському світі, а її глава Філарет (всі 
це розуміють) використовує будь-яку можливість «засвітитися» поруч з 
главою канонічної Церкви. Новий Папа, на відміну від свого попередника, 
віддає перевагу роботі у Ватикані (за рік він виїздив лише до своєї Німеччини 
і батьківщини попередника). До того ж, він, як і його Німеччина, більше 
зорієнтований на Росію і її православну Церкву, а тому не стане своїм візитом 
в Україну гнівити об’єкт своєї уваги і бажань, не поміняє церковну свідомість 
на політичний резон (Газета по-киевски.- №145). 

Внутрішні чвари в українському греко-католицизмі наростають. З метою 
утвердження ідеї єдності Церкви керівництво УГКЦ організувало молитовний 
хід вірних від Страдецької гори, де, згідно оповідей, колись нібито з’явилася 
Мати Божа і де спочивають відомі в Церкві отець М. Кондрад і дяк В. 
Прийма, і до Янова, де нині служить опальний, званий лефевристом, отець 
Василь Ковпак. Проте, як свідчить преса вірних, які підтримують цього 
священнослужителя, хід не досяг бажаної мети, хоч і «чисельно вдався». Той 
факт, що хід відбувся на свято священномученика Йосафата, ковпаківці 
використали для засвідчення своєї правоти, бо ж саме священики-
традиціоналісти, як твердять вони, «змусили церковних пасторів звернути 
особливу увагу на особистість цього святого». «Модернізуючи Греко-
Католицьку Церкву, Ви, - говориться в листі від вірних – прихильників 
В.Ковпака архієпископу Львівському Ігорю Возняку,- зневажаєте таким 
чином її історичні та духовні цінності і переслідуєте тих, хто хоче її 
зберегти… Голі фрази звинувачень на адресу так званих «лефевристів» - це 
лише істерія». І далі: «Переглядаючи останні статистичні дані про рівень 
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корупції в Україні, де за п’ятибальною шкалою Церква вражена корупцією на 
2,3 бали, доходжу думки: а можливо ці парафії – ласий шматок для когось? 
«Купка лефевристів» - це насправді тисячі мирян, які могли б піднести 
матеріальний рівень не одного священика, який спить і мріє про це». В листі 
парафіянки Богдани Бук на ім’я владики Ігоря звучить: «Я, Владико, хочу 
запитати Вас, в чому виражається цей непослух до Вас тих традиційних 
священиків. Адже вони, зокрема о. Василь Ковпак, мають лиш одну вину 
перед Вами, що не скорочують Служби Божої, не випускають вервицю з рук, 
а постійно моляться, провадять нічні адорації, Хресні дороги, дотримуються 
строгого посту, моляться всі молитви, набожества і не викидають з церкви 
образів Серця Матері Божої і Серця Ісуса Христа, які є в нашій Греко-
Католицькій Церкві» (Греко-Католицька традиція.- №9). 

Глава УГКЦ сказав, «щоб не було жодних непорозумінь: ми розуміємо, що 
православні не конфесійно, а культурно-традиційно є спадкоємцями 
візантійської традиції, яка прийшла до Києва в Х столітті. А з Києва, як з 
колиски християнства, розійшлася в усі частини світу, на всю околицю. 
Сучасні православні течії – це частина великої візантійської традиції, до якої 
відношу і нашу Церкву. І моя мрія, щоб та Київська церква, яка була за часів 
Володимира, знову була об’єднана. Та ми не можемо себе обманювати тим, 
що сучасна українська об’єднана церква може бути такою, як за часів княжої 
доби, бо через обставини, які склались в окупованій Московською імперією 
Україні, багато традицій втратилося. Але суть 
українці зберегли: київську спадкоємність, хоча 
сучасне православ’я представлене кількома 
церквами. Наше об’єднання не передбачає 
усунення певних звичаїв, бо звичаї потрібно 
зберігати, не передбачає однообразності, а 
об’єднання у формі сопричастя, тобто єдності у 
множині, респектуючи ті поодинокі звичаї, які 
легітимно наросли і які треба респектувати і в 
жодному разі це не слід заперечувати чи 
зневажати. Одне, на чому ми напоягаємо, це є 
те, щоб єдину Українську православну церкву 
бачити у сопричасті із Вселенською 
православною церквою, зберігаючи ті основні 
елементи, які творять Христову Церкву, оберігають єдність Христової віри» 
(Подільські вісті.- №68). 

Коментуючи різні судження з приводу перенесення центру УГКЦ до Києва, 
Предстоятель Церкви кардинал Любомир Гузар зауважив, що «це 
перенесення треба бачити передовсім на тлі історичному». Він вважає, що 
центр греко-католицизму було перенесено з Києва до Львова із-за 
експансіоністської політики Російської імперії на загарбаних нею українських 
землях». То ж після 200-літнього вигнання ми повернулися до столиці, бо 
маємо тепер свою, вільну від російських загарбників державу. До того ж, як 

відзначає владика, «церковний закон, якого ми дотримуємося, вимагає, щоб 
глава помісної церкви, якою є УГКЦ, перебував у столиці, як і голови інших 
церков. Це – природна річ». Наступне, що, на думку кардинала, є дещо 
парадоксальним, висилаючи і переміщаючи греко-католиків із західної 
України на її Схід, комуністичний режим цим самим сприяв появі їх громад 
на всіх українських теренах, що, зрозуміло, вимагає їх священичої обслуги. 
«Керувати загальноукраїнською громадою зі Львова важко. До того ж, - 
наголошує Любомир Гузар, -ми не хочемо, щоб нашу церкву кваліфікували 
як регіональну, переважно західну. Церква повинна об’єднувати весь народ, а 
не ховатися в якому-небудь одному регіоні… Ми нікого не переконуємо: 
«Ставайте греко-католиками!». Наш обов’язок – надавати людям можливість 
вільного віросповідання (Подільські вісті.- 12 травня ). 

Священик УГКЦ Іван Барабаш зауважив, що його Церква ніколи не 
виступала проти футболу, бо це нормальний вид спорту… Ми не можемо 
бути проти футболу, бо навіть самі організовували чемпіонат з цього виду 
спорту між парафіями. Владика дав на це благословення, то який же може 
бути гріх?.. То нормальне явище, коли наша збірна чесно і чисто грає… Наша 
Церква молилася за те, аби Україна як християнська, європейська держава 
могла себе показати на найвищому рівні. Зокрема, у спорті. Це не є гріх» 
(Експрес.-27-28 червня). 

Дві прощі до Зарваниці відбулися протягом липня: 1-2 липня – молодіжна, а 
15-16 – всеукраїнська, присвячена Року родини. В прощах брали участь глава 
УГКЦ кардинал Любомир Гузар, єпископи із Польщі, кардинал Джовані із 
Неаполя. В прощі брали участь паломники не тільки з різних регіонів 
України, а й із далекого зарубіжжя. Паломників нараховувалося декілька 
тисяч. 

Причиною міжрелігійного протистояння, на думку глави УГКЦ Любомира 
Гусара, є «замале бажання справжньої єдності. Єдність не є легка дія. 
Люди мають якийсь майже природний нахил роз’єднуватися і людям не легко 
жити в єдності. Проте єдність є все ж таки можливою. Бо ж це є Божий дар і 
Бог його, напевно, щедро нам дає, якщо би ми усі щиро хотіли з цього 
скористатися. Мені здається, що у нас є замало бажання, замало волі, щоб ми 
були об’єднаними. Єдність не означає, що ми маємо бути однаковими, як 
вимуштруване військо і т. і. Єдність – це є свобода, але така свобода, власне, в 
якій є якась виразна спільнота, хоч кожний зберігає свою особистість… Якщо 
ми починаємо торгуватися єдністю, то вже тієї єдності немає. І це є трагедія 
нашого релігійного життя сьогодні. І не тільки в Україні, але і в цілому світі, 
ще замало щирого абсолютного бажання єдності» (pro UA com) 

Часопис «Греко-Католицька традиція» (№12), описуючи Службу Божу, 
відправлену нещодавно прибулим в Україну владикою Діонісієм 
Ляховичем, схвально оцінили її зокрема за те, що зовсім не згадували 
православних, побожно причащали віруючих, відправа мала більш 
традиційний характер. Послідовники о. В. Ковпака зазначають, що це 
відбулося так тому, що не були присутні, як пишуть, на службі «провідні 
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діячі» УКУ, які насправді Український Католицький Університет 
перетворили на протестантський навчальний заклад. Доказом цього нібито є 
буклет-реклама УКУ, де зокрема говориться про відкритість ЦУЦ до східного 
і західного богослов’я, можливість навчання і викладання в університеті 
греко-католикам, православним, римо-католикам, протестантам та юдеям. 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
В Управлінському центрі свідків Єгови в Україні, що називається Бетель, 
знаходиться перекладацький відділ. Відділ 
перекладає з англійської мови на українську книжки, 
брошури, буклети, відеофільми тощо. Англійський 
текст цих публікацій приходить в електронній формі 
із всесвітнього центру з Брукліна (США). Тексти і 
Бетелі перекладаються, коректуються, робиться їх 
комп’ютерна верстка, яка потім висилається до 
Німеччини для друку. Після видруку україномовна 
продукція привозиться до Бетелю, а вже звідси 
щотижня близько 60 тонн її розвозиться по регіонах 
України. 

Всеукраїнський Союз баптистів очолив В’ячеслав 
Нестерчук. Його обрав ХХ з’їзд ВСО ЄХБ. До цього 
В. Нестерчук з травня 2002 року був заступником 
глави ВСО ЄХБ. Народився 25 січня 1953 року. 
Закінчив біблійні курси в Москві, має ступінь 
«Доктора служіння». Працював директором 
Асоціації біблійних інститутів, ст. пресвітером по 
Рівненській області, звідки родом. Григорій Іванович 
Комендант, який з 1990 року був президентом цієї найбільшої не лише в 
Україні, а й у Європі протестантської спільноти, став головою новоутвореної 
Духовно-дорадчої Ради при ВСО ЄХБ. 

Міжнародний християнський табір «Глорія» Німецької лютеранської 
Церкви України для оздоровлення дітей із сімей вірних вибрала 
оздоровчий табір «Юний романтик» в Одесі. Окрім оздоровлення 
морською водою, дієтичним харчуванням, «Глорія» запропонувала 10 днів 
захоплюючої веселої щовечірньої музикальної години, спортивні змагання і 
біблійну програму «Хто такий Бог?». Спонсори з Баварії удешевили вартість 
дитячого відпочинку. Повна вартість путівки з 540 грн на одну дитину могла 
бути зменшеною до 100 грн. В таборі було передбачено дві зміни – для дітей 
8-12 років і дітей 13-16 років.  

У Львівській громаді адвентистів сьомого дня відбулися урочистості з 
нагоди 20-ліття ансамблю бандуристів «Срібні струни», який часто 
виїздив за межі галицької столиці в інші міста країни з євангельською 

програмою. На ювілей приїхав навіть президент дивізіону Артур Штепе. Тут 
– і президент Церкви адвентистів сьомого дня України В. Крупський. 
Ініціатором створення ансамблю був тодішній керівник церкви в Україні 
Микола Жукалюк і член львівської громади аматор-бандурист Ярослав 
Сулим. Ансамбль утворювався в радянські часи, а тому це відбувалося в 
умовах конспірації. Євангелізація допускалася тоді хіба що на рівні 
релігійних хорів і музичних колективів. Лише для них відкривалися палаци 
культури, сільські клуби. У липні 1990 року колектив мав честь грати на З’їзді 
Генеральної Конференції в м. Ведіанополі (США). «Срібні струни» брали 
участь в понад 200 євангельських кампаніях. На ювілейних урочистостях 
бандуристи почули чимало слів подяки й визнання керівників Церкви, від 
іноземних делегацій. 20-річчя бандуристського ансамблю «Буковинська 
перлина» відзначили також в Домі молитви села Мамаєвці, що біля Чернівців. 
В 1994 році ансамбль записав свій перший альбом, коли був вперше 
запрошений для поїздки за кордон – на з’їзд Генеральної конференції 
адвентистів до Голландії. Ісус Христос є центральною темою пісень 
колективу (Адвентистський вісник.- №5 і №7). 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
Муфтій Ахмед Тамім заявив, що дехто в Україні думає, що такі партії як 
Джамааат-Ісламійя, Хізб-ат-Тахрір, Брати-мусульмани та ін. не є 
небезпечними, що це є тільки їх переконання, які вони мають право 
поширювати, посилаючись на свободу слова і лібералізм. Вони також 
говорять, що там, де є свобода слова, не можна забороняти роботу організацій 
з різними переконаннями. «Але ці люди хай задумаються над тим, що вони 
будуть говорити, коли якась із цих організацій на основі своїх переконань 
потім захоче знищити їх?! Ці переконання – не просто політичний світогляд, 
це – переконання терору. Не можна давати їм свободу участі в різних видах 
діяльності, оскільки вони не визнають нічого іншого, окрім знищення тих, хто 
не погоджується з їх переконанням». 

Шейх Ахмед Тамім високо оцінив позицію Президента України щодо 
карикатурних малюнків, які ображають почуття мусульман. Водночас 
він звернувся до Президента країни з проханням протистояти тим, хто 
звинувачує мусульман всього світу в тероризмі і говорить, що агресія 
закладена в серці кожного мусульманина. 

Муфтій України Ахмед Тамім є частим гостем у вищих навчальних 
закладах країни. Він часто приймає у себе студентів з київських вузів. У 
своєму виступі в Національній академії Управління Ахмед Тамім особливу 
вагу приділив з’ясуванню понять культура, людські цінності, цивілізація та ін. 
Виступаючи в Східноукраїнському національному педуніверситеті, муфтій 
розповів про життя мусульман в Україні. 
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Масові безладдя відбулися в Бахчисараї в перших числах липня. На 
центральному ринку міста виник конфлікт між торгівцями й кримськими 
татарами. Приводом послужило те, що власники ринку розпочали будівельні 
роботи в охоронній зоні біля стародавнього мавзолею, на території 
колишнього мусульманського кладовища, де було поховано багато 
знаменитостей кримських татар. 

Якщо в деяких мусульманських країнах зарубіжжя наявне загалом 
негативне судження про футбол, то в Україні, зокрема в Криму, 
мусульманське об’єднання МАГО «Арраїд» організовує футбольні 
змагання на свій кубок. В цьому році в Зерновому АРК кубок виборювало 
п’ять команд з різних регіонів Криму. Щастя змагань було на боці команди 
«Кримгеофізик». Але МАГО не обійшла увагою й інших учасників змагань. 
Всі одержали пам’ятні призи. 

Ісламський громадсько-культурний центр Києва тримає в полі постійної 
уваги мусульманську сім’ю. Так, в травні він організував для батьків 
семінар на тему «Статеве виховання мусульманських дітей в 
немусульманському суспільстві». Голова жіночої організації «Марлям» 
Ольга Фриндак наголосила на важливості обговорюваної проблеми, бо ж 
мусульмани України живуть в суспільстві, що керується західними 
стандартами моралі. Сьогодні мусульманським сім’ям надто складно 
оберігати моральність своїх дітей там, де пропагуються «вільні відносини». 
Наявна література говорить скоріше про те, як сподобатися взаємно хлопчику 
і дівчинці, які їх фізіологічні особливості, ніж про красоту сімейних відносин. 
Перед учасниками семінару виступили знані науковці-психологи. 
Підготовлено до друку книгу «Чудо жизни». 

Програма «Спецкор», яку веде Андрій Цапленко допустилася, як заявили в 
Міжобласній асоціації громадських організацій «Арраїд», явної брехні 
щодо них і подій, пов’язаних із депортацією з України узбеків-нелегалів, 
зарахованих спецкором до бойовиків Ісламського Руху Узбекистану. 
А.Цапленко, випускаючи в ефір свої побрехеньки про «Арраїд» як 
організацію, що співпрацює із партією «Хізб-ут-Тахрір», не законтактував із 
нею з тим, щоб ознайомитися із основними напрямками роботи цієї 
Міжобласної організації, зокрема благодійництвом і культурно-освітньою 
діяльністю. Газета МАГО «Арраид» критично оцінила використання А. 
Цапленком в ролі експерта глави ДУМУ Ахмеда Таміма, який за рішення 
суду вимушений був спростовувати виголошені ним ще в 1998 році подібні 
звинувачення на адресу Арраїда (Арраид.- №5). 

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв негативно розцінив спекулятивний зміст 
програми «Спецкор» щодо ситуації в Автономії: «Ми, мешканці Криму, 
кримські татари і Духовне управління мусульман Криму певно в 100 разів 
більше знаємо, що твориться в Криму і хто ініціює цей ваххабізм і Хізб-ут-
Тахрір. Ми все це прекрасно знаємо, і не треба тут вести подвійну гру й 
показувати себе як таких, що борються проти ваххабізму. Це абсолютно не 
так. Те, що показує Цапленко, те, про що говорить Ахмед Тамім по 

телевізору, заявляючи, що «Арраїд»… підтримує екстремізм, є неправдою. 
«Арраїд» виконує благодійницьку і просвітницьку місію. Я не маю ніяких 
сумнівів: те, що сьогодні говорять, то хай скільки хочуть говорять. Прийде 
час, і ми обов’язково відокремимо чисте від брудного» (Арраид.- №5) 

Факт перерваності традиції ісламського життя кримських татар породив 
багато різних труднощів, пов’язаних з відсутністю кадрів. За таких умов, 
природно, було тяжко провести відбір тих молодих людей, які прагнуть стати 
імамами. Тут не обійшлося без того, що наявні мусульманські центри Росії та 
інших країн прагнули у свій спосіб і у свій інтерес виявити свій вплив на 
мусульманське середовище кримських татар. За цих умов важливо, як це 
зазначається в газеті «Арраид»(№5), навчитися бути правильно відповідними 
законам ісламу як релігії при збереженні менталітету, духу і традицій 
кримськотатарського народу, сформованих раніше віками. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх повідомив про 
будівництво в Києві по вулиці Щекавицькій навчального і громадного 
центру. Невдовзі в єврейській громаді буде введене чітке фіксоване членство. 

Єврейська громада Києва відзначила 25 травня в Галицькій синагозі День 
Єрусалиму. Тут можна було ознайомитися з історією «золотого міста», яке 
протягом всієї своєї трьохтисячолітньої історії десяток разів опинявся під 
чужеземним володарюванням. У виступі рабина синагоги Еліша Хенкіна 
звучала радість від того, що єдиний Єрусалим тепер є столицею Ізраїлю, що 
Храмова гора зрештою належить знову євреям. 

В Інтернеті з’явився перший в Україні сайт на івриті 
http://www.chаbadua.org Сайт при синагозі Бродського редагується 
керівником «Бейт ХаБаД» Елішівом Каплуном й публікує новини єврейської 
спільноти, оголошення, а також утримує інформацію, присвячену іудейським 
святам. Враховуючи значну кількість івритомовного населення України, 
можна гадати, що поява сайту може послужити початком відродження 
єврейської преси на національній мові. 

В Сімферополі невідомі здійснили черговий напад на синагогу «Нер- Тамід». 
Їм вдалося збити одну і пошкодити другу відеокамери. Після нападу синагога 
мала вигляд будинку після його обстрілу. Міліція, як і в минулий раз, ніяк не 
зреагувала на цю явно антисемітську акцію. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
В Сімферополі все частіше з’являються публікації, які спотворюють 
природу караїмського етносу. Серед них – видруки М.Б. Кизилова. Ми їх не 
називаємо науковими дослідженнями. Автор займається плутаниною, 
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ототожнюючи караїмів етнічних і за вірою. Всупереч думці цього друкаря, 
етнічна самосвідомість кримських караїмів – «карай», «калайлар»(множина) – 
первинне, є давнім тюркським етнонімом і не пов’язане з позначенням 
караїмської релігії. Кизилов і його співдумці називають націоналістами тих, 
хто обстоює історичну і духовну самобутність караїмів, що засвідчує не 
тільки відсутність у цих писак наукової культури, а й вияв їхнього 
голослівного слідування в руслі єврейської історіографії, яка нехтує 
аргументовано доведену теорію хазарського походження східно-
європейських караїмів (Историческое наследие Крыма.- 2006.- №12). 

Для переважної більшості українців всі обрядові дійства свята Івана Купала 
постають вже не з якимсь сакральним змістом, а як форма розваги. То ж, 
виходячи в купальську ніч на святкування Івана Купала, нинішня молодь 
користається формами традиційного свята лише як засобом забави. Тут і 
очищення водою та вогнем, а пошук квітки папороті, і ворожіння на віночках, 
спущених на воду озера чи річки. В такий спосіб молоді українці віддають 
свою шану скоріше своїм пращурам, ніж тим, кого вони вшановували. 

Українські язичники Києва відзначили в день літнього сонцестояння свято 
Купала на березі озера. Сценарій святкового дійства був опрацьований 

заздалегідь, то ж тут нікому не 
прийшлося скучати, а чи ж бути 
просто в ролі глядача. Поміж 
святкуючих постійно крутилися 
відповідно одягнуті й обмазані 
сажею чорти та упирі, які прагнули 
якось накапостити. Вони викрадали 
дівчат і вкидали їх у води озера. 
Правда, від них можна було 
відкупитися поцілунком. Рідновіри 
молилися до вогню. Купала і є саме 

святом поклоніння вогню й воді як першооснові всього. Саме вогнем було 
освячено великий вінок, зроблений у ріст людини, через який мали пройти всі 
святкуючі. Язичники вважають, що Бог один, але він багатопроявний і 
багатоіменний. Як сказав язичник Данило, «ми молимося до Дажбога, Ярила, 
Перуна, Велеса, Купала. Але всі вони – Сварожиці, їхній батько – Сварог». На 
святі було і пускання в нічний час дівчатами вінків на воду й виловлення їх 
хлопцями, і ходіння святкуючих великим колом навколо величезної ватри, і 
пошуки цвіту папороті… ( Експрес.- 27-28 червня).  

Близько сотні українських язичників зібралися 24 червня на Замковій горі 
Києва на своє свято, яке відзначають протягом тижня 21-28 червня. 
Свято Івана Купала вони пов’язують із днем літнього сонцестояння, яке 
припадає на 22 червня. Як зазначає жрець спільноти «Родове вогнище Рідної 
православної віри» Ярополк, Купала вшановується в період буяння сили. 
«Молоді люди шукають свою пару. Вони стрибають через вогнище, щоб 
очиститися, виявити духовне єднання. Ті, хто тричі перестрибне вогонь, 

засвідчують богам свій вибір». На 
Замковій горі у язичників знаходиться 
ними відтворене Капище Ярили. Під 
час свята Верховний волхв Володимир 
(Куровський) з декількома відунами і 
жрицями читали давньослов’янські 
молитви язичницьким богам. 
Танцюючи, присутні на святі прагнули 
запросити до гурту русалок і лісних 
духів. Цього року своє купальське 
святкування українські язичники вперше продовжили на Трухановому 
острові. Одягнуті у вишиванки, вони співали, танцювали, проводили різні 
конкурси, просто забавлялися. Дівчата спускали на воду віночки і разом з 
хлопцями шукали квітку папороті (Газета по-українськи; Сегодня.- 27 
червня). 

Жрець духовного центру Рідної Православної віри Живосил частіше, ніж 
Гідрометцентр, не вгадує погоду наступних днів. Так, він прогнозував на 
вівторок-середу (27-28 червня) дощі, але їх не було. Секрет процедури своїх 
передбачень рідновіри не розкривають. При цьому вони заявляють навіть про 
можливість замовляти погоду, але від себе, а не як замовлення від когось 
іншого. То ж якщо матимемо погану погоду, то будемо знати, що її могли 
наслати з центру Рідної Православної віри. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Харківська влада проти будівництва буддистського храму в парку 

«Зустріч». Це нібито реакція на вимоги громадськості міста. Проте в Харкові 
все ж багато послідовників цієї світової релігії. І це не тільки в’єтнамці, які 
проживають в Харкові, а й ті з України, хто прийняв за свою цю релігію. То 
ж, забороняючи вже раніше схвалене владою рішення про виділення землі, 
харківська влада позбавляє велику громаду буддистів міста безперешкодно, 
як то говориться в законодавстві, відправляти одноособово чи колективно 
релігійні обряди своєї конфесії. 

Даосизм, хоч ця традиційна для Китаю релігія має декількатисячолітню 
історію, в Україні належить до нових релігійних течій. Ось лише після 
реєстрації в Києві двох їх громад сліди їх студенти НаУКМА ніяк не можуть 
віднайти. Проте є в столиці Інститут даосизму «Фунг-Лой-Кок», президент 
якого Манг Фонг Вун активно агітує за даоську гімнастику тай-чі, створену 
даоським монахом Чанг Санг Фенгом ще в ІІ столітті як вид бойового 
мистецтва. Тай-чі має багато стилів. Один із них занесений в Україну у Львів 
із Торонто - від канадського Товариства даоського тай-чі. Той, хто практикує 
тут тай-чі, почуває себе дуже здоровим, організованим, спокійним, 
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відпочилим. Рід час занять даоським тай-чі працюють всі групи м’язів. 
Корисність занять китайським тай-чі більше цінують люди старшого віку. 

Київські буддисти по-своєму відзначили в цьому році день уродин Будди. До 
цього вони прилучили й сучасні мистецькі засоби. Організатором святкування 
виступив Центр тибетського буддизму. Оскільки місячних календарів є 
декілька, то різні буддистські течії відзначають це свято в різні дні. 
Характерно, що і народження Будди, і досягнення ним просвітлення, і його 
смерть у календарі позначає єдина дата. В Тибеті цей день святкують 
четвертого тибетського місяця, коли маємо повний Місяць. Святкування в 
Києві почалося із медитування. Вечером була розважальна програма, яка 
складалася із короткої лекції, презентації проекту режисера Андрія 
Толошного документального кіно про тибетський буддизм. Фільм під назвою 
«Довга мандрівка, сповнена глибокого змісту» знімався в Непалі, Бутані. 
Індії, Росії та Україні. Фільм розповідає про основи віровчення буддизму і про 
поширення вчення Будди за межами східноазійського регіону. В Україні нині, 
як це визнає голова Центру тибетського буддизму Гордієвич, послідовників 
лінії Карма Кагью біля двохсот, а в Україні – понад дві тисячі. 

Підготовлений до місіонерської роботи в Україні молодий послідовник 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів Джайк Вільямс, відслуживши 
свій термін, повертається до свого рідного штату Юта. Місіонерська 
служба навчила його багато чому – спілкуватися, розуміти турботи інших, 
думати про них більше, ніж про самого себе. Завжди сумно розлучатися. Як 
каже Джайк, «частина моєї душі залишається в Україні. Чужа, далека країна 
стала дуже близькою і дорогою. Я вдячний Богові служити в ній на місії» 
(Ліягона.- №4).  

 
 
 
 
 

 
РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
«В Росії не повинно бути і не буде конкуренції між релігіями оскільки люди 
різних віросповідань здатні відмовитися від якихось своїх суспільних 
цілей заради загальної єдності», - заявив сьогодні представник ОВЦС МП в 
прямому ефірі радіостанції "Відлуння Москви". "... Наша різниця із західною 
моделлю полягає якраз в тому, що ми жертвуємо приватним заради єдності в 
головному. Ми не протистоїмо один одному, не займаємося релігійним 

ринком, але стараємося, при всій різниці своїх переконань, прагнути до того, 
щоб в чомусь, зокрема, в етичних нормах, бути єдиними", - відзначив 
Всеволод Чаплін. Заступник глави ОВЦС МП повідомив, що, згідно з 
багатьма статистичними даними, близько чверті населення в Росії сьогодні є 
"практикуючими православними", тобто як мінімум раз на тиждень 
відвідують храм або моляться удома. Як мінімум у половини населення є 
удома ікони і релігійна література, а таїнство Хрещення, за словами 
представника Російської Православної церкви, сьогодні прийняло принаймні 
80% населенія країни. 

Близько 500 примірників Біблії було поховано на кладовищі острівця Люіс 
біля берегів Шотландії. Похорони провів настоятель місцевого храму. 
Відомо, що добродійні магазини отримують дуже велику кількість 
примірників Святого Письма. Їх вони просто не в змозі розпродати. Часто 
буває, що примірники книги мають поліграфічний брак. “Століттями так 
складалося, що Біблія для людей дуже важлива. І вони не хочуть діяти з нею 
так, як просто з непотрібною річчю,"- говорить Дональд Моррісон із 
спільноти Несс Чаріті. Саме ця спільнота після деяких роздумів й ухвалила 
рішення “поховати” Біблію за християнським обрядом на кладовищі. За цим 
прикладом, до речі, діяла й місцева іудейська громада, поховавши Тору. 
Цікаво, що у мусульман в подібних випадках пийнято спалювати примірники 
Корану, а також літературу і пресу, що містять коранічні аяти. 

Більшість американців бажають, щоб їх президент був католиком або 
іудеєм. Так, 83% американців готові проголосувати за кандидата в президенти 
США, який належить до Католицької церкви. 9% не зроблять цього ніколи. 
На другому місці за ступенем переваги – кандидат в президенти, що сповідає 
іудаїзм. За нього готові віддати свої голоси 78% американців (відповідно, 14% 
не підуть на це). 65% голосів здатний набрати кандидат-протестант (проти 
22%), 53% - мормон (35%), 24% - мусульманин (53%). Про це повідомляє 
"Washington ProFile". Опитування громадської думки показують, що 
більшість населення США нині становлять протестанти: їх налічується від 
54% до 62%. Ці дані серйозно відрізняються у різних соцопитуваннях, 
оскільки питання про віросповідання не задається в ході 
загальнонаціональних переписів населення. Друга за величиною релігійна 
спільнота США - католики (26 - 29%). Іудаїзм та іслам сповідають тут по 1-
2% американців, інші релігії (зокрема такі, як індуїзм і буддизм) - 3%. 8 -11% 
громадян США вважають себе атеїстами або не належать взагалі до жодної з 
конфесій. Всі 43 президенти США, що правили країною до наших днів, були 
християнами. За даними енциклопедії Facts About the Presidents, 12 з них були 
прихожанами Єпископальної церкви, 8 - Пресвітеріанською. Четверо 
президентів США були баптистами, стільки ж - методистами і унітарианами, 
двоє - квакерами, один - конгрегаціоналистом. Також по два президенти США 
були прихожанами Голландської Реформованої Церкви і Церкви 
Послідовників Христа. Всі ці церкви - протестантські. Джон Кеннеді 
залишається єдиним в історії США президентом-католиком. Ще троє 
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президентів називали себе християнами, не відносячи себе до якоїсь певної 
конгрегації. 

Міністерство оборони Хорватії передало в дар католицьким ченцям 
військовий корабель, що колись входив до складу флоту нацистської 
Німеччини, повідомляє Reuters. Десантний транспортний корабель DTM-219 
використовувався нацистами для транспортування танків і піхоти. DTM-219 
стане плавучою церквою, орієнтованою на роботу насамперед з молодим 
поколінням. Молодь зможе здійснювати на ньому круїзи по Адріатиці, 
водночас молячись і беручи участь в храмовому богослужінні. 

11-15 вересня цього року в канадському Монреалі відбудеться черговий 
Парламент релігій світу. Якщо в роботі передуючого йому Парламенту, 
який відбувся влітку 2003 року в іспанській Барселоні, ще брала участь 
делегація з України. Хай до неї входили не релігійні діячі, а світські особи – 
професори-релігієзнавці А. Колодний та Л. Филипович, проте Україна була 
там представлена, їй виділили для презентації себе дві години, то на 
монреальському форумі від України вже нікого не буде. Жодна з конфесій не 
виявила бажання відрядити до Канади своїх представників, хоч для цього 
потрібно було не так вже й багато коштів. Трагедією для України буде, якщо 
її там буде представляти чужоземна Церква, зокрема Московський 
Патріархат. 

Рада Європи піддала критиці новий Закон Сербії про Церкви і релігійні 
об’єднання, хоч він і проголошує свободу релігії і вірувань, гарантує 
незалежність церков і релігійних організацій. Члени Хельсінської комісії 
вважають новий закон дискримінаційним і здатним принести велику шкоду 
релігійним меншинам у їх діяльності. Справа в тому, що Закон пропонує 
пройти перереєстрацію всім релігійним спільнотам, окрім Православної 
Церкви і ще шести великих релігійних спільнот. 

Росіяни висловилися за активну роль Православної Церкви в їх житті, 
зокрема за її більш активний вплив на духовне життя (47%). 29% 
вважають, що Церква має звести свою діяльність до релігійних обрядів і 
ритуалів. 18% закликають Церкву впливати не тільки на суспільство, а й на 
державу. Лиш 1% росіян висловилося за те, що Православна Церква є лише 
однією із конфесій і що всі вони повинні мати рівні права. Зате 53% ратують 
за особливу роль Православ’я в російському суспільстві, 35% - за особливі 
права, бо ж Православ’я є найбільш традиційною для російського народу 
конфесією, 18% висловилися за те, щоб Православна Церква стала важливим 
стрижнем всієї російської державності. Опитування проводилося в 153 
населенних пунктах 46 областей, країв та республік РФ (Христианский мир.- 
№17).  

Річка Йордан, яка , маючи довжину 250 км, з’єднує Галілейське і Мертве 
моря і в якій хрестився Ісус, на межі зникнення. Причин цього є декілька. 
Перша. Ізраїль побудував дамбу для забезпечення водою більшої частини 
своєї території і тим самим перекрив відток води із Галілейського моря в 
річку. Друга. Річка Ярмук, яка також є водним джерелом Йордану, в 

декількох місцях перекрита дамбами. Згідно даних екологів, нині водні 
ресурси Йордану в нижній його течії становлять лише 3% від вихідних, ріка 
катастрофічно поповнюється стоками нечистот. Якщо на річці Ярмук 
добудують останню дамбу, то біблійна річка пересохне повністю. Екологічна 
організація «Друзі Землі» добивається від ЮНЕСКО включити Йордан до 
об’єктів свого захисту. «Мойсей дивився через нижній Іордан на Землю 
Обітовану, супутники пророка Мухаммеда були поховані на берегах річки, - 
заявляють екологи, - ця річка є священним місцем як для християн, так і для 
іудеїв та мусульман. І раптом вона під загрозою зникнення». 

Виступаючи проти викладання в загальноосвітніх школах Росії «Історії 
православної культури», вчений-фізик із світовим іменем, нобелівський 
лауреат академік Віталій Гінзбург заявив: «Я виступаю проти подальшої 
клерикалізації країни, яку всіма силами «продавлює» Російська Православна 
Церква. Православна клерикалізація російського суспільства виявляється 
буквально у всьому. Сунуть своє Православ’я туди, де його взагалі ніколи не 
було. Наука знаходиться у постійному пошуку й рухається вперед. А 
церковники талдичать одне і те ж уже дві тисячі років» (Православная 
народная газета.- №9). 

Газета «Известия» вмістила статтю «Входит некто православный, говорит: 
«Теперь я главный» (2 червня). Читаєш її, і тут же напрошується наша 
українська паралель, коли «некто православный», не маючи рівня світської 
освіченості, також заявляє, що він, дивись, «главный». «Впрочем, для нас 
сама дискуссия о роли церкви в светском государстве куда важнее, нежели 
факт выхода в свет фильма «Код да Винчи» и отношение к нему духовных 
отцов. Поскольку с недавних пор этот институт мало того, что стал 
практически неприкасаемым, но и в реальности претендует на роль 
государственного цензора. То, от чего устранилось государство (не хочет, не 
может, руки не доходят), пытается возложить на себя церковь, в арсенале 
которой всё тот же вечный принцип: «Запрещать, не пускать!»…. Но не надо 
превращать церковь в новый идеологический отдел ЦК КПСС, в нового 
коллективного Суслова. Тем не менее всё к этому идёт, если уже не пришло. 
Батюшки, ставшие раскрученными медийными персонажами, участвуют в 
большинстве абсолютно светских теледискуссий, ратуя за пересмотр 
либеральных западных ценностей с учётом патриархальных российских 
традиций… «Вышел некто православный. Говорит: «Теперь я главный». Та 
какая в конце концов разница, от кого исходит идея тотальных запретов: от 
чиновников в костюмах и галстуках или от строгих бородатых мужчин в рясе 
(действующих с молчаливого согласия чиновников, которые по большим 
церковным праздникам стоят со свечками в храмах и которым наместники 
Бога на Земле и за это согласие, и за это стояние, видимо, отпускают их 
многочисленные грехи)».  

Релігійна свобода є визначальною умовою миру в наш час глобалізації. 
«Мир залежить від дотримання релігійної свободи, яка є основною і вихідною 
складовою права на свободу совісті і суверенітет народу, - заявив Понтифік.- 
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Важливо, щоб кожна людина світу належала до тієї віри, до якої вона бажає 
належати і сповідувала її без якогось страху» (Христианский мир.- №19). 

Кількість християн в окремих індійських штатах постійно зростає, 
незважаючи на закони, які стоять на перепоні зміні віросповідань. Так, 
штат Арунахал Прадеш ще в 1978 році прийняв такого змісту закон, але, 
незважаючи на це, нині в католицькій єпархії штату вже біля 100 тисяч 
християн. Єпископ штату Іоанн Томас Каттрукудійіл наголошує на 
необхідності збільшувати кількість проповідників, спеціально навчених для 
того, щоб їхати в різні куточки країни, допомагати людям зміцнюватися у 
вірі.  

Жириновці пропонують створити в Росії православну державу. З цією 
метою, на зразок Ватикану, вони пропонують Держдумі начолі цієї держави 
поставити Патріарха. Православна держава могла б розмістити свою основну 
резиденцію в Храмі Хреста Спасителя або в Троїце-Сергіївській Лаврі. 
Створення російського Ватикану, на думку жириновців, піднесе авторитет як 
Православ’я, так і Росії у всьому світі. 

В Москві відбувся, організований Відділом зовнішніх церковних зв’язків 
Московського Патріархату і підтриманий Президентом Росії В. Путіним, 
Всесвітній саміт релігійних лідерів світу. Завдання форуму було надто 
широким – пошук шляхів подолання виявів тероризму та екстремізму, 
питання сім’ї, рівності статей, морального виховання молоді, подолання 
бідності, екології, глобалізації та ін. За підсумками роботи саміту прийняте 
послання до віруючих людей, урядів різних держав, всього людства. З 

очікуваних 200 учасників 
прибуло 140. Поспішили 
до Москви з Ватикану два 
кардинали – Поль Пупар і 
Вальтер Каспер, голова 
Всесвітньої Ради Церков 
Самюель Кобіа, Патріарх і 
католикос вірмен Гарегін, 

багато ісламських діячів з різних мусульманських країн, головний рабин 
Ізраїлю Йона Мецгер та ін. Проте не все добре було із складом гостей саміту. 
Із 13 загальновизнаних православних Церков світу до Москви приїхали тільки 
глави Грузинської і Чеської Церков. Не було тут і Вселенського Патріарха 
Варфоломія, бо ж дивись, Московський вже претендує на цей статус. Навіть 
на статус лідера всіх релігійних спільнот, бо ж зігнорував величину першої 
ваги в релігійному світі, главу понад мільярдної католицької Церкви Папу 
Бенедикта ХVІ. Не було на форумі і Далай-лами. Зауважимо, що й Україна 
жодною своєю церквою, навіть тією православною, яку люблять величати 
незалежною і самокерованою, не була представлена на форумі. Та й для чого 
вона там, бо ж для Московського Патріархату Україна – то є «Окраина» 
«Русского государства». То ж епохальна планетарна подія, на що 
розраховували Олексій ІІ і В. Путін, не відбулася. Маємо чергове зібрання, як 

кажуть росіяни, «междусобойчик» во славу Московського Патріархату, бо 
ж навіть Рада муфтіїв Росії актуалізувала на саміті питання нездорової 
ситуації в країні, коли держава фаворизує і всіляко захищає, прагне 
поставити одну православну релігію начолі державної ідеології, в школах 
заставляє дітей різних віросповідань вивчати основи православ’я. Цим 
невдоволені російські мусульмани (День.- №107). 

Уповноважений із прав людини Російської Федерації В. Лукін виступив 
проти викладання в школах релігійних предметів. «Конституція РФ і 
Закон «Про свободу совісті і релігійні об’єднання» визначають світський 
характер держави, а також державної та муніципальної освіти. Це із всією 
очевидністю вказує на недопустимість обов’язкового викладання 
«релігійних предметів», - зазначає В. Лукін. Омбудсмен Росії також 
вважає, що тепер ситуація така, що релігійні організації мають брати на 
себе відповідальність за організацію конфесійних освітніх закладів, 
зокрема «недільних шкіл». Він також пропонує внести до Закону про 
свободу совісті додаток, який би виключав викладання релігійних 
предметів у стінах державних і муніципальних шкіл. 

Європейські єпископи висловили занепокоєння рішенням 
Європарламенту фінансувати дослідження з використанням 
стовбурових клітин ембріонів. Таке рішення депутати прийняли під час 
розгляду VІІ Рамкової програми. Генеральний секретар комісії 
Єпископських конференцій Європейського співтовариства Новел Тренор 
зауважив, що «такі дослідження викликають серйозні антропологічні й 
етичні питання… Багато людей не можуть змиритися з дослідами, які 
маніпулюють людським життям… З наукового погляду немає сенсу 
вбачати моральні відмінності між ембріоном від самого початку його чи її 
життя після імплантації в лоно матері й ембріоном після 14 днів життя. 
Людська гідність не залежить - і не повинна залежати – від рішення інших 
людей». 

Тільки два народи - єврейський та російський – кожен свого часу 
оголосили себе богообраними народами. Ідеологія богообраності 
єврейства сформульована у таких постулатах: єврейство – найрозумніша 
частина людства; єврейство повинне володарювати над всім світом; для 
досягнення цієї мети можна використовувати будь-які засоби. Ідеологія 
богообраності російського народу набрала форми великодержавного 
шовінізму. Основні його позиції: російство – найвизначніша частина 
людства; росіяни як представники Третього Риму мають право і повинні 
володарювати на всьому світі; для досягнення цієї мети всі засоби 
прийнятні ( Персонал плюс.- №25). 
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КАТОЛИЦИЗМ 

 
Жінки-донори яйцеклітин, а також вчені і всі, хто бере участь в 
дослідженнях ембріональних стволових клітин, ризикують бути 
відлученими від Церкви, заявляє глава Папської ради у справах сім'ї 
кардинал Альфонсо Лопес Трухільо. Для дослідження стволової клітини 
ембріона потрібне руйнування людського зародка. Відтак ця дія може бути 
прирівняна до аборту, а тому спричиняє за собою екскоммунікацію, 
підкреслив прелат в недавньому своєму інтерв'ю журналу Famiglia Christiana. 
У своїй енцикліці від 1995 року «Evangelium Vitae» покійний Папа Іван Павло 
II вказав на те, що оцінка Церквою аборту як аморальної дії 
розповсюджується і на «нові форми втручання в життя людських ембріонів», 
навіть в тих випадках, якщо це робиться з благородною метою лікування 
смертельних захворювань. Кардинал Лопес Трухильо вважає, що політики, 
які приймають закони, що суперечать вченню Церкви, не повинні 
допускатися до таїнства причастя. «Ніхто в світі не має права суперечити 
церковному вченню про захист життя на всіх її стадіях», - заявив ієрарх. 

Папа Римський Бенедикт XVI проведе свою літню відпустку в італійських 
Альпах, в околицях міста Валь-д’Аоста – 
там, де він відпочивав і минулого року. 
Згідно комюніке, поширеному прес-
службою Ватикану, понтифік 
відправиться в альпійське село Ле-комб 
11 липня і залишиться там до 28 липня. 
На цей час загальні аудієнції Папи будуть 
перервані. Проте документ закликає 
віруючих брати участь в читанні 

понтифіком молитви «Ангелус» у неділю 16 і 23 липня. У Ле-комб вперше 
приїхав відпочивати в 2000 році Папа Іван Павло II. Під житло понтифікат тут 
обладнаний невеликий сільський будинок – шале. Спальня і кабінет 
понтифіка знаходяться на другому поверсі. У будинку також є окремі кімнати 
для його особистого секретаря й інших осіб супроводу. З вікна їдальні 
папського будиночка відкривається прекрасний вигляд на Монблан – 
найвищий пік Європи. Минулого року Бенедикт XVI вже відпочивав в Ле-
комбе: багато гуляв по горах, молився і читав. Вважається, що саме під час 
альпійського відпочинку понтифік працював над текстом своєї першої 
енцикліки «Бог є Любов». З долини Аоста Бенедикт XVI відправиться в літню 
папську резиденцію в Кастельгандольфо, де пробуде до кінця вересня. 

Південнокорейські священики заповідають після смерті використовувати їх 
органи як трансплантанти. Католицький архієпископ Сеула кардинал 
Микола Чон Чжінь Сук і всі священнослужителі єпархії попросили після 
смерті передати їх органи тим, кому вони допоможуть врятувати життя, 
закликали всіх мешканців країни наслідувати цей приклад. 

Сестра Барбара Мазкі, звинувачена в крадіжці на суму біля 300 000 доларів, 
здалася поліції, повідомляє AP. Коли 71-річна черниця з'явиться перед судом 
за звинуваченням в «розкраданні шляхом обману»,їй загрожує до 20 років 
в'язниці і штраф у розмірі 25 000 доларів. До січня поточного року сестра 
Барбара була директором відділу архидіоцеза в Омахе по роботі з сім'ями. На 
початку року вона була звільнена з цієї посади, коли з'ясувалося, що 
витратила більше, ніж 307 тисяч доларів, на свої особисті цілі, у тому числі 
програла в казино більше 67 000, витратила на авіаквитки майже 25 000, і 33 з 
гаком тисячі – на подарунки родичам та друзям. Сестра Барбара Мазкі – один 
з авторів популярної програми підготовки молодих пар до сімейного життя 
FOCCUS. Відомо, що цією програмою у своїй роботі з майбутніми 
молодожонами користуються майже всі американські католицькі єпархії. 

Бенедикт XVI закликає поважати стародавні традиції церковної музики. Під 
час служби в капелі Сикстінськой Папа Бенедикт XVI засудив виконання 
католицьких мес під сучасну музику, повідомляє Telegraph. Понтифік заявив, 
що експерименти з музичною формою меси можливі, проте вони не повинні 
виходити за рамки співів Грегорі або ж церковних хоралів. Нові музичні 
твори, що створюються для Церкви, не повинні ігнорувати багатовікові 
традиції церковного мистецтва, заявив Папа. На думку Бенедикта XVI, 
мистецтво в цілому - музика, образотворчі мистецтва і архітектура - 
відрізняються від світських тим, що вони використовують "нові методи 
вираження, не заперечуючи минулого - історії людського духу, історії діалогу 
людини з Богом". Річ у тому, що останнім часом в Європі і США все більше 
священиків стали проводити служби під нетрадиційну музику. Наприклад, в 
Італії особливою популярністю користується виконання класичних церковних 
мелодій на гітарі. В Іспанії меси стають подібними на фламенко, а в США був 
випущений альбом психоделічної музики під назвою "Меса в F-мінорі". 

У Ватикані дозволили ще одному одруженому чоловікові стати священиком. 
З особливого дозволу Ватикану ще один одружений чоловік став 
католицьким священиком. Мова йде про колишнього євангельського пастора, 
що перейшов в лоно Католицької Церкви. Разом з п'ятьма іншими 
священнослужителями Церкви, що підтримують целібат, і, відповідно, 
неодруженими, 46-річний отець сімейства буде висвячений в сан 
архієпископом Мюнхена і Фрайзінга кардиналом Фрідріхом Веттером. 
Посвячення в сан одруженого чоловіка можливе тільки за спеціальним 
рішенням Понтифіка. Три роки тому в Регенсбурге (земля Баварія, звідки 
родом нинішній Папа Римський Бенедикт ХVI) євангельський священик 
прийшов до висновку, що вчення Христове адекватно реалізується тільки в 
Католицькій Церкві і, заздалегідь обзавівшись сім'єю, ставши батьком трьох 
дітей, перейшов в католицизм. Він признається, що в таких випадках 
жорстоко розлучати «новонавернених» католицьких священиків з уже 
створеною сім'єю, хоча це, по суті, ставить в нерівні умови представників 
духівництва, початківців кар'єри в Католицькій Церкві, і тих, хто переходить 
в неї з інших Християнських Церков. 
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Ватикан фіксує тенденцію постійного зменшення священиків. За останні 25 
років кількість їх зменшилася на 3,5%. Якщо в Африці зростає 
популярність цього фаху, то в Європі неухильно падає. Якщо у 1978 році було 
біля 420 тис. священиків, то в 2004 році десь 406 тисяч. В Європі за 25 років 
кількість священиків скоротилася на 25% і становила біля 200 тис. осіб. В 
Австралії за цей час фіксується спад на 14%. В Африці все навпаки: тут 
зареєстровано 16 тис. нових священиків. В Азії зареєстровано в 2004 році 49 
тис. священиків (в 1978 році було 28 тисяч). В Латинській Америці кількість 
священиків за цей час збільшилася лише на 1% ( Христианский мир.- №17) 

Ще за життя Папи Івана Павла ІІ в його адресу звучало багато докорів. 
Навіть у Ватикані багато хто вважав, що Іван Павло ІІ мав би більше 
займатися реформуванням Церкви, а не її рекламою. Вони відзначають 
черствість, неуступчивість, байдужість Понтифіка до думок інших. Папа 
наказував римському кліру не підміняти духовний бік спілкуванням з 
парафіянами перебільшеною увагою до соціальних проблем, всіляко 
протистояв ідеї жіночого священства, усував із Церкви тих, чиї погляди його 
не влаштовували (наприклад, відомого швейцарського теолога Ханса Кюнга), 
не сприйняв «теологію звільнення» та ін. На другому десятку понтифікства 
Папа користувався будь-якою можливістю, щоб нагадати традиційні вимоги 
вчення церкви, зміцнити дисципліну і віру. «Тепер він все менше приховував 
свої емоції, не раз бачили його у гніві, що не спостерігалося дещо раніше… 
Ставало все більше зрозумілим, що католики, особливо у країнах Заходу, не 
спішать виконувати поради і вказівки Понтифіка». Особливо розчаровувала 
Папу його рідна Польща. Як пише американська журналістка Мег Грін у 
своїй книзі «Папа Іван Павло ІІ», «він завжди сподівався, що саме його країна 
поведе світ до відродження духовних цінностей, а тепер спостерігав, як вона 
відходить від Церкви і переходить в обійми західного способу життя з його 
неминучими наслідками – культом споживання, всевдоволення і – до жаху 
Папі – легалізації абортів. Поляки все менше і менше хотіли, щоб Церква 
втручалася в їх приватне життя, і сприймали її вимоги приблизно так, як 
раніше диктатуру комуністичної влади». У Ватикані вважали, що Папа надто 
перевантажив церковний календар і явно перебрав у канонізації нових святих. 
Навіть тодішній кардинал (нині – Папа) Йозеф Ратцінгер відзначав, що Папа 
вибирає святих, «імена яких у всякому разі багато значать для якоїсь 
незначної групи людей, але мало значать для більшості віруючих». 
Висвятивши більше півтисячі святих, Понтифік цим самим девальвував сам 
інститут святості. В великій статті «Перемоги і поразки Єпископа Риму» 
наводяться інші приклади консерватизму Івана Павла ІІ (НГ-религии.- 17 
травня).  

Ватикан уклав контракт із відомим співаком Майклом Джексоном. Він має 
записати альбом з 24 пісень на тексти Папи Івана Павла ІІ. Сумнівне минуле 
співака, із-за чого його судили, не стало якоюсь перепоною для Церкви. Отець 
Джузеппе Москатті з Венеції з цього приводу сказав: «Його виправдали і 
визнали невинним. І співак, і ми зацікавлені у цьому проекті». 

Як апостоли Андрій і Петро були рідними братами, так і Римо-Католицька 
Церква й Константинопольський Патріархат є Церквами-сестрами. Це 
сказав Папа Бенедикт ХVІ під час однієї загальної аудієнції в липні на 
майдані св. Петра в Римі. Відтак ці апостоли, як вчить Папа, є небесними 
заступниками католиків і православних. Понтифік планує відвідати Фанар – 
центр Константинопольського Патріархату під час своєї листопадової поїздки 
до Туреччини. Певно тому він і присвятив свою аудієнцію цій темі. 

«Habemus Papam. Від Івана Павла ІІ до Бенедикта ХVІ» - це монографія 
відомого німецького ватиканіста Андреаса Інгліша. Автор описує події 
останніх днів понтифікату папи-поляка, а також розкриває причини того, 
внаслідок чого наступником його став саме Бенедикт ХVІ. Книга розкриває 
справжнє обличчя папства й Римської курії (Арка.- №9). 

Нова частина таємничих архівів Ватикану з дозволу Папи Бенедикта ХVІ 
стає відкритою для наукових досліджень. До неї зокрема ввійшли 
документи понтифікату Пія ХІ (1922-1939 роки). Тут є листування уряду 
Муссоліні з Ватиканом, документи про діяльність нунціатури в довоєнні роки 
в Німеччині. В Москві буде опубліковано документи, які відображають 
взаємовідносини Ватикану з Росією кінця ХІХ-початку ХХ століть. 

Папа Римський висловився за розширення ролі жінок в житті католицької 
Церкви, в різних її інститутах. Проте ця заява Понтифіка не означає, що він 
погоджується із можливою висвятою жінок у священики. Бенедикт ХVІ 
наголосив на тому, що католицька Церква, на відміну від англіканської, у сан 
священнослужителів буде освячувати лише чоловіків, бо ж, бачте, серед 
апостолів в Ісуса Христа не було жінок. 

«Від початку понтифікату Папи Бенедикта ХVІ йдуть далі старання про 
визнання Києво-Галицького Патріархату. Сам Папа заохочував 
Блаженнішого Любомира продовжувати це старання, що й робиться. В червні 
в Римі відбудеться засідання Постійного Синоду й, з певністю, справу 
Патріархату буде порушено перед Святішим Отцем»,- заявив на прес-
конференції 14 червня владика Гліб Лончина, апостольський візитатор для 
українців –греко-католиків Італії, Іспанії та Ірландії. За словами ієрарха, 
метою УГКЦ не є здобуття самостійності, як це на державному рівні, бо 
Церква – це християнська спільнота. Ми хочемо бути у сопричасті із всіма 
Церквами. Віримо, що центром єдності в Церкві є наслідник апостола Петра – 
Римський архієрей (Арка.- №11). 

40 років тому, а саме 14 червня 1966 року, ватиканська Конгрегація 
доктрини віри, уповноважена Папою Павлом VІ, оголосила, що «Індекс 
заборонених книг», складений розпорядженням Папи Павла ІV у 1559 році, 
згідно із церковним правом втрачає свою заборонну силу. До речі, у списку 
заборонених книг числилися праці Лютера, Кальвіна, Гейне, Канта, Бальзака, 
а з ХХ століття – Сімони де Бовуар, Жана Поля Сартра й Андре Жіда. 
Починаючи з 1559 року укладанням Індексу займалася інквізиція, потім – 
Конгрегація Індексу, а від 1908 року – Конгрегація Святого Офіціуму. Індексу 
вже немає, а тоді чи не цю функцію виконує той цензор, який є в УГКЦ. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
Делегати Генеральної асамблеї Пресвітеріанської Церкви США обговорили 
питання про «перейменування» Святої Трійці, повідомляє сайт 
ContraCostaTimes з посиланням на газету Los Angeles Times. Згідно з 
прийнятою пропозицією, крім традиційного для всіх християн списку осіб 
Трійці: «Отець, Син і Святий Дух», пресвітеріани тепер можуть називати Бога 
й нетрадиційними іменами: «Жаліслива Мати, Улюблене Дитя і Даруюча 
Життя Утроба», «Люблячий, Улюблений і Любов, яка їх об'єднує», «Скеля, 
Наріжний Камінь і Храм» або «Райдуга Обітниці, Ковчег Спасіння і Голуб 
Миру». В цілому було затверджено 12 варіантів, які не будуть обов'язковими 
для всіх віруючих й покликані «доповнити, але не замінити», звичайні імена 
Триєдиного Бога. Хоча офіційну пропозицію про нові імена Бога не було 
затверджене, більшість делегатів проголосували за те, щоб «прийняти» 
пропозицію. В результаті кожен прихід отримав свободу самостійно 
користуватися новими іменами чи ні. Також були затверджені варіанти 
«Сонце, Світло і Обпалюючий Промінь», «Промовляючий, Слово і Дихання» 
та інші. Кожен з цих варіантів відображає ті чи інші богословські тлумачення 
Трійці або особливі аспекти християнського поклоніння Богові. Традиційні 
імена Святої Трійці приписують Богові характеристики чоловічої статі, а 
також мають на увазі перевагу чоловіка над жінкою. Пресвітеріани вважають, 
що їх Церква повинна «покаятися в цьому спотворенні тринітарної 
доктрини». 11 000 приходів Пресвітеріанської Церкви США зможуть 
використовувати нові імена Святої Трійці в будь-яких богослужіннях, окрім 
таїнства хрещення, формула якого повинна залишитися незмінною: «В ім'я 
Отця, і Сина, і Святого Духу». 

Узбекистанським пасторам доводиться тікати від гонінь за межі країни. 
Протестанта з Кувасаї викликали до суду, а пасторові з Андіджану довелося 
тікати в сусідню країнуб Про це інформував Форум 18. У місті Муйнак, на 
півночі Каракалпакстану, заборонена будь-яка протестантська діяльність. 
Місцевому протестантові Лепесу Умарову загрожують три роки ув’язнення, 
його звинувачують в “порушенні закону про релігійні організації”. Стало 
також відомо, що п’ятидесятнцький пастор Дмитро Шестаков з Андіджану 
втік з Узбекистану, щоб уникнути кримінального переслідування за 
діяльність його церкви. У Кувасаї служба безпеки допитала 11-річного сина 
сім'ї Вітковських, в чиєму будинку проводилися церковні зустрічі баптистів. 
На допиті окрім міліції був присутній директор школи, в якій хлопчик 
вчиться. Хлопчика примусили написати заява про внутрішнє життя церкви, 
зокрема, хто очолював церковні зустрічі і звідки приїжджали гості. 27 червня 
Вітковського, який відвідує церковні зустрічі, але не є членом церкви, 
зупинили дорогою додому з роботи і повідомили, що він повинен прибути до 
міського суду, щоб нібито забрати там конфісковану раніше християнську 
літературу. Проте в суді його піддали дев'яностохвилинному допиту суддею, 

який загрожував, що він може зіткнутися із звинуваченням в злочині й сісти у 
в'язницю. 

Пресвітеріанська Церква США вибачилася за Близький Схід, зокрема з 
питань інвестицій. Вона відмінила прийняті два роки тому нею рішення про 
позбавлення прав тих компаній, які одержують вигоду з того, що Ізраїль 
знаходиться на палестинських територіях. Церква вибачилася за «біль, яку 
принесла багатьом членам єврейської громади і своїм парафіянам».  

Пресвітеріанська Церква Центральної Африки збирається дозволити своїм 
пасторам мати вогнепальну зброю для самозахисту. Справа в тому, що 
останнім часом тут надто частими стали збройні напади на кліриків. Так, 
лише в місті Лілонгве жертвами грабіжників стали 16 пасторів. В минулому 
році Церква обговорювала пропозицію дати кожному пастору тілоохоронця, 
але думка щодо цього у пресвітеріан розділилася. 

Громади Ради Церков ЄХБ в Білорусії не мають права на реєстрацію. Тут 
реєструють лише громади Союзу баптистів Білорусі. За кожне проведене в 
статусі нереєстрації баптистською громадою богослужіння її штрафують. 
Проте якщо спочатку баптистські пастори виплачували штрафи, то потім 
відмовилися від цього. Їм стали погрожувати судами. 

«Божественна свобода дана нам від Бога, а за державну ми вимушеня 
платити». Ці слова належать пастору Церкви п’ятидесятників Брестської 
області Білорусі Іллі Радкевичу. Оскільки громада п’ятидесятників є 
незареєстрованою, то йому приходиться платити за проведення богослужінь 
по 150 тис. білоруських рублів (75 доларів США). Оскільки пастор 
штрафування визнає незаконним, то він штрафи не платить. Нині стан 
протестантських громад в Білорусі навіть гірший від того, який був в 
радянські роки. Білоруська влада дискримінує всіляко вірних-протестантів. 
Увільнена з роботи в школі п’ятидесятниця Ксана Гавриленко зауважує, що 
критику «сект», серед яких значаться і баптисти, і п’ятидесятники, ведуть в 
школах православні священики. 

Відома польська співачка Анна Герман у цьому році відзначила б своє 70-
річчя. Народитися їй судилося в Узбекистані - у заснованому протестантами-
менонітами середньоазійському місті Ургенчі. Батько її був заарештований і 
страчений у сталінських таборах. Мама з дітьми переїхала до Вроцлава, де 
Аня в 1962 році закінчила геологічний факультет університету. Виступи її на 
естраді як співачки завершилося перемогою в Сопоті. Потім проживання у 
Москві, де для Ганни Герман писали музику найкращі композитори, 
запрошення до Італії. В цій південній країні Аня й попадає у 1967 році в 
автокатастрофу. П’ять місяців гіпсового панцирю, ще п’ять – повної 
нерухомості, але Аня витерпіла, вистояла і з часом знову повернулася до 
слухача багатьох країн світу. «Я завжди співаю з надією на те, - говорила 
співачка, - що мої пісні допомагають людям жити, вселяють і в них надію і 
віру у краще майбутнє». Пережите привело Ганну Герман до нового 
осмислення життя. Одного разу під час виступу в Ташкенті їй стало дуже 
погано. Ганна повертається до Варшави. Вона просить принести їй в госпіталь 
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Біблію. Відхиливши пропозицію католицького священика зустрітися, Ганна 
Герман прийняла тут же у ванні хрещення від адвентистів сьомого дня. Через 
два тижні після цього співачка світової слави у серпні 1882 року пішла з 
життя. Пішла, але пісня її й донині закликає до нової християнської доброти, 
любові та надії (Ознаки часу.- №1). 

Подружжя адвентистів Іве та Дерте Франке з німецького міста Шпеле 
щороку останнім часом влітку приїздять до України для відбору дітей, 
які постраждали із-за Чорнобильської аварії, на відпочинок в Німеччині. 
При цьому для подружжя байдуже, до якого віросповідання належать діти, а 
чи й взагалі вони невіруючі. Відпочинок дітей добре організований: різні 
освітні програми, катання на конях, темобасейн, ігри на природі, а також 
духовна програма. Діти вчаться молитися, дивитися на світ очима віруючої 
людини. Діти тут проходять повноцінне лікування. Кожній дитині при 
поверненні дарують багато речей. Зокрема кожний отримує у подарунок 
велосипед, який на спеціальному транспорті доставляють в Україну 
(Адвентистський вісник.- №4). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Машинобудівники Волгограду виготовили на замовлення Московської 
єпархії Російської Православної Церкви на базі автомобіля першу 
пересувну православну церкву. Храм призначений для проведення 
богослужінь у віддалених від доріг невеличких поселеннях, де відсутні 
стаціонарна церква. Храм-трансформер важить 6,5 тонни, має купол з хрестом 
на ньому, вівтар, клирос, невеличку бібліотечку і навіть приміщення для 
відпочинку священика. Три особи протягом трьох годин можуть підготувати 
мобільну церкву для проведення богослужіння (Мир.- №11). 

Патріарх Московський Олексій висловив побажання, щоб католики 
припинили займатися прозелітизмом. «Наше особливе занепокоєння 
викликає виховання православних дітей, що залишилися без батьків, у 
католицьких приютах, де їх залучають до участі в богослужіннях і таїнствах 
католицької церкви», - зауважує Патріарх. Олексій ІІ звертає увагу на слова 
Папи Бенедикта ХVІ не використовувати благодійництво як підставу для 
переманювання віруючих з однієї Церкви в іншу, які він висловив у своїй 
першій енцикліці «Бог є любов». 

Хоч Московський Патріархат і зацікавлений у зустрічі Святішого владики 
Олексія ІІ з Папою Бенедиктом ХVІ, але вважає, що для цього мають 
визріти умови. Без цього зустріч не принесе радість. Проте головною 
перепоною на цьому шляху Московське Православ’я вважає «страждання 
наших братів на Україні. Православні у Львові до цього часу не мають 
можливості одержати земельну ділянку для будівництва свого храму. У 
багатьох місцях православні не можуть молитися у своїх храмах, вони стають 
об’єктами насилля з боку уніатів» (Вісник прес-служби УПЦ). 

Церква Московського Патріархату зміцнює свої позиції у Збройних силах 
Росії. Голова синодального відділу Церкви із взаємодії з Збройними силами 
протоієрей Дмитро Смирнов вважає, що протягом десяти років кількість 
штатних священиків в російській армії досягне десяти тисяч. Але якщо цією 
справою зайнятися більш серйозно, то, як вважає отець, це можна зробити і за 
п’ять років. 

Патріарх Московський Олексій ІІ вважає, що «християни і послідовники 
ісламу можуть жити в мирі. Це доводить багатовіковий російський досвід, 
відсутність в нашій країні міжрелігійних воєн. Проте для цього мають бути в 
наявності зусилля з обох боків, бажання йти назустріч один одному, не 

піддаючись на провокації зло бажаючих. Гадаю, 
що напруга у відносинах між мусульманами і 
Заходом, що знайшла своє вираження в 
«карикатурному скандалі», виявляє 
протистояння не між християнством та ісламом, 
а між прихильниками традиції і послідовниками 
ідеології «безмежного прогресу» будь-якою 
ціною. Корінне населення країн Європи 
поступово втрачає зв’язок з християнством, 
його місце в свідомості людей займають 
секулярні уявлення. У центр Всесвіту ставиться 
людська особистість, свобода самовираження 
якої визнається вищою, незаперечною цінністю. 

Водночас інших людей об’єднує пріоритет цінностей, продиктованих 
нормами Божественного Одкровення» (Православная народная газета.- №10). 

Уряд Туреччини вимагає від Константинопольського Патріарха стати 
неодмінно турецьким підданим. Влада країни конфіскувала велику частину 
майна цього Патріархату, закрила єдину семінарію церкви на турецькій землі, 
відмовляється визнати Варфоломія як Вселенського Патріарха. Все це 
викликало обурення у Сенаті США, 43 члени якого звернулися до Президента 
Дж. Буша з проханням захистити кавалера вищої нагороди Америки – Золотої 
медалі Конгресу США від наруги турецького уряду. 

До найбільшої примітивізації християнського віровчення вдаються 
православні з Московського Патріархату. Вони вже забули заповіді Божі 
про те, що у його вірних, окрім нього, не має бути інших богів, його 
застереження в недопущенні ідолопоклонства. Ось читаємо про те, що з 
Ростовської єпархії РПЦ «одна з головних християнських святинь» - десниця 
Івана Хрестителя вже перевезена до Мінська. Потім вона була і в Україні. 
(Зауважимо, що згідно з Євангелієм від Луки 3=20-21 в час хрещення Ісуса 
Іван був ув’язнений, а, як свідчить Євангелія від Івана 1=21, він не був 
Пророком). Поруч з цим возять частину «чесного Хреста Господнього» - 
знаряддя смерті Ісуса. Питається, а якби його повісили, то що б тоді возили? 
Модою стало возіння різних чудотворних ікон. Спостерігаючи всю цю 
примітивізацію, оязичнення християнства, хочеться сказати: «Тяжкі часи 
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наступили у тебе, Господи, коли в такий спосіб прагнуть про тебе нагадати, 
спонукають йти до тебе не через духовне прозріння, а візуальне 
оприсутнення». То ж певно православним є чому повчитися у протестантів у 
сприйнятті істинного християнства, вшануванні Бога. Не треба віру в Бога та 
й самого Бога підміняти якимсь декором (ВВ.- №92; Столичка.- №86). 

Багато шуму коїться щодо близького об’єднання Російської Православної 
Церкви Закордонної з Московським Патріархатом, а справа рухається, 
як кажуть, колгоспним возом. На архієрейському соборі РПЦЗ , який 
відбувся у Сан-Франциско, прийнято ухвалу, згідно якої РПЦЗ «залишається 
самостійною у справах пастирських, освітянських, адміністративних, 
господарчих і громадянських. Вищу владу в межах РПЦЗ здійснює її 
Архієрейський Собор». 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Ісламісти відвоювали більшу частину Сомалі і встановлюють там 
шаріатський суд. Всіх, хто не дотримуватиметься його сурових правил, 
каратимуть на смерть. У світі з'явилася ще одна закрита країни. Ісламісти 
контролюють більшу частину Сомалі - країни на північному сході Африки. 

Європа переживає подвійний демографічний феномен – християнське 
населення зменшується, а мусульманське при цьому зростає. Демографи 
передбачають, що до 2015 року чисельність мусульман в Європі подвоїться 
завдяки високому рівню народжуваності і масової імміграції з країн Північної 
Африки і Ближнього Сходу. Чи призведе зростання мусульманського 
населення до зміни традиційного укладу життя європейців? Або, навпаки, 
вплив європейських цінностей спричинить за собою появу нової форми 
ісламу? Ці питання обговорювалися недавно на конференції "Євроіслам: 
динаміка ефективної інтеграції", яка була проведена Центром Вудро Вільсона 
у Вашингтоні. Мусульманське населення Європи перетворюється на могутню 
політичну силу. Тому якщо нові мусульманські виборці не приймуть 
європейські традиції ліберальної демократії, то ці традиції неминуче 
поступляться місцем ісламській доктрині, говорить директор Близькосхідного 
Форуму Деніел Пайпс: "Або іслам європеїзується, або Європа ісламізуєтся". 
Звичайно, не можна з усією впевненістю стверджувати, що мусульманські 
іммігранти зможуть змінити характер Європи, визнає Пайпс, але багато 
чинників переконливо свідчать про те, що ісламізація продовжуватиметься. В 
першу чергу це пов’язано з колапсом віри в Європі, вважає він. Християнство 
стрімко поступається місцем секуляризму, особливо серед еліт, говорить 
Пайпс, а ось іслам залишається живим, напористим, амбітним: "В Лондоні, 
наприклад, мечеті по п'ятницях переповнені, а церкви по неділях майже 
порожні. І це незважаючи на той факт, що християн в Європі у сім-вісім разів 
більше, ніж мусульман". 

На єгипетському телебаченні в дитячій передачі ісламізм закликає до 
джихаду. Так, Шейх Мухаммад Нассар, представник ісламського духівництва 
Єгипту, що працює в міністерстві релігії, виступив в дитячій програмі на 
одному з єгипетських телеканалів із закликом до дітей "всією душею 
прагнути до "священної війни". Клерикал розповів з екрану про 
мусульманських дітей, які впродовж історії приносили себе в жертву" і 
вбивали "невірних" в ім'я ісламу. "Ось ще одна історія про хоробрість 
хлопчика і про те, як, отримавши правильне виховання у вірі, він прагне стати 
мучеником і покласти життя за іслам", - повчав в ефірі духовний діяч. 
Описуючи участь дітей в джихаді, Нассар розповів, як "хлопчик вистрілив і 
вбив трьох "невірних". Але потім він був убитий і загинув як мученик. Він 
досяг мучеництва, до якого прагнув, заради Аллаха. Він помер щасливим" 
(Media International Group). 

В Казані утворено клуб молодих ісламських матерів «Аманат» при Союзі 
мусульманських жінок Татарстану. Клуб реалізує програму дозвілля для 
жінок і дітей країни. Також при казанському медресе «Мухаммадія» для 
молодих послідовниць ісламу діють «Купси мусульманських наречених». 

Конголезькі мусульмани, яких нараховується 15 мільйонів у 60-
тимільйонній країні, вимагають свого офіційного визнання. Голова 
Конголезької Національної Ісламської Ради Гамаль Рамазан відзначає 
відсутність мечетей, навіть мінімальної кількості Корану. В Кіншасі, столиці 
Конго, де проживає 950 тис. мусульман, діє всього 14 невеличких мечетей, 
тоді як на кожні 10 будинків припадає по одному християнському храму. В 
країні обмаль мусульманських шкіл. Діти із мусульманських сімей вимушені 
навчатися в християнських школах, що призводить до насильницької 
християнізації молоді. Мусульмани практично не мають своїх представників 
у органах влади. Так, в парламенті країни тільки 3 депутати-мусульманина із 
загальної кількості їх в 450 осіб. 

Верховний суд Великобританії прийняв ухвалу, згідно якої розпорядження 
Блера про контроль за британськими мусульманами – це «образа 
справедливості» і нехтування правами людини. За словами судді, 
антитерористичні закони «дещо підозріло» спрямовані винятково проти 
мусульман, а запропоновані в законі заходи із захисту прав підозрюваних 
лише створюють «видимість» захисту цих прав.  

В ніч на 4 липня в підмосковному місті Яхрома було зірвано мечеть. 
Постраждав також тахарат-хани – місце для здійснення ритуального 
омовіння. На щастя, людських жертв немає. Правоохоронці кваліфікують 
вибух як хуліганство, а не злочин на релігійному грунті. Хоч самі мусульмани 
розгляжають скоєне як витувку або православних або скінхедів. 

Усама Бен Ладен спробу США розгорнути міжнародні сили в Сомалі назвав 
продовженням хрестового походу проти мусульманського світу. Усама 
попередив США й інші країни, які введуть свої війська до Сомалі, боротися з 
ними і нищити їх (навіть якщо це будуть військові угрупування з ісламських 
країн). Заявивши, що Бен Ладен знову хоче внести розлад в Ірак і в 
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мусульманський світ, США пообіцяли виплату 5 млн доларів тому, хто 
видасть їм нового заступника Усами Абу аль-Масрі. Останній, звернувшись 
до американського керівництва, сказав: «Хрестоносці, те, що трапиться в 
ближні дні, заставить ваших дітей посивіти – бійня, що розкриє фальш вашої 
могутності, слабкість ваших солдат і вашу брехню». 

На відміну від християн, які навіть молитви замовляли за здоров’я 
футболістів і за їхню перемогу, розглядають футбол як нормальний вид 
спорту, мусульманські проповідники розглядають цю гру як таку, що 
йде від нечистого, а відтак і дивитися її не варто. Ось як обґрунтував таке 
ставлення саудівський шейх Мухам мед Саліх аль-Мунаджід: «Бігати 
футбольним полем частково оголеним – гріх, робити ставку на перемогу 
якоїсь команди – нечестиво, ставитись до вболівальників іншої команди не 
по-братськи – неблагородно. А вживати нечестиву лексику під час матчів 
взагалі недопустимо» (Експрес.- 27-28 червня). 

До Польщі надійшла інформація про можливі теракти проти провідних 
польських політиків. Надійшла вона із однієї з мусульманських держав. 
Гріхом Польщі перед ісламськими терористами є те, що польські війська 
задіяні в акції в Іраці, а країна є активним прибічником США. Якщо й будуть 
в країні теракти, спровоковані ісламістами, то їх виконавцями будуть скоріше 
зайди, бо ж в самій Польщі мусульман небагато. Вони мешкають лиш у 
Білостоцькому воєводстві і мають там у трьох селах навіть мечеті. Тих 
мусульман, які приїхали на проживання з арабських чи африканських країн, 
також небагато. То ж якщо й чекати терактів, то лише від заїздних ісламістів. 

Загроза агресії на мусульманські країни з боку Ізраїлю і його сателіту США 
спонукає їх шукати шляхи організації колективної оборони. Тому 
невдоволення в цих країнах викликало підписання угоди про військовий союз 
між Іраном та Сирією. Проте сподіватися на тривалу дію цього союзу не 
приходиться, бо ж між обома країнами існує релігійна суперечність. Якщо 
Іран – це країна домінування шиїтського напрямку ісламу, то Сирія – країна 
сунітів. Експерти сходяться на тому, що Сирія, яка має значну шиїтську 
общину, за підтримки Тегерану зможе відвертіше підтримувати радикальні 
ісламістські угрупування, спрямовані проти Ізраїлю. Те, що Іран і Сирія 
мають близькі погляди на більшість глобальних проблем, однаково 
конфліктують з США та Ізраїлем, робить цей союз все ж занадто 
небезпечним, щоб його ігнорувати (Експрес.- №74).  

Вперше в цьому році у мусульманському Ливані пропонують туристам 
ексклюзив – нудистські пляжі. До такого додумалися в містах Джунія і 
Джімбайл. Проте це нововведення мирно не пройшло. «Хізбалла» (Партія 
Аллаха) звинуватила уряд країни у зраді традицій ливанського суспільства. 
По Ливану прокотилися акції протесту. Це спонукало міністра внутрішніх 
справ Ахмада Фатфата заявити, що дозволу на такі пляжі уряд не давав. 
Проте «Хізбалла» не повірила і організувала перевірку отелів на предмет 
наявності у них закритих нудистських пляжів. То ж уряд країни опинипся під 

потрійним тиском – великого бізнесу, мусульманської спільноти і самих 
нудистів. 

Президент Лівії Муамар Каддафі переконаний в тому, що іслам завоює 
Європу ненасильницькими засобами протягом декількох десятиліть. «У 
нас в Європі 50 млн мусульман. Це знак того, що Аллах благоволить 
ісламській перемозі в Європі – перемозі без шаблів, без рушниць, без воєн. 
Мухаммед витіснив всі передуючі релігії. Якби Ісус жив у час послання світу 
Мухаммеда, він також пішов би за ним. Всі люди повинні бути 
мусульманами»,- сказав Каддафі. «Так звані Старий і Новий Завіти не є ні 
Старим, ні Новим, оскільки обоє вони були замінені, а тому обидва ці завіти є 
фальшиві. Вони написані особисто десь через сотні Руфі після Ісуса», - заявив 
лівійський Президент. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Ізраїльські правозахисники обурені "кошерними" маршрутами компанії 

«Егед». Ізраїльський центр релігійної 
діяльності розглядає акцію компанії «Егед» з 
впровадження спеціальних автобусів для 
ультрарелігійного сектору, де чоловічі місця 
відокремлені від жіночих, незаконною. 
Керівництво центру погрожує подати позов 
до Вищого суду справедливості на 
міністерство транспорту. 
Ізраїльські іудеї не залишають сподівань 

на відновлення зруйнованого в 70 році Єрусалимського храму. Як 
повідомляє Newsru.co.il, археологи Управління старовини Ізраїлю виявили в 
ході реставраційних робіт в районі 
Західної стіни єрусалимського Храму 
(Стіни Плачу) стародавню микву 
(іудейський ритуальний басейн). На 
думку вчених, цей басейн було 
побудовано за часів Другого Храму і 
налічує він близько двох тисяч років. 
Головний рабин Стіни Плачу Шмуель 
Рабіновіч заявив, що ця знахідка є ще 
одним документальним доказом єврейського минулого Землі Обітованої і 
виводить наші уявлення про історію іудеїв на якісно новий рівень. Все це, 
сподіваються іудеї, знадобиться, коли в Єрусалимі буде побудовано Третій 
храм. 

На виставці “З вірою, надією, любов'ю в третє тисячоліття”, що проходить в 
Москві у ВВЦ, відбувся крупний інцидент між православними 
відвідувачами та іудейськими учасниками експозиції. Група православно-
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патріотичної громадськості (двоє міцних чоловіків і близько десятка жінок 
середнього віку) з'явилася на виставку під час показу відеофільму, знятого 
єврейськими громадськими організаціями. Вони з криками “жиди нашого 
царя вбили!” накинулася на представників єврейського стенду. 

Рабини крупної ортодоксальної общини міста Лейквуд в штаті Нью-Джерсі 
повідомили батькам ешив, що вчилися, що вони більше не зможуть 
користуватися Інтернетом у себе вдома. "Причина, по якій ми не хочемо 
користуватися Інтернетом, - це негативна дія, яку він може виявити на наших 
дітях. Ми вважаємо, що він того не вартий, - говорить Хайм Раппорт, який 
потім перефразовував вислів з Талмуда: "У нас у всіх є схильність до зла. А 
оскільки знайти зло легко, ми повинні триматися від нього подалі". 

В Росії скінхеди все ближче наближаються до влади. Дехто з їх симпатиків 
вже очолює російські міністерства, ряд державних управлінь, навіть деякі 
військові з’єднання, чотири таємних скінхедів – в депутатах Держдуми, є 
вони в Генеральній прокуратурі, в генеральному штабі. Сподіваються 
скінхеди на перемогу свого в президентських виборах 2008 року. І ось, як 
заявила одна скінхедка, «якщо ми переможемо, то нам дадуть можливість 
реалізувати наші задумки законно. Я дівчина слаба й ніжна, якщо я 
домовлюся із нашими братами, то вони прив’яжуть мені якогось жида десь на 
складі і я його заживо різатиму. Ти не уявляєш, яке збудження жінка може 
одержати від цього» (Газета по-киевски.- №145).  

Єврейські газети і діячі в різних країнах Європи закликають до реституції 
єврейської власності, подібно тому, як це було зроблено в Німеччині. 
«Але, - як зазначає відомий ізраїльський письменник і правозахисник Шамір, 
- в Палестині євреї конфіскували 90% мусульманської та християнської 
власності і не мають наміру її повертати» (Українська газета.- №5). 

США борються з ісламом на Близькому Сході у зв’язку з Ізраїлем. «Вчора 
був Ірак, сьогодні – Іран і Сирія. Вони не зупиняться, доки не підкорять світ, 
доки ми їх не зупинимо, - заявив ізраїльський письменник Шамір. 
Правозахисник закликає три релігії – іслам, католицизм і православ’я – 
об’єднатися перед лицем загрози, яку «несуть в собі старо-нові мамоніти, або 
іудео-американський релігійний наступ… Вони потребують християнських 
солдатів, щоб боротися з мусульманами. Ось чому вони поширюють 
антиісламську пропаганду» (Українська газета.- №5). 

Американські євреї звернулися до Президента Єгипту Хосні Мубарака з 
проханням відвернути руйнацію 12 синагог, які залишилися ще в різних 
частинах країни. Занепокоєння це виникло із-за того, що єврейська громада 
в Єгипті поступово зникає. Нині тут проживає лише 20 осіб єврейської 
національності. Згідно законів Єгипту, будівлі синагог, що належать 
єврейській громаді, в разі зникнення її має відійти до держави і бути 
зруйнованим. Члени Єврейського комітету США погодилися відремонтувати 
ці обезлюднені синагоги. Відомо, що євреї Єгипту живуть спокійно і не 
страждають від якихось проявів антисемітизму. 

 

БУДДИЗМ 
  
За наполяганням лікарів Далай-лама XIV відмінив свою поїздку по Європі. 
Вона повинна була розпочатися з візиту в Хельсінкі. Медики переконані в 
тому, що 70-річному духовному лідерові буддистів Тибету необхідний 
ґрунтовний відпочинок після вкрай напруженої роботи, яку він безперервно 
вів з початку нинішнього року. Про це фінських організаторів 
проінформували в штаб-квартирі Далай-лами в Лондоні. Далай-лама планував 
виступити в столиці Фінляндії з публічними лекціями, куди він планував 
прибути 11 липня після поїздки по містах Франції і візиту до Іспанії. На 
початку червня буддистський лідер знаходився з візитом в Бельгії. 

У Калмикії урочисто відзначили 71-у річницю від дня народження Далай-
лами XIV. До дня народження Далай-лами в Елісті випекли торт вагою 130 
кг, виготовлений элістинськими кондитерами. Його освятили буддистські 
ченці і роздали всім, хто був на святкуванні. 

Далай-лама не був запрошений на саміт релігійних діячів до Москви. 
Митрополит Московського Патріархату Кирило це пояснював так: 
«Організатори не відіслали запрошення Далай-ламі заради того, щоб не 
наражати на небезпеку окреслений процес діалогу між ним і владою Китаю». 
Побрехенька владики очевидна, бо ж скоріше всього РПЦ діяла тут на догоду 
китайській владі, яка витурила духовного лідера тибетців з його рідної країни 
і він нині проживає в Індії. Зауважимо, що в ролі спостерігача водночас на 
саміті був голова державного управління у справах релігії КНР.  

Далай-лама стримано сприйняв повідомлення про відкриття Китаєм 
залізничного сполучення з високогірним Тибетом. Тут залізниця пролягла 
на висоту понад 5 кілометрів. Активісти руху за незалежність Тибету 
твердять, що нова залізниця допоможе Пекіну продовжити політику 
витіснення етнічних тибетців напливом китайських мігрантів. Офіційний 
представник Далай-лами зреагував на це так: «Сама по собі залізниця – це не 
привід для стурбованості тибетського народу. Варто турбуватися про те, як 
вона буде використовуватися».  

Буддисти-тібетці, які вимушені проживати в 
Індії у висланні, влаштували акцію 
протесту. Одягнувши світера і бандани з 
написом «Свободу Тібету!», вони підійшли 
до Посольства Китаю в Делі і підпалили 
китайський прапор. Індійська міліція 
відвернула проникнення демонстрантів на 
територію Посольства. 

В Афганістані знову розпочалися роботи з відновлення гігантських статуй 
Будди, підірваних талібами в 2001 році. Як повідомляє NEWSru.com, 
відновлювати статуї, оголошені ЮНЕСКО пам'ятником світової культурної 
спадщини, будуть вчені і реставратори з Німеччини, Франції та Японії. Зараз 
реставратори збирають шматки статуй й проводять їх номерацію. Фахівці 
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розраховують, що через два 
роки одна із статуй буде 
повністю відновлена. Гігантські 
статуї Будди були вирізані в 
скелях в долині Баміан, 
недалеко від Кабула. Їх вік 
складає десь 1600 років. 
 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Боротьба з кастовою системою, яка раніше велася в Індії в урядових 
установах та офісах компаній, перемістилася в храми індуїстів, 
повідомляє сайт газети The Telegraph. Кілька тижнів тому уряд штату 
Тамілнаду видав розпорядження, згідно якого представник будь-якої касти 
повинен мати доступ до посади жерця в індуїстському храмі. Для того, щоб 
цього нового правила дотримувалися, влада штату планує ввести квоту – 
якась кількість людей з нижчих каст повинна буде обов'язково представленою 
серед жерців. Не зважаючи на те, що кастова система була відмінена в Індії в 
1949 році, обов'язки жерців в більшості храмів, як і раніше, виконують 
представники привілейованої касти браманів. Хоча, за даними The Telegraph, 
в деяких невеликих сільських храмах Тамілнаду є й жерці-даліти 
(представники нижчої касти «недоторканних»). В даний час представники 
нижчих каст можуть займати до 69 % робочих місць в урядових установах 
Тамілнаду (зокрема даліти – 18 %). Влада штату планує включити в цю квоту 
і робочі посади жерців в тих храмах, що належать державі. Під контролем 
добродійних фондів, установлених владою Тамілнаду, в штаті знаходяться 
понад 36 000 храмів індуїстів. Влада штату планує створити спеціальні учбові 
центри для майбутніх жерців, щоб відкинути заперечення консерваторів, що 
даліти погано знають ритуали індуїзму. В майбутньому представники будь-
якої касти повинні будуть пройти навчання в такому центрі до того, як вони 
пройдуть посвячення. 

Індуїсти з екстремістського руху "Раштрія сваямсевак сангх" провели обряд 
повернення в індуїзм над християнами в східному індійському штаті 
Орісса. Спочатку передбачалося "навернути" 10 000 християн. Насправді ж їх 
було триста. До того ж, більшість з них не сповідували раніше індуїзм, а були 
послідовниками місцевих плем’яних вірувань. Церемонія, що пройшла в 
поселенні Чакапад на початку квітня, носила показовий характер, оскільки на 
неї зібралося більше 500 000 глядачів.  

В південно-індійській провінції Кудаллор поліція звинувачує трьох місцевих 
жителів в принесенні в жертву язичницькому божеству 7-річної дитини. 
Як випливає із заяви поліції, житель села Куппам Раджаваль і його дружина 
Вазанті, що зневірилися одружувати своїх шістьох синів, звернулися до 

місцевого шамана Катхиресану з проханням про допомогу. Шаман 
припустив, що проблема пов’язана із злим духом, і вирішити її можна за 
допомогою людського жертвопринесення. 

«Моя праця – моя в’язниця!» Так говорить Ранджіт Чоудхарі – спалювач 
трупів померлих у Варанасі, куди на берег Гангу з метою омовіння приїздять 
паломники з різних міст Індії. Але не тільки омовіння, а й може смерті, бо ж 
хто тут завершить свій життєвий шлях, той здобуде так очікуване спасіння і 
не матиме тих передбачених подальших 84 тисяч перероджень. Проте в 
Варанасі, окрім біля ста кам’яних сходів до вод Гангу - гхатів, є окремий – 
Шамшані-гхат. Саме тут спалюють покійників. Ранджіт біля 40 років. Він 
весь свій час проводить у своєму гхаті, бо ж щодня приходиться піддавати 
кремації 200-220 трупів. Окрім вартості дров, він не має права просити у 
родичів покійного кошти на щось інше. Ранджіт належить до касти 
недоторкуваних, а тому, де б він не був, ніхто не має права з ним спілкуватися 
і сам він не має права виявляти прагнення до цього. Ранджіт говорить, що сам 
він не боїться смерті. Він звик до неї і думає про свою роботу навіть увісні. 

В індійському штаті Таміл Наду поліція затримала чотирьох осіб, 
причетних до вбивства 7-річного хлопчика, що став ритуальною 
жертвою. Останнє скоїла за порадою шамана, що спілкувався із духами, 
сімейна пара, жодний із п’яти дорослих синів якої не міг знайти собі дружину. 
Викраденого хлопчика у стальному ящику привезли до храму, де знахар і 
один із синів задушили його. Кров’ю жертви окропили будинок, в якому 
жили неодружені. 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 
З 1 жовтня в Росії відкривається Приволзький Навчальний Місіонерський 
Центр - християнський навчальний заклад, місією якого є підготовка 
служителів, громадських діячів і соціальних працівників, орієнтованих в 
своїй діяльності на реформацію суспільства. Навчальна програма 
побудована на вченні київської церкви «Посольство Боже». Серед вчителів 
школи: Сандей Аделаджа, Олександр Дзюба, Галина Коробка, Едуард Білоус 
та інші служителі цієї харизматичної Церкви. Мета школи - допомогти 
кожному знайти своє місце в Царстві Божому, виявити своє покликання. 
Більшості християн важко знайти себе в рамках церковної роботи, тому що 
вони покликані до служіння в суспільстві. 

Однією з національних релігій в Китаї є конфуціанство. Ті, хто носить 
прізвище зі складом Кун, вважають тут себе прямими потомками відомого 
китайського філософа Конфуція, який жив в 5 столітті до н.е. Вони 
називають один одного «дядею», «дідусем» або «внуком» - залежно від 
віку. З тим, щоб упорядкувати цей натовп потомків, китайська академія 
наук на основі аналізу ДНК претендентів до великої сім’ї Кунів створила 
спеціальну систему провірки їх. Правда, таємницею є те, до науковці 
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Китаю здобули ДНК засновника його національної релігії? Справа в тому, 
що залишки Конфуція ніхто спеціально не зберігав і відсутня інформація 
про могилу філософа. 

В Греції відроджується їх етнічна релігія – служіння культу 12 богів 
Олімпу, а також інших богів, славних предків. Культові обряди 
Священний союз греків-еллінів проводить за всіма правилами давніх 
греків. Проводить він їх або в старих збережених храмах, або у 
новозбудованих. Послідовники давньої релігії у своїх помешканнях 
встановлюють статуетки олімпійських богів, споруджують алтарі, 
запалюють лампади, приносять символічні жертви. Особливою 
популярністю користується в етновірів бог Зевс. Голова Союзу Доретта 
Пеппа, яка водночас є й головною жрицею, відзначає, що давня релігія 
греків дає можливість їм жити в гармонії з природою, протистояти тому 
злу, яке несе західна цивілізація. Якщо одні захоплення греків давніми 
віруваннями пояснюють прагненням в такий спосіб втекти від нашого 
нестабільного часу, то інші пояснюють це бажанням греків нагадати 
людству про колишню велич їх античного світу і в такий спосіб 
возвеличити статус своєї країни. Влада Греції дозволила вже в графі про 
релігійну належність новородженого писати «грек античного 
віросповідання». В день літнього сонцестояння послідовники давньої 
релігії вшановували свого бога Посейдона. В наштх публікаціях – 
пресових і наукових, користуючись християно-церковними оцінками, 
давню, власне етнічну релігію греків називають язичництвом. Це науково 
неграмотно. Язичництво – це перірд анімістичних вірувань з такими 
первісними формами релігії як тотемізм, фетишизм, магія та ін. Культ 
богів – це вже етнчна релігія цього народу. 

В Британії все більше дітей страждає від дотримання різних обрядів вуду, 
які є традиційними для Африки. Лише за останні 5 років таких випадків 
було більше п’ятидесяти. В Темзі знайшли тіло п’ятирічного хлопчика. 
Воно обуло спотворене внаслідок провденого над дитям жорстокого 
магічного ритуалу. Під час проведення обрядів вуду дітей б’ють, ріжуть 
ножами чи бритвами, тримають їх голови у воді, натирають очі перцем, 
сіллю або імбирем. В такий спосіб з них виганяють диявола. 

Членом євангельської Церкви «Асамблея Бога останніх днів», заснованої 
пастором Маркушом Сантушем в США, став всесвітньо відомий 
злочинець-наркоторгівець Алберіко Медейрош. Громадськість 
здивувало те, як йому вдалося проникнути в одну із в’язниць штату Мінас-
Жірайс, виступити там перед 480 ув’язненими з проповіддю і спокійно 
вийти на волю. 

Уніфіковані будинки зборів по всьому світу дають можливість більшій 
кількості членів Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів 
поклонятися Богові. У тих регіонах, де земля дуже дорога, типовий 
проект дому зборів має бути пристосованим для меншої ділянки землі. 
Незалежно від того, чи є вони великими або малими, багатоповерховими 

чи ні, а також, де вони розташовані, доми зборів по всьому світу мають 
однаковий вигляд, оскільки плануються на основі правил, розроблених 
Церквою. 

Оцінюючи Пасхальний ранок, Президент Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів назвав його святкуванням найбільшої перемоги всіх 
часів, перемоги над смертю. Ісус Христос – «наш Цар, наш Господь, наш 
Учитель, живий Христос, який стоїть по правицю Свого Батька. Він живе! 
Він живе – величний і прекрасний, живий Син живого Бога» (Ліягона.- 
№4). Ці слова Гордона Хінклі засвідчують, що мормони є християнами, бо 
ж дехто це заперечує. 

 
 

МІСТИКА 
 
В Південній Кореї 2006 рік всі ворожки 
називають найвдалішим для одруження. У 
цій країні користуються місячним 
календарем, у якому рік на 11 діб коротший, 
ніж у сонячному. Починається він завжди у 
різний час. Цікаво, що цього року в Кореї 
весна прийде двічі: в кінці січня і ще через 
354 дні на початку лютого. Такий збіг 
трапляється в середньому раз на століття. 
Тому жителі Південної Кореї поспішають 
поєднати свої долі. Деякі пари, які планували 
одруження на наступний рік, переносять його 
на цей рік. Підганяє їх і те, що, за словами 
ворожок, 2007-й і 2008-й будуть роками 
вдови. 

Колектив вчених датського університету 
Орхуса провів дослідження на тему можливого впливу знаків Зодіака 
на риси характеру людини. Науковці, на основі вивчення статистичних 
інформацій понад 15 тисяч осіб, довели, що розташування зірок якогось 
впливу на такі індивідуальні особливості людини як рівень інтелекту, 
схильність до психопатій і неврозів, здатність до соціальної адаптації та 
ін., не мають. Вчені не виявили якогось істотного зв’язку між цими 
показниками і датою народження. Вони виявили, що особистністні 
особливості людини не залежать від того, в якому місяці вона народилася. 
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АНОНСИ 
 

 
 

 
Відділення релігієзнавства ІФ НАН України працює над написання 
трьохтомної «Української Релігієзнавчої енциклопедії». Нині йде 
робота над Словником УРЕ, тобто визначенням тих термінів-понять, які 

мають ввійти до Енциклопедії, визначенням їх обсягів, 
віднайденням автури статей-довідок. Редколегія УРЕ 
звертається до конфесійних керівництв допомогти 
редколегії у формуванні Словника, визначенні тих 
понять, які будуть повністю розкривати сутність їх 
віровчення, обрядової практики, способу життя, 
організаційної структури, різноманіття діяльності та ін. 
До таких дій ми запрошуємо також науковців-
релігієзнавців з осередків Української Асоціації 
релігієзнавців. Редколегія буде запрошувати до 
написання статей-довідок не лише вчених з академічних 
інституцій, а й богословів різних конфесій – великих і 

малих, історичних і нових, офіційно зареєстрованих і незареєстрованих. 
Сповідуючи принципи об’єктивності, історизму, світоглядного 
плюралізму, конфесійної незаангажованості, в нашій Енциклопедії ми не 
маємо наміру якусь із конфесій критикувати за її віровчення, обрядову 
практику, визначений її вченням спосіб життя вірних. Ми тільки 
небайдужі тоді, коли певна релігія використовується для протидії 
постанню і розвитку України як незалежної держави, її національному 
становленню, духовному відродженню. Ми будемо викривати ті конфесії і 
церкви, які слугували засобом колонізації України із її Сходу і Заходу. То 
ж станьмо колегами в реалізації нашого великого наукового проекту, 
перший том якого (до літери К) ми хотіли б уже мати в рукописі до кінця 
цього року. Редколегія не відмовиться і від матеріальної підтримки 
видруку томів праці, бо ж, як відомо, Академія наук фінансується 
державою за залишковим принципом і на видрук праць її науковців майже 
нічого не виділяє. Адреса редколегії: 01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 
4 Ін-т філософії Анатолію Колодному. Телефон/факс: (044) 279.48.12.E-
mail:cerif @ip.com.ua 

 
«КНИЖКОВА ПОЛКА» є одним із найбільших в 
Україні магазинів християнської книги. Вона 
пропонує своїм покупцям понад 10 тисяч назв 
книжкової, аудіо, відео та сувенірної продукції. До 
постачання магазину причетні більше 100 
видавництв і виробників. Асортимент християнських книг, які пропонує 

«Книжкова полка», постійно оновлюється. Тут є не тільки багатий вибір 
літератури з історії і сьогодення християнства у великому різноманітті 
його конфесійних виявів, а й література про інші релігійні течії. В 
магазині великий вибір релігієзнавчих і загальнотеологічних видань. Він 
комплектує бібліотечні фонди світських у духовних навчальних закладів. 
Тут наявна інформація про релігійні видруки у різних країнах СНД. При 
магазині працює читацький клуб «Книжкова полка християнина». 
Членство у клубі дає можливість одержувати щоквартально каталог нових 
книжкових поповнень магазину. Бібліотека Центру релігійної інформації і 
свободи постійно поповнює свій фонд з надходжень «Книжкової полки». 
Завдяки цьому ми завжди маємо 
свіжі релігієзнавчі і релігійні 
видання, якими можуть скористатися 
ті, хто працює над релігієзнавчими 
дисертаціями. Як знайти у Києві 
«Книжкову полку»? Їхати до 
Контрактової площі на автобусі, 
маршрутці, трамваї чи метро, а потім 
там дізнатися, де є вулиця Хорива ½. 
Це за Житнім ринком або біля 
університету «Україна». То ж ще можна зв’язатися з магазином 
телефоном 428.80.75 або ж пізнати його www.polka.com.ua 

 
20 червня в Києві в Будинку вчителя за ініціативи мерії відбулися 
громадські слухання з питань освіти. Суттєвою складовою публічного 
обговорення, в якому взяли участь мер Леонід Черновецький, його 
заступник з гуманітарних питань Віталій Журавський, представники 

церков, громадських організацій, 
мас-медіа, освітяни, батьки, стало 
питання введення в школи міста 
викладання курсу «Основи 
християнської етики». За наказом 
міської адміністрації від 16 червня 
з 1 вересня цього року в 
експериментальному порядку в 
200 школах столиці учні 5-6- 
класу матимуть можливість 
відвідувати уроки християнської 

етики. За словами В.Журавського, управління освіти Києва зможе 
забезпечити викладання цього предмету, оскільки подбало про успішність 
цього процесу і методично, і кадрами. Такому рішенню передував 
своєрідний аудит, за результатами якого кожний десятий директор 
київських шкіл виступив проти введення нового курсу. Батьківські 
комітети також висловились за необхідність узгодження викладання 
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християнської етики в державних школах, вимагаючи провести 
референдуми, за якими можна буде визначити, який саме предмет 
духовно-морального спрямування потребують їхні діти. Тільки батьки, а 
не діти, мають сказати своє слово в захист або світської етики, або етики 
релігійних культур, або християнської етики. Такі три альтернативних 
курси на вибір запропоновані Комісією, що була створена при 
Міністерстві освіти та науки, для розв’язання проблеми, яку озвучив 
Президент України ще два роки тому назад. Мер Черновецький наголосив 
у своїх відповідях на запитання залу, що преамбула Конституції України, 
яку прийняли в 1996 році, своєю фразою «усвідомлюючи свою 
відповідальність перед Богом» свідчить про те, що «Верховна Рада 
вирішила, що Бог є», крім того «весь цивілізований світ вважає, що Бог є», 
тому немає ніяких підстав не вводити християнську етику в школи. Але 
мер не проти продовження дискусії в суспільстві щодо цієї теми і 
запропонував повернутися до неї після того, як з’являться перші 
результати введення нового курсу. 

 
24 червня Національна опера України імені Тараса Шевченка закрила 
свій черговий театральний сезон оперою Мирослава Скорика 
«Мойсей» за однойменною поемою Івана Франка. Ця подія привернула 
увагу релігієзнавців не так талановитістю композитора, майстерністю 
виконання як музикантів, так і співаків, танцюристів під орудою відомого 
диригента Івана Гамкало, не так режисурою чи цікавими сценічно-
постановочними знахідками, скільки ідеєю цього твору, грандіозно 
втіленою у звук, рух, колір, певний відео- і музико ряд. Постать Мойсея як 
пророка і вождя свого народу, як релігійного діяча свого часу ось уже 
майже 3500 років вражає людську уяву своєю силою, міццю, відданістю, 
духовністю, мудрістю, 
богопокликаністю. Саме це 
надихнуло українця Івана 
Франка в 1905 році написати 
поему, яка стала гнівним 
осудом рабства, народу, який 
не бажає боротися за свою 
свободу і коливається у 
виборі між матеріальним 
благополуччям і духовною 
волею. Напрочуд актуальною 
виявилася опера М.Скорика з огляду на події релігійного і політичного 
життя України 2004-2006 років, яку корисно було б було послухати новим 
депутатам Верховної Ради, щоб не зазнати долі дійових осіб Авірону та 
Датону. Бо ж, пророкуючи майбутнє України, поет передбачав: «Та 
прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі!». 

ТЕМА НОМЕРУ 
 
 
 
 

МІКЛУХО-МАКЛАЙ ЯК БОЖЕСТВО 
 
17 липня виповнилося 160 років від дня 

народження великого вченого і мандрівника 
Миколи Міклухо-Маклая. Хоч він народився в 
Новгородській губернії, але родинні корені 
науковця - в Україні, зокрема в житомирському 
Малині, де в колишньому маєтку Міклух нині 
розміщено коледж, і Чернігівщина, де його батько, 
Микола Ілліч, українець за національністю, був 
дворянином Стародубського повіту. Далекий 
предок Міклухо-Маклая Охрім Макуха був одним 
із курінних отаманів у війську Запорізькому. Разом 
з ним проти польської шляхти воювали три його 
сини - Омелько, Хома і Назар. Останнього за 
закоханість у шляхетну паночку-полячку, а потім зраду козаків, Охрім Макуха 
власноруч стратив, що послужило опісля сюжетом для відомої повісті М. Гоголя 
«Тарас Бульба». У 1870-1886 роках Міклухо-Маклай здійснив 10 мандрівок до 
Нової Гвінеї, Філіппін, Австралії, Меланезії, Мікронезії з метою довести, що 
виникнення расових і культурних відмінностей між людьми зумовлене 
природними і соціальними умовами їх життя. 

 Майбутній дослідник вчився у Петербурзькому університеті, звідки за 
участь в протестних студентських сходках був виключений. Виїхавши до 
Німеччини, юнак там вступив на філософський факультет Гейдельберзького 
університету. Проте зацікавлення його природничими науками спричинило 
перехід Миколи на медичний факультет Лейпцігського, а потім Ієнського 
університету. Особливою зацікавленістю Міклухо була антропологія як 
насамперед наука про біологічну природу людини. 

Проте для релігієзнавців цікавим є те, що на сусідньому з Новою 
Гвінеєю острові Амбоїні його мешканці Маклая називають богом. Вони вірять, 
що він є «головна людина з Місяця», а відтак вмерти він не може. Староста села 
Араль Нагурдан розповідає про те, як колись на землю спустився злий дух. Він 
всюди розкидав трутизну, і все, що їли люди, отруїв. Люди помирали з голоду, а 
деякі їли одне одного. Маклай, як розповідає Нагурдан, все це бачив з Місяця, бо 
ж звідти все видно. Маклаю стало жаль людей, бо ж їм нічого було їсти. Він 
прийшов до них з Місяця і сказав: «Їжте курей і курячі яйця». Люди не знали до 
цього, що можна це їсти. Маклай приніс людям нові харчі, привізши із островів 
Океанії насіння багатьох культур. Тут були хлібне дерево, рис, банани, ананаси, 
манго, кокоси, саго… Він навчив тубільців вирощувати гарбузи, кавуни, 
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кукурудзу. Завдяки йому вперше на острові побачили корів і кіз. Відтак, згідно 
поглядів мешканців Араль, Маклай дав людям все, що є тепер на землі, коли їм 
не стало що їсти. Людина, яка в уяві папуасів мала здатність підпалювати воду 
(то був спирт), творити грім (то були вистріли із зброї), приборкувати гангрен 
(землетрус), могла проганяти злих духів, лікуючи людей, з часом стала їхнім 
верховним богом. Хатини, в яких жив Мак лай, з часом перетворилися на 
своєрідні святилища.  

Одружений на дочці прем’єр-міністра Австралії, Міклухо-Маклай 
поїхав на деякий час до Санкт-Петербургу. Але там він тяжко захворів і помер в 
квітні 1888 року. Перед тим як виїздити на Батьківщину, Міклухо обіцяв 
папуасам повернутися до них. Тому вони не сприйняли його смерть як реальність 
і стали думати, що Маклай не повертається із-за того, що згоріла його хатина. 
Вони вирішили відбудували хатину Маклая на тому ж самому місці, де вона 
стояла, а також понабудовували на різних островах, де раніше перебував Маклай-
Карам, хатини, подібні його. Нехай Маклай вибирає сам, яка йому більше до 
душі. Люди всіх сіл хотіли, щоб Маклай оселився саме в них, а відтак кожне село 
прагнуло спорудити хатину кращу, ніж сусіди. Хатини Маклая стали будувати 
навіть ті папуаси, які його самого ніколи не бачили і знали про нього лише з 
переказів-легенд. Характерним є те, що, навіть прийнявши якусь протестантську 
конфесію, тубільці після моління в їх молитовних спорудах, все одно 
продовжують заходити після цього і до хатин Маклая. Голландська церква не 
хотіла миритися із своїм конкурентом. В 1921 році всі хатини Маклая на 
Західному Іріані голланді-колонізатори спалили. Але «таль Маклай» з’ялялися 
знову. Щоб їх не палили, хатини будували кам’яні.  

Ці «хатини Маклая» збереглися й донині, як це засвідчують ті, хто 
побував в Новій Гвінеї. Самого Маклая ще продовжують вшановувати там як 
бога (А.Колодний). 

 
 
 
 

ПОСЛАНИЕ ВСЕМИРНОГО САММИТА 
РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ 

(Москва, 3-5 июля 2006 г.) 
 
Мы, участники Всемирного саммита религиозных лидеров – главы и 

посланцы христианских, мусульманских, иудейских, буддистских, индуистских и 
синтоистских общин из 49 стран, – собрались в Москве в преддверии саммита 
"Большой восьмерки". Подробно обсудив вопросы, представляющие взаимный 
интерес, мы обращаемся к главам государств, к нашим религиозным общинам и 
ко всем людям доброй воли.  

Мы считаем, что человек по природе своей религиозен. С самого начала 
истории религия играет ключевую роль в формировании мысли, культуры, 
нравственности, общественного уклада. При возрастающей роли веры в 

современном обществе мы желаем, чтобы религия продолжала служить прочным 
основанием мира и диалога между цивилизациями, а не использовалась в 
качестве источника распрей и конфликтов. Религия имеет потенциальную 
возможность связывать различные народы и культуры, несмотря на нашу 
человеческую хрупкость, особенно в сегодняшнем контексте множественности и 
многообразия.  

Человеческая жизнь – это дар Всевышнего. Наш священный долг – 
сохранить этот дар, что должно быть заботой как религиозных общин, так и 
политических лидеров.  

Диалог и партнерство цивилизаций не должны быть просто лозунгами. 
Нам нужно построить такой миропорядок, который сочетал бы демократию – как 
способ согласования различных интересов и как участие людей в принятии 
решений на национальном и глобальном уровне – с уважением к нравственному 
чувству, образу жизни, различным правовым и политическим системам, 
национальным и религиозным традициям людей. Всесторонние, справедливые и 
стабильные решения международных споров должны достигаться мирными 
средствами. Мы отвергаем двойные стандарты в международных отношениях. 
Мир должен быть многополярным и многоукладным, удовлетворяющим всех 
людей и все народы, а не подогнанным под безжизненные и упрощенные 
идеологические схемы.  

Человек – уникальное создание Творца, бытие которого простирается в 
вечность. Он не должен становиться ни товаром, ни объектом политических 
манипуляций, ни деталью машины производства и потребления.  

Поэтому прежде всего необходимо постоянно утверждать высочайшую 
ценность человеческой жизни от зачатия до последнего дыхания и естественной 
кончины. Следовательно, семья нуждается сегодня в поддержке, ибо она 
является преимущественной средой для формирования свободной, разумной и 
нравственной личности. Мы призываем усилить поддержку семьи, особенно в ее 
воспитательной миссии, с помощью национального и международного права и 
практики государств, различных общественных институтов, религиозных общин 
и средств массовой информации. С этим связана наша озабоченность 
положением женщин и детей во многих обществах. Помогая развитию 
уникальной личности каждого человека, женщин и мужчин, детей и 
престарелых, а также людей с ограниченными возможностями, мы видим, что 
все они обладают своими особыми дарами. Защита их от насилия и эксплуатации 
– это общая задача для власти, общества и религиозных общин.  

Человек – высшее творение Всевышнего. Поэтому права личности, их 
защита и соблюдение на национальном, региональном и международном уровне 
являются важной заботой для нас. Тем не менее, наш опыт также показывает, что 
без морального стержня, без понимания наших обязанностей ни одна страна или 
общество не свободны от конфликта и упадка. Грех и порок разрушают и 
личность, и общество. Поэтому мы убеждены, что закон и общественный уклад 
должны в плодотворном согласии соединить приверженность правам и свободам 
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с пониманием нравственных устоев, лежащих в основе человеческого 
общежития.  

Мы заявляем о важности религиозной свободы в современном мире. 
Люди и группы должны быть свободны от принуждения. Никого нельзя 
заставлять действовать вопреки своим собственным убеждениям, касающимся 
религии. Необходимо также учитывать права религиозных и национальных 
меньшинств.  

Мы осуждаем терроризм и экстремизм в любой форме, а также попытки 
их религиозного оправдания. Считаем своим долгом противостоять вражде на 
политической, национальной и религиозной почве. Мы сожалеем о деятельности 
псевдорелигиозных групп и движений, разрушающих свободу и здоровье людей, 
а также нравственный климат в обществе. Использование религии как средства 
разжигания ненависти или как предлога для преступлений против личности, 
морали, человечества – это один из главных вызовов современности. По-
настоящему справиться с ним можно только через образование и нравственное 
воспитание. Школа, средства массовой информации и проповедь духовных 
лидеров должны вернуть нашим современникам полноту знания своих 
религиозных традиций, призывающих к миру и любви.  

Мы требуем прекратить любое оскорбление религиозных чувств и 
осквернение священных для верующего человека текстов, символов, имен и 
мест. Тот, кто посягает на святыни, должен знать, что больно ранит сердца людей 
и сеет рознь между ними.  

Через образование и социальное действие мы должны вновь утверждать 
устойчивые нравственные ценности в сознании людей. Мы считаем эти ценности 
данными Всевышним и глубоко коренящимися в жизни человека. Практически 
они во многом едины для наших религий. Мы чувствуем свою ответственность 
за нравственное состояние наших обществ и желаем взять на себя эту 
ответственность, работая вместе с государствами и гражданскими 
объединениями во имя жизни, в которой нравственные ценности являются 
свойством и источником устойчивого развития.  

Жизнь человека связана и с экономикой. Международный 
экономический уклад, равно как и прочие сферы глобальной архитектуры, 
необходимо основывать на справедливости. Вся экономическая и деловая 
активность должна быть социально ответственной и зиждиться на нормах 
морали. Именно это делает ее по-настоящему эффективной, то есть приносящей 
благо людям. Жизнь только ради прибыли и производственных достижений 
становится бедной и пустой. Зная это, мы призываем бизнес быть открытым и 
ответственным перед лицом гражданского общества, включая религиозные 
общины, как на национальном, так и на глобальном уровне.  

Совершенно необходимо, чтобы все правительства и деловые 
сообщества были одинаково ответственными хранителями ресурсов нашей 
планеты. Эти ресурсы, дарованные всем поколениям Творцом, должны 
использоваться во благо каждого человека. Все народы имеют право употреблять 
эти ресурсы, а также развивать технологии, нужные для их сохранения и 

эффективного использования. Ответственное распределение богатств Земли и 
активная гуманитарная деятельность помогут победить нищету и голод, от 
которых страдают миллиарды наших братьев и сестер. Бедность и социальная 
незащищенность становятся причиной массовой миграции, порождающей все 
новые проблемы как в бедных, так и в богатых странах. Концентрация большей 
части богатств мира в руках немногих на фоне крайней нищеты огромного числа 
людей, особенно детей, – это глобальная трагедия. Она определенно продолжит 
мировую дестабилизацию, угрожая миру на планете. Мы призываем все народы 
вернуться к жизни в умеренности, самоограничении и деятельной 
справедливости. Это обеспечит полное надежды будущее грядущих поколений и 
выбьет почву из-под ног террористов и экстремистов.  

Правительства, религиозные общины и народы мира должны сообща 
бороться с новыми вызовами, такими как эпидемии инфекционных болезней, 
особенно СПИДа, а также наркомания и распространение оружия массового 
уничтожения. В одиночку ни одна страна, даже самая богатая и могущественная, 
не справится с этими угрозами. Мы все взаимосвязаны, и у нас одна судьба. Это 
требует согласованных и объединенных усилий со стороны всех государств-
членов международного сообщества. Причем болезни – это не только забота 
врачей, а расползание смертоносных технологий – не только проблема 
правоохранителей. Эти вызовы должны стать заботой всего общества.  

Межрелигиозный диалог должен осуществляться усилиями 
религиозных лидеров и специалистов, а также обогащаться вкладом простых 
верующих. Не должна иметь место ситуация, опасность которой подтверждена 
историей, когда религиозные общины действуют под диктовку политических 
интересов. Мы также осуждаем попытки искусственно "смешать" веры или 
изменить их без воли на то их последователей, чтобы приблизить их к 
секуляризму.  

Наши общины готовы развивать диалог с приверженцами 
нерелигиозных взглядов, с политиками, со всеми структурами гражданского 
общества, с международными организациями. Мы надеемся, что этот диалог 
продолжится, позволяя религиям внести свой вклад в согласие и 
взаимопонимание между народами, в общий дом, основанный на истине, 
построенный на справедливости, оживотворяемый любовью и свободой. Этот 
диалог должен вестись на равных, вестись ответственно и регулярно, с 
открытостью к любым темам, без идеологических предубеждений. Полагаем, что 
настало время для более системного партнерства религиозных деятелей с 
Организацией Объединенных Наций.  

Особо обращаясь ко всем верующим людям, призываем их уважать и 
принимать друг друга, невзирая на религиозные, национальные и иные различия. 
Будем помогать друг другу и всем благонамеренным людям в созидании лучшего 
будущего для всечеловеческой семьи. Будем хранить мир, заповеданный 
Всевышним! 

 

 



58                            59 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 

 
 
 
МІЖНАРОДНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ДОКУМЕНТИ 

З ПИТАНЬ СВОБОДИ СОВІСТІ (ВИТЯГИ) 
 

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
(прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року) 

Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. 
Це право включає свободу міняти свою релігію чи переконання та свободу 
сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно, так і разом з іншими, 
публічно або приватно у навчанні, богослужінні та здійсненні релігійних та 
ритуальних обрядів.  

Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне 
вираження їх; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх 
переконань і свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-
якими засобами і незалежно від державних кордонів. 

 
 

МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 
(прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року) 

Стаття 18. 1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та 
релігії. Це право включає свободу мати чи приймати релігію або переконання за 
своїм вибором і свободу сповідувати свою релігію і переконання як одноособово, 
так і спільно з іншими, прилюдно чи приватним чином, у відправленні культу, 
виконанні релігійних та ритуальних обрядів та вчень. 2.Ніхто не повинен 
піддаватися примусу, який обмежує його свободу мати або приймати релігію чи 
переконання за своїм вибором. 3. Свобода сповідувати релігію чи переконання 
підлягає лише обмеженням, встановленим законом і необхідним для охорони 
суспільної безпеки, порядку, здоров’я та моралі, так само як і основних прав та 
свобод інших осіб. 

 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
(підписана державами –членами Ради Європи 4 листопада 1950 року) 

Стаття 9. Свобода думки, совісті та віросповідання. 1.Кожен має 
право на свободу думки, совісті та віросповідання; це право включає свободу 
змінювати свою релігію або свої переконання, а також свободу сповідувати свою 
релігію або переконання як одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи 
приватно, в богослужінні, ученні, виконанні та дотриманні релігійних та 
ритуальних обрядів. 2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає 
таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демократичному 

суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громадського порядку, 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 
 
 
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
(прийнята Верховною Радою в 1996 році) 

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це 
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути 
обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і 
моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Церква і релігійні 
організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна 
релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. Ніхто не може бути 
увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання 
законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового 
обов’язку суперечить релігійним переконанням, виконання цього обов’язку має 
бути замінене альтернативною (військовою) службою. 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
(прийнятий Верховною Радою 23 квітня 1991 року з наступними змінами) 

Стаття 3. Право на свободу совісті. 
Кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. 

Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання 
за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито 
виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання. 

Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світогляду. Не 
допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином свого 
ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання релігії, до участі 
або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії. 

Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою мають право 
виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до 
релігії. 

Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання підлягає лише 
тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, 
життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені 
законом і відповідають міжнародним зобов’язанням України 

Ніхто не має права вимагати від священнослужителя відомостей, 
одержаних ними при сповіді віруючих. 
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ СКЛАДНЕ СВОЇМ РІЗНОМАНІТТЯМ 
Відповідь головного редактора щорічника «Релігійна свобода» А. Колодного 

кореспонденту газети «Магистраль» Альбіні Петровій 
 
АП: Свобода совісті є важливим здобутком демократичного суспільства. 
Наскільки наше законодавство відповідає європейським стандартам? 

АК: Я погоджуюсь з Вами, що свобода совісті є одним із найбільших здобутків 
демократичного суспільства. Утвердженню її в Україні активно сприяв 
прийнятий Верховною Радою ще за комуністичних часів (квітень 1991 року) 
«Закон про свободу совісті та релігійні організації». Використання при його 
напрацюванні міжнародних правових норм регулювання релігійного життя 
дало можливість створити такий правовий документ, який навіть нині 
визнається одним із найдемократичніших у світі. Всі наступні деякі зміни в 
ньому лише погіршували цей Закон. Вже не один рік у Верховній Раді 
мусується питання заміни цього Закону, було декілька нових проектів його, 
але вони не набирали для прийняття необхідної кількості голосів. Я б сказав: і 
слава Богу! В Росії он Дума прийняла новий Закон про свободу совісті, так він 
на багатьох міжнародних наукових конференціях піддається критиці як 
найбільш недемократичний. Наша Верховна Рада нині настільки 
заполітизована, що якщо даси їй для правового оформлення сферу державно-
конфесійних і міжконфесійних відносин, то після цього матимемо великий 
букет колізій і несправедливості на ниві релігійного життя. Ви запитуєте про 
наше наближення до європейських стандартів свободи совісті. Скажу Вам, що 
ми вже живемо в їх вимірах. Певним європейським країнам (Франції, 
Німеччині, Греції), я не говорю тут про азіатські, зокрема мусульманські, у 
нас є чому ще повчитися з питань демократії у сфері свободи буття релігії. 
Певно тому деякі європейські (та й американські) інституції доручають 
Україні проводити масштабні міжнародні конференції з питань свободи 
совісті. Чергова відбулася у травні цього року на базі Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії НАН України. Наших науковців залучали 
в ролі консультантів і експертів при написанні деяких правових документів 
світових і європейських співтовариств з означених питань. 

 
АП: Прошу Вас охарактеризувати нинішній стан релігійного життя в Україні. 
АК: Це Ваше прохання настільки широке, що не знаєш навіть як і відповідати на 
нього. Насамперед скажу, що наше християнство (при активному 
несприйнятті цього традиційними церквами) вступає, як і взагалі у світі, в 
добу глобалізації і постмодерну. Виявом останнього є його плюралізація. 
Наявні сотні різних християнських конфесій, течій. Образно кажучи, маємо 
своєрідний християнський супермаркет: йди і вибирай релігію за своїми 
уподобаннями і потребами. В очах молоді своїми застарілими 
обрядодійствами і постійним приниженням в проповідях людини її 
гріховністю Православ’я втратило свою привабливість. Молодь поповнила 
громади нових християнських течій, де вона якось може виявити свою 

активність, прагнення не бачити, а знати християнство. Гадаю, що якщо наше 
Православ’я не переживе своє аджорнаменто (оновлення за прикладом 
католиків), то через 2-3 покоління воно перетвориться в не зовсім значиму 
релігійну спільноту. Один лише приклад. Десятки тисяч молодих киян 
поповнили привабливу новому меру Києва харизматичну Церкву 
нігерійського пастора Сандея Аделаджі «Посольство Боже». Поки 
православні владики чубляться між собою з приводу того, хто з них є 
канонічним, молодь активно поповнює протестантські Церкви, 
неохристиянські і неоорієнталістські (східно релігійні) спільноти. Образно 
скажу, що невдовзі настане час, коли єдиноканонічний владика буде стояти в 
пустому храмі. Біда православних в тому, що вони чекають парафіян в храм, а 
не йдуть до них з різноманіттям активних форм місіонерства, чого не бракує 
нетрадиційним християнським спільнотам. Православні владики і священики 
вже волають про захист від останніх до держави, але ж вони добре знають, що 
у нас церква відокремлена від держави і в функції останньої (а тим більше в 
демократичному суспільстві, що йде в Європу) не входить фаворизування 
якоїсь конфесії чи Церкви. Та й що вона від них, окрім скандалів, має. Що 
може доброго дати суспільному поступу конфесія рівня премодерного 
середньовіччя!? Ви запитуєте про причини відсутності конструктивного 
діалогу між різними конфесіями. Вони ж очевидні. Насамперед кожна з 
конфесій сприймає своє віровчення як єдиноістинне. А якщо воно 
сформоване у неї на основі догматів як вічних істин, то його ж змінювати не 
можна, а відтак і вести з іншими якийсь конструктивний діалог, що 
передбачає певні уступки, зміни, доповнення. Ще одне. Релігійні громади 
живуть за рахунок пожертвувань їх прихожан. То ж в основі міжконфесійних 
протистоянь лежить боротьба за збільшення числа послідовників тієї чи іншої 
релігійної спільноти, а відтак - за збільшення матеріальних (насамперед 
грошових) надходжень. Знаєте, при підготовці цього інтерв’ю у мене 
з’явилася одна, може дещо маячна, ідея. Щоб позбавити священиків 
засудженого Ісусом Христом служіння мамоні, хай би держава для віруючих 
ввела релігійний податок, виплачувала б з цих надходжень зарплату 
священнослужителям і пасторам. Коли грошовий чинник не буде висіти над 
ними, то може толерантнішими вони стануть у відносинах між собою, 
матимемо мир і спокій в країні. 

 
АП: Дайте оцінку причин міжцерковного протистояння в сучасному православ’ї 
України. Яке місце в цьому українських греко-католиків? 

АК: Україна скоріше є ареною протистояння нашого, Київського, а також 
чужеземного, Московського Православ’я. Наявний розкол в Православ’ї 
України не слід розглядати як якесь там непорозуміння між двома владиками 
– патріархом Філаретом (УПЦ КП) і митрополитом Володимиром (УПЦ МП). 
Російський президент Володімір Путін чітко визначив сутність Московсько-
Православної Церкви нашої країни словами «Російська Православна Церква в 
Україні». Російська влада чітко усвідомлює те, що Московський Патріархат – 
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це єдина ще з комуністичних часів законсервована й по-сьогодні діюча 
всесоюзна інституція, яка збереглася і яку якось можна використати для 
втілення сподівань Москви на відродження нового Союзу. Його тепер 
називають вже якоюсь Східнослов’янською державою. За цю державу 
активно агітують в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, 
Донецькій, Харківській та Кримській єпархіях УПЦ Московського 
Патріархату. В Одесі митрополит Агатангел рекламує Новоросію – південні 
області України, що нібито навіть не є українською землею. Хто підтримав 
сепаратистські устремління часів президентських виборчих перегонів у нас – 
названі єпархії Московсько-Православної Церкви України. То ж ситуацію в 
Православ’ї України слід розглядати через призму наших міждержавних 
відносин з Росією. Можна з Вами погодитися в тому, що Україна стала 
тереном протистояння православ’я і католицизму. Ватикан боїться відпустити 
Українську Греко-Католицьку Церкву на таку відстань, щоб вона виявила 
намір повернутися до витокового Київського християнства Х-ХVІ століть, 
коли воно не підпорядковувалося Папі Римському. Ватикан всіляко і 
свавільно ігнорує право цієї Церкви на патріарший статус. Він її тримає 
розколотою на ряд регіонів. Живий приклад: закарпатські греко-католики не 
мають підпорядкування главі УГКЦ, а їх єпископом стає колишній римо-
католицький священик, словак за національністю, що суперечить унійним 
артикулам, колись схваленим Ватиканом. Така ж ситуація і з українсько-
діаспорними регіонами, зокрема українськими греко-католицькими 
спільнотами Америки. Спостерігається певна латинізація обрядової практики 
греко-католиків. Так, Східний обряд вшановує воскреслого, а не 
стражденного Ісуса Христа. І це логічно, бо ж смерть на хресті була його 
покликанням як Спасителя. Але останніми роками все більше входить в 
богослужбовий вжиток греко-католиків так звані «хресні дороги». І це 
непоодинокий приклад того, що греко-католицизм в Україні не наближається 
до Православ’я, а все більше віддаляється від нього. 

 
АП: Чи не є трагедією для України поширення в ній протестантських течій, 
розгортання харизматичних спільнот? 

АК: Так, протестантські Церкви все більше заявляють про своє право на свободу 
буття на українських теренах. Десь 25% релігійних організацій України 
належать у нас їм. Церква Християн-Баптистів України нині є 
найчисельнішою в Європі. У нас вона за кількістю громад четверта. 
Інтенсивно розвиваються Церкви п’ятидесятників та адвентистів. Вже на 
півторатисячі громад тягнуть свідки Єгови. Я не погоджуються з тим, що в 
своїй діяльності протестанти виходять за рамки чисто релігійних цінностей. 
Це їх такими прагнуть показати наші історичні Церкви. А між тим, гадаю, що 
вони сповна реалізують не тільки першу сторону Христового вчення про 
любов – любов до Бога, а й другу – любов до ближнього. Протестантські 
спільноти відзначаються великим різноманіттям благодійництва. Вони - у 
в’язницях, будинках для людей похилого віку і в школах інтернатах, в 

лікарнях біля тяжкохворих і серед бомжів, безпритульних дітей. Вони біля 
тих людей, які потребують допомоги й опіки. І це не є виходом за релігійні 
цінності, а скоріше їх практичною реалізацією. Багато чому можна повчитися 
у протестантів нашим історичним Церквам, бо ж й із-за цього вони втрачають 
своїх послідовників. Що стосується нетрадиційних для України релігійних 
організацій (а їх у нас біля півсотні нехристиянських, неоорієнталістських та 
неоязичницьких ґатунків), то відразу ж скажу, що умови для їх поширення 
створили самі історичні Церкви. Вони спокійно споглядають за активною 
місіонерською і благодійницькою діяльністю неорелігій в надії, що у відкриті 
двері їх храмів мають самі приходити віруючі. Проте сьогоднішнього 
молодого віруючого вже не влаштовує архаїка обрядів, видовищність, 
неспільнотність, кліризованість, аскетичність історичного християнства. Він 
шукає такі форми зовнішнього вираження засад християнського вчення, які 
відповідають сучасним стандартам молодіжного життя, а не заупокійним 
установкам священиків. Визнаємо, що нині успішними у світі є харизмати. Їх 
вже десь понад півмільярда в світі. В Україні вони мають біля півторатисячі 
громад. Харизматизація – це закономірність розвитку християнства. Я не бачу 
в цьому якоїсь трагедії. Аморалі в цих громадах немає, як то прагне дехто 
довести. Ми зараз вивчаємо цей загалом перспективний і надто складний 
релігійний феномен. Вибори мера Києва і активна участь в пропаганді за 
нього Церкви «Посольство Боже» певною мірою актуалізували у нас 
харизматизм. 

 
АП: Які загрози Україні несе іслам? 
АК: Відповідаючи на Ваше питання, я б виокремив його два аспекти – 
міжнародний і український. Якщо взяти перший, то Ви праві – іслам у 
відкритих формах заявив про себе як світову релігію. Ісламізації світу дійсно 
сприяє не тільки міграція мусульман у пошуках кращого життя, насамперед 
роботи, в країни Європи й Америки, а й прийняття ісламу представниками 
нетрадиційно мусульманських народів. Мусульмани тут не конфліктують з 
християнами на релігійній основі: вони просто заявляють про своє право на 
такі ж умови життя, як і християни. Агресивними їх зробила та політика, яку 
прямо або опосередковано через свого фаворита – США проводить Ізраїль 
щодо палестинців. Агресивними їх водночас дійсно роблять ті моральні (я б їх 
назвав скоріше аморальними) цінності, які несе культура Заходу. А хіба ми, 
українці, не обурюємося тому, як наша російськомовна і неукраїноредагована 
періодика («Столичка», «Факты», «Бульвар» та ін.) підсовує нам зі своїх 
сторінок те, що суперечить цнотливості українців. Мені інколи хочеться, як то 
робили у своїй ненависті наші бабусі, підсунути під носа редакторам цих 
газет ті голі попи, які вони щодня видруковують на своїх шпальтах. То ж 
певно із-за високої духовної культури своїх народів (всупереч низькій 
культурі представників тих, хто ту нечисть рекламує) мусульмани в штики 
сприймають перли західної цивілізації, розбещеної напевне того ж штибу 
редакторами, як і наші. В Україні іслам не єдиний. 1076 його громад входять 
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до чотирьох об’єднань. Вони не ворогують між собою так, як православні 
Церкви. Повчитися б цьому у них останнім. Ось лише в Криму (а там є 959 
мусульманських громад) наростає конфлікт між породженими місіонерами з 
арабських країн громадами ваххабітів (їх більше 30) і послідовниками 
Духовного Управління мусульман Криму. Я нещодавно вивчав релігійну 
ситуацію в Криму. Скажу, що кримськотатарськи прочитаний іслам слугує 
цьому народу в його духовному і національному відродженні, в облаштуванні 
після тривалої депортації, протистоянні тому татарофобству, яке якось в 
душах і діях російської громади Автономії. Кримські татари – це практично 
єдина організована спільнота Криму, яка має проукраїнську орієнтацію. 
Українці на півострові (а це четвертина його населення) ведуть себе тут як 
малороси. 

 
АП: Чи дотримується наша держава принципів відокремлення від себе 
Церкви? 

АК: Згідно Конституції і Закону про свободу совісті Церква у нас 
відокремлена від держави. Ми обстоюємо думку, що відокремлення має 
бути взаємним – держави і Церкви. Держава не повинна втручатися в 
сферу релігійного життя. Водночас вона й не має допускати ту 
клерикалізацію себе, яка спостерігається останнім часом, коли з волі 
Президента деякі релігійні дійства стають складовою державних акцій 
(згадаймо, прийом у серпні з нагоди 14-річчя незалежності України на 
території Софії і богослужіння в храмі, а чи ж роздавання Святого вогню в 
Софії, форму участі Президента у святкуванні Пасхи у Володимирському 
соборі). Як в будь-якій демократичній країні, всі свої проблеми релігійні 
спільноти мають вирішувати не через телефонний дзвінок звідкись звище, 
а через правові інституції – прокуратуру, суд, міліцію тощо. Наші Церкви 
ще не привчилися жити за умов демократичного суспільства, а держава ще 
ніяк не відвикне керувати ними, вирішувати проблеми їх взаємних 
відносин. То ж в концепцію державно-церковних відносин, яка зараз 
розробляється із врахуванням нових реалій, ми маємо закласти 
збереження за державою ролі толерантизатора міжконфесійних і 
міжцерковних відносин. 

 
АП: Як Ви ставитися до введення в навчальні плани шкіл християнської 
етики? 

АК: Враховуючи те, що в наших школах навчаються діти із сімей різних 
світоглядних орієнтацій – віруючих і невіруючих, із сімей різних конфесій 
(а їх у нас біля сотні), згідно Конституції України державна освіта у нас 
має бути світською. Прагнення деяких Церков пролізти в школи із своїми 
релігійними предметами (християнською етикою, Законом Божим, 
історією православної культури та ін.) я розглядаю як спробу історичних 
церков втекти від активної катехитичної, євангелізаційної діяльності 
шляхом організації відвідувань з місіонерською метою своїх вірних, 

налагодження регулярної роботи своїх нині в масі своїй бездіяльних 
недільних шкіл тощо. Лише одиниці з діючих в Україні Церков (баптисти, 
адвентисти, іудеї) йдуть на відкриття своїх конфесійних загальноосвітніх 
шкіл. То ж Церква, храми якої нині неповнолюдні, хоче скористатися 
послугами держави для їх наповнення. Цьому сприяє загалом 
антиконституційне розпорядження Президента В. Ющенка про введення в 
шкільні навчальні плани якоїсь «Етики віри». Щоб ввести в плани шкіл 
релігійні предмети, треба це попервах вирішити законодавчо: змінити 
окремі положення Конституції та Законів про свободу совісті і про освіту, 
зокрема, що школа відокремлюється від Церкви, що державна освіта є 
світською. У нас хтось ще має маячну думку, що пусти до дітей 
священика і вони тут же стануть моральними. По-перше, священик цей 
сам має бути моральним (а нині в газетах публікують багато інформацій 
про амораль цієї братії), а по-друге, треба усунути насамперед ті чинники, 
які зумовлюють і формують амораль. Це й спосіб нашого життя, і 
телебачення як пропагандист низької моральної культури (хіба що 
індійські фільми у нас ще високо підносять вірну любов і радість 
людського буття), і зруйновані сім’ї, і відсутність якихось інституцій чи 
організацій, де б молодь могла знайти себе, вдовольнити свої потреби та 
інтереси. Релігійні спільноти із своїми застарілими формами 
моралізаторства, побудованого на біблійних сюжетах, це дати не можуть. 
У кого може викликати позитивні емоції, скажімо, той же затворник, який 
всупереч біблійному вченню про велич людини, створеної в образ і 
подобу Божу, загнав себе на рівень навіть не тваринного існування. Курс 
із загальнолюдської етики – ось що слід викладати у наших 
полісвітоглядних і багатоконфесійних школах, а не вчення якоїсь однієї 
Церкви.  

 Мої лаконічні відповіді певно переконали Вас в тому, що сфера релігійного 
життя надто складна і делікатна. Її проблеми не можна вирішувати на 
рівні інтуїції чи буденного досвіду. Відтак на науковій основі слід 
розробити концепцію державно-церковних відносин в Україні, а не 
чинити «по понятиям» у сфері релігійного життя, до чого ще вдаються 
високодержавні особи. Щоб, як кажуть, не нарубати тут дров, треба мати 
хоч елементарну релігієзнавчу освіченість. 
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 

& Боруцький Степан. Про вічне, сакральне, особисте…-Львів, 2006. В книзі 
звбрані роздуми про Бога, віру, релігію, Церкву та духовність відомих людей 
різної професійної орієнтації переважно з України. Упорядник при цьому 
скористався видруками їх інтерв’ю, а чи ж їх статтями в українській пресі. 

& Прочанин миру і надії.- К., 2005. Фотоальбом розповідає про пастирський 
візит до України Папи Римського Івана Павла ІІ. Окрім світлин, альбом 
вміщує промови понтифвуа, виголошені ним в Києві і у Львові. 

& Тучапець Василь. Нарис Східного богословія.- І-Фр., 2005. В книзі 
розглядаються основні та характерні риси Східної Традиції та Богослов’я. 
Дається короткий нарис історії Східної Теології, розкриваються особливості 
православного розуміння Трійці, проблем христології та пневматології, 
еклезіології та есхатології. 

& Кліпперт В. Від тексту до проповіді. Теорія та практика біблійної 
проповіді.- Ірпінь, 2004. В книзі говориться про завдання проповіді, 
методику пошуку матеріалу для неї, концепцію проповіді і її побудову, 
майстерність виголошення.  

& Ярмол Л.В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні.- 
Львів, 2006. Це є загальнотеоретичне дослідження проблем забезпечення 
свободи віросповідань людини в Україні. Свобода совісті в книзі 
розглядається як суб’єктивне юридичне право. При цьому автор акцентує 
увагу на поняття і структурі свободи совісті, механізмі і стадіях його 
юридичного забезпечення. Останнє – забезпечення - Л. Ярмол розглядає 
через контекст складових свободи віросповідання людини.  

& Арфорд Х., Нотон М. Менеджмент: когда вера имеет значение. 
Христианские социальные принципы в управлении организацией.- К., 
Кайрос, 2006. В книзі насамперед з’ясовується питання, чи впливає наша 
особиста віра й етичні стандарти на нашу працю та рішення, які ми 
приймаємо на робочому місці? Констатуючи розрив між особистою і 
суспільною мораллю, автори книжки наводять переконливі аргументи на 
захист інтеграції принципів та цінностей християнської соціальної традиції з 
теорією менеджменту.  

& Проповіді Блаженнішого Архієпископа УГКЦ Любомира ГУЗАРА.-
Львів, 2006. Видавництво «друкарські куншти» випустило у світ книгу з 
такою назвою. Вона вміщує 89 проповідей, виголошених владикою в 2000-
2004 роках під час Божественних Літургій або з нагоди важливих подій в 
житті Церкви.  

 
 

Новинки Бібліотеки релігієзнавця 
з теми співвідношення науки і релігії 

 
 
 
 

& Дж.Х. БРУК. Наука и религия: историческая перспектива.- М., 
2004.- 352 с. 

& Д.ПОЛИНКОРН. Наука и богословие: введение.- М., 2004.- 156 с. 
& Д. ПОЛИНКОРН. Вера глазами физика: богословские заметки 

мыслителя «снизу – вверх».- М., 2001.- 232 с. 
& Иен БАРБУР. Этика в век технологии.- М., 2002. 
& Иен БАРБУР. Религия и наука: история и современность.- М., 2003.- 

432 с. 
& Н. МЕРФИ, Дж.ЭЛЛИС. О нравственной природе Вселенной: 

богословие, космология и этика.- М., 2004.- 290 с. 
& Вера и разум. Сборник.- К., 2004.-312 с. 
& Вл. ЕРОТИЧ. Психологическое и религиозное бытие человека.- М., 

2004. 
& Э. СГРЕЧЧА, В. ТАМБОНЕ. Б и о э т и к а.- М., 2004. 
& Ю. МОЛЬТМАН. Знание и мудрость: к диалогу естественных наук 

и богословия.- М., 2004. 
& А. ПИКОК. Богословие в век науки: модели бытия и становления в 

богословии и науке.- М., 2004.- 412 с. 
& Наука и богословие: антропологическая перспектива.- М., 2004.- 320 

с. 
& М. ХЕЛЛЕР. Творческий конфликт: о проблемах взаимодействия 

научного и религиозного мировоззрения.- М., 2005.- 216 с. 
& А. НЕСТЕРУК. Логос и Космос: богословие, наука и православное 

предание.- М.,2006. 
& Ст. ВШОЛЕК. Рациональность веры.- М., 2005.- 152 с. 
& К. Дж. Коллинз. Наука и вера: враги или друзья?.- Черкассы, 2005.- 

560 с. 
& Г. ЕРШОВА, П. ЧЕРНОСВИТОВ. Наука и религия: новый 

симбиоз? – СПб, 2003.-366с. 
& Ч. ХАММЭЛЬ. Дело Галилея. Есть ли точки соприкосновения 

науки и богословия?.- М., 2001.-248 с. 
& М. БЮКАЙ. Библия, Коран и наука. Современные писания в свете 

современного знания.- К., 2002.- 352 с.  
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КОНФЕРЕНЦІЇ ЧЕРВНЯ 
 
 
 
 

26 червня в Києві відбулася конференція Федерації всесвітнього миру 
або Всесвітньої федерації миру (ВФМ) під назвою «Відродження сім’ї, країни 
та світу». Кілька сот учасників зібралися в престижному готелі «Прем’єр-
палац» на запрошення Міжнародного благодійного фонду допомоги та дружби 
(під такою назвою діє в Україні громадська організація Церкви єднання), зокрема 
його виконавчого директора Т.Андрущенка. Це вже друга конференція ВФМ в 
Україні – відомої в світі міжнародної миротворчої спільноти, яка взялася за 
утвердження і поширення культури миру, відродження сімейних цінностей в 
глобальному масштабі. Перша подібна конференція в Києві відбулася в 
минулому році і засвідчила небайдужість українців до оголошеної теми. Щороку 
декілька українців проголошуються всесвітніми послами миру. В цей раз такими 
були визнані екс-міністр освіти Василь Кремінь і екс-мер Києва Іван Салій. Про 
це оголосив голова ВФМ доктор Квак Чонг Хван. 

Духовний натхненник різноманітних миротворчих заходів в усьому 
світі, засновник Міжрелігійної міжнародної федерації за мир у всьому світі 
доктор Сон Мьон Мун для конференції в Києві підготував доповідь, яку 
виголосив його син. Перед учасниками конференції виступила і дружина Муна - 
доктор Хак Джа Хан Мун, президент Міжнародної федерації жінок за мир в 
усьому світі, яка закликала втілити мир через відродження інституту сім’ї. Ці 
доповіді можна прочитати в спеціально виданій брошурі українською мовою, яку 
роздали кожному учаснику. На цей раз був запропонований революційний 
проект досягнення миру та покращення умов життя людей, який полягає в 
побудові тунелю через Берінгову протоку, що поєднає Америку та Євразію. Це 
полегшить спілкування людей різних національностей і релігій, оскільки будуть 
подолані географічні кордони. На переконання організаторів конференції, світ 
стоїть на порозі нової епохи - епохи миру. Від нас залежить, чи станемо ми 
істинними принцами і принцесами нового Королівства миру, де царює Істинний 
Батько, покликаний самими Небесами, чи будемо ми хоробрими працівниками 
«поліції королівства миру» й солдатами «армії королівства миру», чи 
служитимемо королю та королеві миру – Істинним Батькам. Учасники 
конференції уважно вислухали звернення відомих миротворців, отримали 
подарунки, глибоко задумавшись над можливістю відродження втрачених 
сімейних цінностей, над перспективою перетворитися на рушійну силу у втіленні 
на Землі пропагованого Сон Муном світового ідеального королівства миру. 
 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 

 
 

Л.Шугаєва* (м. Київ) 
 

МОЛОКАНИ В УКРАЇНІ 
 
Течії православного 

походження в Україні починали 
виникати з другої половини ХVІІІ 
ст., хоча окремі виступи проти 
офіційної доктрини православної 
церкви на українських землях 
почалися вже на початку XI ст. Але 
до середини ХVІ ст. не можна з 
упевненістю говорити про 
існування в Україні організованих 
сект православного походження. 

Лише у другій половині ХVІІІ ст. православне сектантство в Україні 
набуває більш чітких організаційних форм. Це було пов’язане з появою в Україні 
втікачів – старообрядців та духовних християн. До духовних християн прийнято 
відносити христовірів (хлистів), скопців, духоборів і молокан. Також їх прийнято 
поділяти на містичні релігійні утворення і раціоналістичні. До містичних 
належать христовіри і скопецтво, а до раціоналістичних – духоборство і 
молоканство. 

Як свідчить молоканська традиція, засновником вчення є селянин с. 
Уварове Борисоглібського повіту Тамбовської губернії Семен Уклеїн. 
Виникнення ідеології релігійного об’єднання прийнято відносити до 70-х років 
ХVІІІ ст., хоча самі молокани вважають, що беруть свій початок із часів 
імператора Олексія Михайловича під назвою секти духоборців і походять на Русі 
від Матвія Семеновича, який, на думку М. Костомарова, не хто інший, як М. 
Башкін. С. Уклеїн за фахом був кравець, займався пошиттям одягу і постійно 
ходив по різних селах Тамбовської і Воронезької губерній у пошуках клієнтів. 
Так він потрапив у с. Горіле Тамбовської губернії у родину Іларіона Побірохіна – 
відомого проповідника духоборів. Згодом С. Уклеїн одружується на дочці І. 
Побірохіна і приймає духоборство. Володіючи даром слова і добрим знанням 
Біблії, він швидко завоював авторитет серед духоборів і майже п’ять років був 
помічником Т. Побірохіна у поширенні ідей духоборства. Але С. Уклеїн, як 
                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
* Шугаєва Л. – кандидат філософських наук, доцент, докторантка Інституту 
філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. 
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людина, що сформувала овій світогляд за допомогою Біблії, не сприйняв 
заперечення духоборами основних догматів ортодоксальної Православної 
церкви, особливо заперечення Біблії. Згодом він пориває з духоборами і засновує 
власне вчення, яке й отримало назву молоканства, а його послідовники стали 
називатись молоканами. Існує декілька версій походження назви релігійного 
об’єднання. Відповідно до однієї, молокани вважали своє вчення "чистим 
молоком духовним"; друга говорить, що місцем поселення молокан була річка 
Молочні Води Мелітопольського повіту Таврійської губернії; третя, що у пісні 
дні вони вживають лише молоко. 

Географія поширення молокан на теренах України була практично 
однаковою з духоборською: Харківська, Таврійська, Катеринославська, 
Херсонська губернії. До кінця ХVІІІ ст. молокани потрапляють на південь 
України невеликими групами і поодинці. У 1801 р. за маніфестом "широких 
воріт" у Таврійську губернію разом з духоборами прибули і молокани. А у 1805 
р. за поданням довірених осіб від молокан – міщанина Петра Журавцева, 
селянина Максима Іосіва і Максима Могильова, які особисто доповіли урядовцям 
правила своєї віри, було дозволено сповідання віри молокан. За наказом 
імператора молоканам були відведені землі у Бердянському повіті Таврійської 
губернії. Так у Таврійській губернії було створено перше поселення молокан, яке 
отримало назву Ново-Василівка. Сучасники стверджують, що населення нової 
адміністративної одиниці складало 170 осіб чоловічої статі, а також жінки і діти. 
Характерно, що і на сьогоднішній день Ново-Василівка є традиційним місцем 
проживання молоканської громади. 

Релігійне утворення молокан мало більш широку і складнішу соціальну 
базу, ніж духоборське. Якщо до складу духоборців входили, у переважній 
більшості селяни-однодвірці, то основу молоканських громад, крім селян-
однодвірців, складала дрібна торгова буржуазія і міщани. Так, у першій четверті 
XIX ст. виникла молоканська громада в Одесі, до складу її входили купці й 
міщани. Наявність у складі громади купецтва і заможних селян мав прямий 
вплив на формування ідеології молоканства, відмінної від духоборства. 

Про віровчення молокан ми дізнає́мося від "обрядників", які ще 
складалися С. Уклеїним і його найближчими сподвижниками, з "Догматів 
молокан", "Сповідання віри молокан донського толку Таврійської губернії", із 
сьогоденних часописів, таких як "Вісник духовних – християн-молокан", 
"Молочний шлях", "Слово віри" та інших. 

Оскільки світогляд засновника молоканства був сформований за до-
помогою Біблії, той своє розуміння Бога він тлумачив за допомогою Святого 
Письма. Біблію С. Уклеїн зробив фундаментом свого віровчення. На відміну від 
духоборів, основний християнський догмат молокани не наважилися тлумачити 
алегорично. Послідовники вчення вважають, що "Бог є дух, у трьох особах, – 
Отця, Сина і Святого Духа"; визнають Ісуса Христа "сином Божим, 
Боголюдиною, який помер на хресті для спасіння світу цього"; визнають Святе 
Письмо даним для людини Богом словом об’явлення. Хоча іноді молокани 
тлумачать Біблію не в буквальному розумінні, а алегорично. Вони вважають, що 

все написане в Біблії дійсно відбулось, але так відбулось, щоб надати всім подіям 
вищого, морального сенсу. Святе Письмо – джерело моральної досконалості, яке 
досягається лише тоді, коли людина засвоїть Божественне вчення, яке в Біблії, і 
погоджує з ним усі свої вчинки протягом всього свого життя, а не тоді, коли 
вірить у те, що написано, дійсно відбулось. Отже, Біблію молокани вважають 
єдиним і богонатхненним джерелом віри, а її знання сприймають як важливий 
доказ релігійної досконалості віруючого. 

У вченні про Трійцю молокани не відступили від православного ро-
зуміння цього догмату, причому Сина і Святого Духа розглядають як 
единосущих Отцю, хоча й не зовсім йому рівним. Тобто, якщо христовірів і 
духоборів споріднювало пантеїстичне 
світосприйняття, яке в останніх знайшло 
раціоналістичні форми, то молоканство з 
самого початку відмовляється від 
пантеїстичних мотивів. Його вчення 
формувалось як християнський теїзм. 

Христологічне вчення молокан 
також ближче до православ’я, ніж до 
духоборства. Христос, на їх думку, був 
сином Божим, непорочно зачатим Дівою 
Марією, а не “досконалою” по духовності 
людиною. Молокани вважають, що під час свого земного життя Христос 
заснував церкву, яку спочатку складали апостоли, а згодом – всі, хто увірував у 
нього. Водночас вони визнавали, що істинна Христова церква існувала лише до 
ІV ст., оскільки у ІV ст. Вселенські собори і Отці церкви довільним витлу-
маченням Біблії спотворили християнство і ввели в нього різноманітні 
язичницькі обряди та вірування. Справжню церкву, на думку молокан, складають 
тільки істинно духовні – християни (молокани), які не визнають переказів і 
настанов "отців церкви", яких поважає офіційна Православна церква, а 
сповідують тільки те, чому вчать Євангелія. Молоканство не визнавало пануючої 
Православної церкви, але не заходило так далеко, як духоборство, у запереченні 
самого інституту церкви. Вони надавали і надають великого значення 
наставникам “пресвітерам”. Для молокан еталоном релігійного ладу є 
християнська церква і її вчення до епохи Вселенських соборів. Саме тому вчення 
Православної церкви про таїнства вважається ними надуманим, яке не має 
жодного відношення до слова Божого. "Подумайте, - говорили молокани 
православним, - ким і для чого придумані ваші обряди і статути церковні?". На їх 
думку, таїнства, які відроджують християнина, повинні розумітися духовно.  

Ось як пояснюють молокани заперечення водного хрещення: "Навчан-
ням слову Божому є духовне хрещення. Хрещення ж із зануренням у воду або 
шляхом обливання є тепер пустим обрядом, який, з приходом Христа, був 
відмінений, тому що сам Христос сказав апостолам: "Іоан хрестив водою, а ви 
через декілька днів будете хрещені Духом Святим (Дії 1:5). Апостолів зібрали 
всіх разом, і вони, наповнившись Святим Духом, пішли проповідувати Євангліє. 
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Тому і ми вважаємо, що тепер, після пришестя Христа, істинне хрещення полягає 
у навчанні слову Божому, - у духовному хрещенні, а не в зануренні у воду". 

Не визнають молокани і таїнства причастя православної церкви, 
аргументуючи свою версію причастя Святим Письмом. 

Є у молокан і своя точка зору стосовно постів православної церкви 
розуміють їх вони духовно – у добрих справах, у допомозі гнаним і голодним, у 
допомозі родичам, друзям і просто незнайомим людям. 

Отже, для молокан євхаристія, хрещення та пости Православної церкви 
не мають сакральної сили. Інші ж таїнства теж отримали своєрідну молоканську 
інтерпретацію, зокрема покаяння, яке, на їх думку, повинне звершуватися 
безпосередньо перед самим Богом. Єлеосвячення набуло у молокан ревносної 
молитви віруючих про хворих. 

Характерною особливістю молоканського віровчення є іконоборські 
прагнення. Спираючись на багатовікову традицію молоканства і авторитетні 
посилання на біблійні заповіді, молокани не вшановують ікони. Зовнішність, за їх 
переконанням, не має жодної сили над людиною. 

Громадське богослужіння молокан спрощене і раціоналізоване на 
протестантський лад і полягає у читанні Біблії й псалмів. Як правило, з Біблією 
вони практично не розлучаються. Біблію послідовники віри поділяють на п'ять 
частин: 1) закон з його обрядами і настановами; 2) історія літопису, де 
записувалось все, що відбувалось у житті єврейського народу; 3) філооофія, до 
якої вони відносять книги притч, 4) пророцтва; 5) белетристика. Право визначати, 
до якого розділу належить написане, молокани залишають за собою. 

Спочатку богослужіння молокан проводились у звичайних приміщеннях 
з лавами, на яких сиділи віруючі: справа – чоловіки, зліва – жінки. Ми вже 
згадували про те, що молоканську общину очолює пресвітер. Його посада – 
виборча. Критерій для обрання людини пресвітером такий: "Хто хоче бути 
першим – будь з усіх останнім і всім слугою", бо ж як вважають молокани, що 
"дух дихає, де хоче" і Бог живе не в рукотворних храмах і "не вимагає служіння 
рук людських". 

Високим авторитетом і владою користувались і користуються в грома-
дах "старці" – старші керівники церкви. Без них не відбувається жодний 
молоканський обряд, не приймається жодне важливе рішення. Молокани 
вважають, що у людині, враженої гріхом, залишились зерна добра, які 
пробуджуються до росту через Слово Боже і можуть бути розвинуті шляхом 
самовдосконалення, добрими справами на благо ближнього. Відтак спасіння 
людини досягається її особистими стараннями. В уявленнях про гріховність і 
спасіння людини молокани надають перевагу впевненості людини в її моральних 
та інтелектуальних можливостях, в її здатності здолати сили зла, збудувати 
царство Боже на Землі. 

Релігійний світогляд молокан тісно позв’язаний із їх розумінням 
суспільного устрою. Церква, на їх думку, не повинна відокремлюватись від 
громадянського суспільства; навпаки, громадянське суспільство повинне бути 
влаштоване на євангельських началах, на любові і рівності всіх її членів. Господь 

– це Дух, а де Дух Господній – там свобода, - повчають молокани. Саме тому 
основою морального життя християнина повинна бути абсолютна свобода і 
незалежність від будь-яких людських законів і примусів. 

Заперечуючи беззастережну покору людським законам, молокани гово-
рять: "Є закон вищий, якому необхідно підкорятися, закон написаний Богом на 
тілесній скрижалі нашого серця". Ідеал державного устрою молокан – 
суспільство, у якому відпадає необхідність державного насильства, суспільство, 
яке засновує свою єдність не на зовнішньому примусі, а на свідомій солідарності 
його членів. Державну владу молокани визнають чисто формально, за наказом 
власної доброї волі. Але у теорії і практиці ставлення молокан до держави і влади 
є істотна різниця. Для них характерна релігійна відокремленість, почуття власної 
якоїсь обраності. У випадку серйозної небезпеки для релігійної громади в цілому 
молокани йшли на серйозні компроміси з владою. Так, коли у с. Астраханка 
Таврійської губернії молокани відмовилися оплачувати податки і служити у 
війську, то були жорстоко покарані урядом. Сучасник згадував: "… Багатьох 
покарали батогами і послали до Сибіру, інших віддали у божевільні будинки, де 
вони й загинули". Згодом молокани стали демонструвати поміркованість і 
тверезість у ставленні до державної влади та її інститутів. Це було зумовлене тим, 
що молоканство, на відміну від духоборства, стало формою релігійної ідеології, 
яка відповідала інтересам тих соціальних елементів, які надавали перевагу стану 
самостійних товаровиробників. Звідси їх вимоги здешевлення церкви, спрощення 
її організації, обрядовості, відносна байдужість до форм суспільної 
самодіяльності, які мали місце у духоборстві. 

Шлюб для молокан не є таїнством. Хоча молокани й заперечили шлюб ті 
його обряди, які здійснює православна церква, вони все ж детально розробили 
свій обряд шлюбної церемонії, який записаний у одному із молоканських 
обрядників. 

Відмежувавшись від православної церкви, молокани не змогли повністю 
відкинути всі її обряди, хоча і вложили у них власний новий зміст, крім того, 
вони, як будь-яка нова релігійна течія, набули специфічних обрядів. Молокани 
святкують всі основні свята Православної церкви. Перед Пасхою і після збору 
врожаю у молокан, як правило, буває триденний піст. 

Етичні принципи молокан, їх ставлення до праці, до людей, визначення 
добра і зла тісно зв’язані з їх догматикою, з вченням про гріховність, спокутну 
жертву Христа, з духовним відродженням, спасінням справами. Похвала праці, 
зведення її у ранг вищої людської доброчинності споріднює молоканство з 
протестантизмом. Добре і якісно працювати – одна із заповідей молоканської 
етики "добрих справ". Це визначення, яке ввели в обіг самі послідовники віри. 
Молокани з повагою ставляться до ділової розсудливості й старанності і 
нетерпимо до відсутності трудової ініціативи і невміння накопичувати багатство. 
У "Догматах молокан" ми знаходимо: "Лінивих і недбайливих ми ненавидимо і 
відвертаємося". Сучасники неодноразово описували заможні села молокан, 
звертали увагу на високий рівень господарювання. Особливих успіхів молокани 
досягли у хліборобстві і вівчарстві. Останнє було поставлене практично на 
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наукову основу. Молокани вважають, що праця є виразом духовної і тілесної 
ідентифікації людини, оскільки Бог хотів, щоб людина була володарем Всесвіту, 
співпрацівником Бога. При цьому, коли мова йде про накопичення капіталу, 
молокани не соромляться використовувати працю своїх єдиновірців. Ідеологія 
молоканства і його мораль формувались як ідеологія дрібного товаровиробника. 
Їх вчення освячувало працю, перетворювало і перетворює її не лише у моральний 
обов'язок людини, а й надає їй статусу священного обов’язку. Ця важлива 
релігійно-моральна установка надзвичайно сприяє трудовій і підприємницькій 
діяльності молокан. 

Подібно до христовірів і духоборів, молокани у своїх поглядах виходили 
з "рівності" синів Божих, дотримуючись "етики добрих справ", а також більш-
менш визначення ідеї побудови Царства Божого на Землі. Проте вимога рівності і 
спільності майна серед них користувалася набагато меншою популярністю, ніж 
серед духоборів. Молоканство стало формою ідеології, яка відповідала інтересам 
частини населення, які прагнули до положення самостійних товаровиробників. 
Звідси поміркованість молокан не лише до містики христовірів, а й до релігійно-
соціальних утопій духоборів. Звідси їх вимоги здешевлення церкви, спрощення її 
організації та обрядів. Саме соціальне розшарування у молоканських громадах на 
початку XIX ст. призводить до внутрішніх суперечностей, у результаті яких 
релігійне об’єднання розпадається на низку толків: тамбовський, 
володимирський, донський, толк спільних молокан, новомолоканський. У цей же 
час у ряді громад з’являються тенденції до пошуків шляхів співробітництва із 
владними структурами і пристосування молоканського віровчення до 
православ’я, що було знову ж таки продиктоване соціальною нерівністю членів 
общини. 

20-ті роки XIX ст. стали часом гострих релігійних суперечок між 
послідовниками донського толку і рештою молокан, які іноді призводили до 
відкритих сутичок між членами колись єдиного релігійного утворення. 
Протистояння посилилось у середині 30-х років XIX ст. з появою так званих 
"пророків" з їх есхатологічними проповідями. Очевидно, слід відзначити, що між 
есхатологічним вченням духоборів і молокан існує істотна різниця. Якщо перші 
воліли бачити Царство Боже на Землі, яке підніметься із руїн старого світу, то 
молоканські есхатологічні очікування більш тяжіють до протестантизму. Тут 
віднаходимо ідею другого пришестя Ісуса Христа і становлення тисячолітнього 
Царства Божого на землі. Саме в означений період у низці молоканських 
поселень Таврійської губернії прокотилась хвиля апокаліптичних очікувань. 
З’явлені "пророки" вчили про наближення кінця світу, який вони зображували як 
покарання грішників на порозі тисячолітнього царства праведників. Очевидно, 
що загострення суперечностей у середовищі молокан, поширення хіліастичних 
ідей загострило есхатологічні очікування у громадах й зумовило появу 
"пророків". Серед молокан Таврійської губернії найбільшою популярністю 
користувалась проповідь Федора Булгакова (більш відомого серед молокан як 
Давид Овсійович). 

Саме поширення есхатологічних очікувань призвели молоканство до 
остаточного поділу на течії і толки – тамбовська, володимирська, донська, 
"спільних" молокан, стрибунський і новомолоканство. 

Вчення "спільних" молокан викладене М. Поповим у творі 
"Статууповання спільного вчення". Попов в основу свого вчення положив 
соціальну практику духоборства, засновану на спільній власності, екстатичну 
практику христовірів і власне молоканське вчення. Відсутність об’єктивних 
можливостей для реалізації вчення привело комуни "спільних" до краху. 
Соціальне розшарування у релігійному утворенні, яке грунтувалось на 
ієрархічній побудові общини разом з містичною екзальтацією не могли дати 
бажаних результатів. 

Одночасно із толком "спільних" у середовищі молокан виникає толк 
"стрибунів". Одним із його засновників був молоканський "пророк" Ф. Булгаков, 
а також М. Рудомьоткін. Вони та їх послідовники в основу свого релігійного 
культу положили екстатичну практику христовірів. В общинах практикувались 
радіння, під час яких на "пророків" сходив "святий дух". Радіння були двох типів 
– одиночні й групові стрибання. Очевидно, що саме через характер радінь вони 
самі себе називали "духовними християнами-стрибунами". В народному 
середовищі із-за цього їх іноді ще називали "танцюристами". 

Так само як і толк “спільних” молокан, "стрибуни" підпорядкували своє 
релігійне вчення соціальним ідеям. Але на відміну від послідовників "спільних", 
проповідь спільності майна і рівності всіх членів общини "стрибунів" не 
приваблювала, оскільки соціальну базу толку складали заможні селяни, які 
прагнули в усьому мати господарську самостійність. Ті ж самі протиріччя у 
середовищі толку, переслідування з боку влади призвели до того, що в 1900-1901 
pоках понад трьох з половиною тисяч "стрибунів" емігрували до Каліфорнії. 

У першій половині XIX ст. виникає новомолоканство. Керівником но-
вого толку стає заможний власник З. Захаров. Новий толк виникає на грунті 
донського. Послідовники З. Захарова, так само, як і общини донського, визнавали 
таїнства хрещення, причастя, шлюбу, єлеосвященства, покаяння, але у 
догматичному вченні наближались до протестантизму, зокрема баптизму. Вони 
вірили у особисте спасіння через спокутну жертву Ісуса Христа. Організація 
новомолокан була централізованою. Вищим керівним органом був 
Всеросійський євангельсько-християнський комітет. Саме тому з часом 
послідовники новомолоканства раніше від інших молокан прийняли 
протестантизм. 

У кінці 90-х років XIX ст. виникає Товариство освічених молокан, яке 
виробило платформу релігійного модернізму і намагалось у межах Біблії 
поєднати релігію і науку. 

Більш масштабною була спроба М.Кудінова на початку 90-х pp. XX ст. 
створити так зване "прогресивне молоканство". Вона полягала у відновленні 
демократичних традицій у середовищі молокан, підвищенню їх культурного і 
освітнього рівня, а також у підготовці кваліфікованих кадрів проповідників. На 
початку XX ст. загальна кількість молокан нараховувала близько одного 
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мільйона послідовників. Це пояснюється перш за все соціальним складом 
послідовників. Якщо духоборство було переважно представлено, за рідким 
винятком, сільським населенням, то молоканство мало своїх послідовників і 
серед міщан, і серед купців, заможних селян і рядового населення. Другою 
причиною значного поширення молоканського віровчення було більш ліберальне 
ставлення до громади із боку влади, яка визначалась менш радикальним вченням, 
ніж духоборське. 

Як показують архівні джерела, релігійні об’єднання молокан успішно 
діяли в Україні як за часів радянської влади, так діють і в її сьогоденні. Так, 
наприклад, у 1925 p. в Україні діяло 19 громад молокан, які об’єднували 2265 
осіб; у 1949 р. у Сталінській області (Луганській) в Амбросієвському районі 
проживало 50 осіб; у 1951 р. у Мелітополі Запорізької області нараховувалось 50 
осіб. Цікавим є той факт, що громади Луганської області були офіційно 
зареєстрованими, а громада м. Мелітополя діяла підпільно. У 1959 pp. ми 
знаходимо молокан у Запорізькій області у селах Астраханка, Новоспаське, 
Ново-Василівка у кількості 417 осіб; у 1970 р. кількість молокан Запорізької 
області збільшується до 470 осіб. В 1973 р. у цій же місцевості існували 4 
громади молокан загальною кількістю майже 500 осіб. У цьому ж таки році 
з’являється громада у Донецькій області, у м.Кутейниково. У сучасній Україні 
існує 5 громад молокан у Запорізькій і Вінницькій областях. 

Нині спостерігається деяке пожвавлення діяльності молоканських 
громад. У 1991 р. у Москві відбувся настановчий з’їзд молокан. На ньому було 
проголошено відродження "Союзу общин Духовних християн-молокан". Було 
обрано раду, яка складається з 9 осіб, прийнято Статут Союзу. 

У 1994 р. як альтернативау "Союзу общин Духовних Християн-
Молокан" начолі з І. Александровим, створено і зареєстровано Міністерством 
Російської Федерації "Союз общин Духовних Християн-Молокан Росії". 

Крім того, у сучасному світі молокани проживають на Закавказзі, в 
Молдові, США, Болівії, Австралії та Аргентині. Згідно з офіційною статистикою 
Державного департаменту релігій в Україні нині діють чотири громади молокан. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
 
 
У Саудівській Аравії виявлений людський скелет незвичайно величезної 
величини. Його розмір в довжину перевищує 10 м. На думку місцевих 
археологів та ісламських вчених, останки можуть належати представникові 
племені Ад, згадуваному в Корані. На місці знахідки розпочато розкопки. 
Дослідження взято під контроль держави. Адіти згадуються в Корані близько 
30 разів. Згідно з текстом Священної Книги, вони володіли надзвичайною 
силою і ростом. У 1991 році американські археологи в тому ж місці, де був 
виявлений скелет, за допомогою знімків з космосу знайшли залишки 
помешкань цього народу. У Корані розповідається, що плем'я Ад загордилося 
своєю потужністю і красою до такої міри, що кинуло виклик навіть 
Всевишньому, виголошуючи, що Він не в силах знищити їх. Але, як ми 
бачимо, сьогодні від цього народу мало що залишилося. 

Вчені ряду наукових інституцій США приходять до висновку, що душа 
людини в роки її життя знаходиться у серці. Опитування 140 пацієнтів, 
яким було пересаджене чуже серце, дало підставу для висновку, що серце 
контролює діяльність мозку, а не навпаки. Почуття, страхи, мрії, думки – все 
кодується у клітинах серця, яке керує ними. 

Колишній редактор часопису «Патріярхат» М. Галів вважає, що 
твердження «історика» В. Сиротенка, що мати Папи Івана Павла ІІ була 
русинкою, є вигадкою. Галів при цьому посилається на біографічну працю 
про Понтифіка під назвою «Людина століття» Джонатана Квітні, хоч в ній 
немає й будь-якого натяку на якесь чистокровне польське походження Папи 
(Патріярхат.- 2006.- №3). Оповідь про русинство матері Кароля Войтили, на 
думку Галіва, заякорена на наступне. У штаті Нью-Джерсі жив відомий лікар 
Борис Филипчак, який був одружений з двоюрідною сестрою Кароля Софією. 
Серед української діаспорної громади прийнято було вважати, що дружина 
Филипчака є лемкинею, цебто русинкою, а отже має українське походження. 
Будучи у США, кардинал одного разу відвідав Зосю. Правда полягала в тому, 
що дружина Филипчака була полькою, яка після одруження прийняла 
український обряд. М. Галів вважає, що якби Іван Павло ІІ по матері був 
українцем, то він про це обов’язково сказав би під час свого візиту до 
України. Відтак зрозуміло, що він був «чистокровним поляком і до того ж 
великим польським патріотом». Останнє можна засвідчити (це вже не 
висновок Галіва), якщо до цього підійти дещо прискіпливо, тим, що Папа в 
боязні небажаних можливих перспектив поєднання українських православних 
з греко-католиками нічого не зробив для організаційного поєднання всіх 
останніх (України і діаспори, навіть Закарпаття), не дав патріарший статус 
Церкві, не беатифікував митрополита Андрея й обійшов митрополита 
Йосифа. Це додалося б до того «багато доброго», що, на думку М. Галіва, 

Папа зробив «для нашої Української Католицької Церкви». Можна 
погодитися з екс-редактором в цьому, якщо не вживати у назві Церкви слово 
«Греко-». Існує ще одна версія українськості Кароля Войтили. Десь на 
Тернопіллі живуть дві жінки-українки, які твердять, що хтось з їх батьків мав 
матір Папи за свою рідну сестру. Про це пару років тому писала галичанська 
преса. М. Галів цю оповідь чомусь не аналізує.  

Десята планета, яку нещодавно виявили на задвірках Сонячної системи, 
як твердять астрономи Боннського університету, може претендувати 
на цей статус, бо ж вона є більшою від Плутона. Діаметр десятої 
планети дорівнює 3 тис. км, що на 700 км перевищує діаметр Плутона. 
Гадають, що планета одержить ім’я когось із грецької чи римської 
міфології. Внутрішня природа 10-ї планети ще не визначена. Гадають, що 
вона є близькою до Плутонової, яка істотно відмінна від внутрішньої 
структури решти 8-ми планет. РП вже писала про наявну гіпотезу, згідно 
якої Плутон – кусок тієї планети (Фаетон?), яка існувала колись між 
Марсом і Юпітером і яка залишила свій «слід» там у вигляді астероїдного 
пояса.  

Озонова дірка над Арктикою не поспішає затягуватися. Згідно з 
дослідженнями НАСА, на повне відновлення захисного озонового шару 
над Південним полюсом знадобиться на двадцять років більше, ніж 
припускали вчені. Про це повідомляє агентство "Інформнаука". 

У найнесподіванішому місці - в горах Ірану - американські вчені 
виявили об'єкт, який, за їхніми переконаннями, є легендарним 
Ноєвим ковчегом. Правда, доказів для однозначного твердження їм 
покищо не вистачає. Об’єкт "подібний до деревини, яка скам'яніла і 
немовби зрослася зі скалою", - описує побачене Роберт Корньюк, який 
організував поїздку, - директор BASE, Інституту досліджень і 
археологічного пошуку біблейської спадщини в Палмер-лійці (Колорадо). 
Фрагмент скелі й зовсім можна прийняти за ніс корабля. За словами 
Корньюка, на зроблених учасниками експедиції тонких зрізах загадкового 
формування виразно видимі структури кліток деревини. Частини 
виявленого об’єкту зараз проходять експертизу в лабораторіях Флориди і 
Техасу. Більшість інтерпретаторів Біблії схиляються до того, що 
гіпотетичне місце зберігання ковчега – все ж гора Арарат (Схід 
Туреччини). Проте таке розташування не відповідає опису, даному в Книзі 
Буття, де зауважується, що пасажири ковчега рухалися зі Сходу і 
розраховували досягти Месопотамії. Тому група Корньюка вважає, що 
турецький Арарат може бути помилковим слідом. 

У римських катакомбах свв. Петра і Маркелліна була знайдено більше 
тисячі скелетів, зодягнених в розкішні золототкані тоги. Археологи з 
римської Французької школи і французького Університету Бордо датують 
це поховання першим століттям від Різдва Христова, відзначаючи при 
цьому, що досі подібних масових поховань в катакомбах не зустрічалося. 
Вони знайшли декілька кімнат, заповнених скелетами. Археологи доки не 
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можуть пояснити, чому так багато тіл багатих римлян, замість того, щоб 
бути кремованими за тогочасними звичаями, опинилися тут похованими. 
Зараз проводиться експертиза, яка мусить встановити те, чи померли ці 
люди природним чином, а чи ж в результаті якогось невідомого історичній 
науці захворювання. Аможе вони були кимось вбиті. 

У Країні Басків, що на півночі Іспанії, в містечку Ірунья Велея були 
виявлені найстародавніші написи (3 ст. від Р.Х.) баскською мовою – 
унікальній, неіндоєвропейській мові. Але крім цінності для лінгвістів і 
християнської тематики цих написів, на розкопках був виявлений 
глиняний уламок із зображенням Розп'яття. На тих же розкопках було 
знайдено водночас і черепки із зображеннями єгипетських богів, що, 
ймовірно, засвідчує якщо не про богословську суперечку між язичництвом 
і християнством, що відбувалася тоді, то, принаймні, про ту перехідну 
епоху, коли язичництво поступалося місцем християнству навіть в цьому 
віддаленому куточку Римської Імперії. Радіовуглецевий аналіз, зроблений 
незалежно в лабораторіях університетів Тулузи й Гронінгена, підтвердив 
датування цього черепка третім століттям, що посунуло відомий час появи 
християнства в Країні Басків на 200 років назад. 

Земля нагрілася до історичного максимуму. Темпи глобального потепління 
вже давно стали причиною стурбованості вчених і окремих політиків. 
Зміни клімату на планеті підійшли до такої відмітки, за якою людство 
чекає мало не апокаліпсис. І справді 1,5, і 2 тис. років назад на Землі не 
траплялося таких теплих років, які настали в XXI ст. Причиною 
глобального потепління вчені вважають діяльність людини. 

На відстані 10 тисяч світлових років в сузір'ї Накутника астрономи 
виявили об'єкт, аналогів якому ще не спостерігалося. На перший 
погляд, це звичайна нейтронна зірка. Але, як підкреслює керівник 
дослідження Андреа де Люка з міланського Національного 
астрофізичного інституту, проблема в тому, що цей відносно молодий 
об’єкт поводиться так, ніби йому вже декілька мільйонів років. Об’єкт 
виявився настільки загадковим, що один з учасників дослідження 
Джованні Бігнамі з Центру вивчення космічних випромінювань 
признався: "Щоб зрозуміти це явище, нам потрібно ще багато чого 
дізнатися про найновіші, нейтронні зірки і їх еволюцію". 

Чорна плівка допомогла археологам Карелії. Унікальна методика 
допомогла карельським вченим виявити сотні невідомих наскальних 
зображень доісторичної епохи. Знахідки були зроблені в ході спільних 
міжнародних експедицій, що проводилися в останні три роки археологами 
Карелії, Швеції, Норвегії і Фінляндії на узбережжі Білого моря. 



Закінчення на 3 -й  стор. обкладинки.

щомісячників «Релігійної панорами», п’ять книг з  серії «Мислителі української діаспори» 
та ін. Варто також згадати ті різномасштабні й різнотематичні наукові конференції, яких 
проведено Відділенням десь біля двохсот. А  ще є дні релігієзнавчої науки, релігійної то
лерантності, міжконфесійні зустрічі, до організації яких в різних регіонах країни причетні 
академічні релігієзнавці. Здобутком останніх є вихід української релігієзнавчих спільнот 
в п’ять міжнародних асоціацій, їх присутність в закордонні на міжнародних наукових кон
ференціях, Парламентах і Асамблеях релігій світу, договори творчої співпраці з  
релігієзнавчими інституціями інших країн, прилучення до роботи Відділення релігієзнав
ства зарубіжних науковців як Почесних його співробітників. Академічні релігієзнавці 
причетні до написання для владних структур різного рівня біля сотні науково-експертних 
матеріалів, підготовки кандидатів і докторів наук з  релігієзнавчого фаху, розробки більше 
десятка релігієзнавчих курсів і спецкурсів для вузівської освіти. їх  знають в конфесіях, з  
ними радяться з  багатьох питань, йдуть на творчу співпрацю богослови різних релігій. 
Звичайно, не все зроблено, що хотілося б зробити. Але ж  нас не так і багато. У  складі 
Відділення лише шість докторів і десять кандидатів наук. Саме завдяки кооперації робо
ти релігієзнавців всієї країни вдалося охопити дослідженням практично все багатоманіття 
релігієзнавчої проблематики.

Саме українські релігієзнавці — спочатку в житті, а тепер і в дослідженнях — започат
кували і сформували нову сферу релігієзнавства — практичне. Наші дослідження 
зорієнтовані не на нові умоглядні словоплетива щодо релігійних феноменів. Вони насам
перед направлені на оприсутнення релігії в суспільстві, від якого вона аж ніяк не відокрем
лена, хоч і відокремлена від держави. Практичне релігієзнавство власне й покликане 
відтворити реальні шляхи входження віруючого і релігійних інституцій у світ. Ц е передба
чає дослідження шляхів цього входження через взаємодію сакральних (церковних) і 
світських інституцій, через перебирання на себе рядом релігійних організацій світських 
форм діяльності, через міжконфесійну взаємодію, а не протистояння, через залучення до 
розв’язання складних проблем нинішнього українського соціуму різних міжнародних 
релігійних спільнот тощо. Практичний релігієзнавець має справу з  живою і часто неочіку- 
ваною ситуацією, із сформованою століттями міжконфесійною упередженістю і водночас 
незнаними релігійними новотворами, із прагненням окремих спільнот лише себе розгляда
ти як релігію (до того ж  — єдиноістинну). Практичне, значно урізноманітнене нині став
лення віруючого до світу, те практичне релігійне мислення, що супроводжує його, стають 
відокремленими релігійними феноменами, а відтак — окремими об’єктами осмислення. 
Саме це й спонукає нас виокремити в релігієзнавстві, поруч з  теоретичним, його практич
не дисциплінарне утворення. Практичне релігієзнавство актуалізує не лише питання 
функціональності релігії, а й її цінності, значимості в життєдіяльності, особи і соціуму.

Однією із вихідних категорій практичного релігієзнавства постає категорія свободи 
совісті. Саме в діяльності з  утвердження її в українському соціумі розпочинається діяння 
практичних релігієзнавців. Дійсне розуміння свободи совісті дає можливість віруючій лю
дину піднятися над собою, своєю конфесійною заангажованістю. Вона через прийняття 
Христової заповіді любові входить у сферу толерантних відносин, в реальний гуманізм.

Спілкування із зарубіжними релігієзнавцями в багатьох країнах світу засвідчує, що 
лише Україна має таку зкоординовану і всеохоплюючу наукову діяльність у сфері 
релігієзнавства, значимі наукові здобутки, які часто лише із-за мовного і фінансового 
бар’єру залишаються невідомими у закордонні.

Професор Анатолій К О Л О Д Н И Й ,
керівник Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 
Н А Н  України



НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ДРУГОГО ПІВРІЧЧЯ

АКАДЕМІЧНОМУ РЕЛШЄЗНАВСТВУ УКРАЇНИ -  15: СТАН І ПЕРСПЕК
ТИВИ ФАХУ. Конференція проводиться з нагоди ювілею Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії НАН України. Метою її є підведен
ня підсумків роботи саме українських релігієзнавців в роки незалеж
ності нашої країни, визначення перспектив зкоординованої нашої на
укової роботи з фаху. Заявки на участь і тези обсягом 4-6 сторінок над
силати до 15 серпня. Конференція відбудеться в останній декаді верес
ня. Контактний телефон: 279.0418 Ганна Кулагіна.

УКРАЇНСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО: ІСТОРІЯ ТРАГЕДІЙ ТА УРОКИ СЬОГО
ДЕННЯ (1596 -  1686 —. 1946). Конференція проводиться на базі Тер
нопільського інститут економіки і підприємництва. На ній будуть роз
глянуті історичні обставини означених роками подій в українському 
християнстві, їх вплив на релігійно-національну свідомість українсько
го народу, питання рефлексії історичної трагедії на консолідацію ук
раїнства в умовах сьогодення. До 10 вересня надіслати текст статті 
розміром до 8 сторінок. Контактні телефони: 43.35.64 Арсен Гудима.

СУЧАСНА РЕЛІГІЙНІСТЬ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН. Конференцію про
водить Волинський державний університет. Розглядатимуться питання 
змістовної характеристики, типології та особливостей сучасної 
релігійності, впливів на неї соціальних змін, громадянського сус
пільства. Текст обсягом до 6 crop, надсилати до 15 липня. Конференція 
відбудеться 25-26 вересня ц.р. Контактний телефон: 4.84.48 Леонід Кон- 
дратик.

Окрім названих вище заявлені ще конференції «Толерантність міжкон
фесійних відносин» (вересень, Запорізька інженерна академія, тел. 60.13.56), 
«Релігія і наука» (листопад, Християнський гуманітарний економічний 
університет, тел.).

Зверніть увагу!
У нас нова електронна поштова скринька. Її адреса тепер така:

uar-press@online.ua
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