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ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
її НАЦІОНАЛЬНОГО ПОСТУПУ

Ш ановний Читачу! Українська національно-відро - 
джувальна революція завдяки непрозорливості і 
невмілому зорієнтуванню її процесів В. Ющенком 
втретє терпить поразку. Вперше це було в 2002 році, 
коли при виборах до Верховної Ради національно-де
мократичні сили одержали більшість, але із-за вальку- 
ватості В. Ю щенка кучмістам вдалося оговтатися, пе
реманити ряд депутатів з  «Нашої України», заручити
ся підтримкою лівих партій, з  якими лідер переможців 
навіть говорити не бажав. Другу поразку спричинила 
палка любов В .Ю щ енка після президентських виборів 
2004  року до «любих друзів» і зрештою розвал ним 

«помаранчевої коаліції», знехтування національно-демократичними політичними спільно
тами. Третя і остання поразка В .Ю щ енка виявилася із-за його прагнень за будь-яку ціну 
не допустити до керівництва урядом країни Ю . Тимошенко і прилаштувати в керівництві 
країни свого кума П . Порошенка. Некерованість країною як з боку Президента, так і ви
конуючого обов'язки Уряду, незрозумілого Секретаріату спричинили тяжку економічну 
кризу України, знедолення українців, втрату перспективи національного відродження.

Вагомою причиною останнього є також поразка на виборах національно-демократич
них сил, які виявили свою сліпоту при підборі загальноукраїнського лідера, визначенні 
стратегії своєї діяльності. Керівники національних партій звикли ліниво сидіти в депу
татських кріслах у сподіванні, що вже це працює на них, а відтак і на розбудову ук
раїнської України. Вони виявилися надто далекими від українського народу з його тяжким 
і складним повсякденним, коли приходиться думати над тим, як вижити, а не якою мовою 
говорити чи які пісні співати.

Вище скоєне помітно позначається на тенденціях і процесах релігійного життя Ук
раїни. Президент і його служба на них не впливає. їх кроки в цьому напрямку виявилися 
стратегічно непродуманими і примітивними у їх формах. Далекою від національного по
ступу українців залишається найбільша релігійна інституція країни - Українська П раво
славна Церква Московського Патріархату. Саме у неї знаходять підтримку різного виду 
сепаратистські настрої, орієнтації політиків на відновлення в якомусь новому виданні С о
юзу, впровадження в Україні другої державної мови, а відтак продовження процесу зде- 
націоналізації українців, протидія процесам європеїзації країни і її руху в об'єднану Євро
пу та ін. Від ієрархів цієї Церкви виходять орієнтації на розкол України, зокрема виокрем
лення з  неї Новоро?сії, Донеччини, Криму, Слободжанщини. В публікаціях цієї Церкви 
звучить гасло, що Україна - це «окраина» якоїсь Російської територіальної спільноти, що 
мова українців -це суржик польської і російської, що треба повернутися до імперії часів 
останнього імператора Миколи II. Така діяльність У П Ц  М П  знаходить мовчазливу ре
акцію з  боку Президентської влади, а відтак має тенденцію до розгортання. Московсько- 
Православна Церква вже довела наш народ до того, що в регіонах її домінування, скори
стаємося висновком В. Сосюри, він забув, хто є, і на питання про це відповідає: ми — пра
вославні. У формуванні такого себерозуміння особливу роль відіграє загалом україно
фобська преса цієї Церкви, видання і поширення російськомовної православної літерату
ри і періодики.

Сподівання національно-православних Церков України — Київського Патріархату та 
Автокефальної — на якусь підтримку з  боку української влади виявилися марними, бо ж 
влада ця поставала не як українська, а в Україні. Нахабство московсько-православних 
церковників і братств щодо парафій цих церков не знаходить протидію з боку влади на

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

 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Керівництво православних і греко-католицької Церков несе пряму відповідальність 
за постійні пограбування храмів, пожежі… Наш часопис вже неодноразово 
наголошував на тому, що за цим криється не тільки злодійство чи необачне 
поводження з вогнем, а й можливе замітання слідів місцевими священиками після 
продажу ними для збуту за кордоном церковних святинь. Де ж бо беруться ті сотні-
тисячі дорогоцінних ікон, які вилучають на кордоні наші митники в зарубіжних 
колекціонерів!? То ж за збереження храму і його начиння на основі спеціального 
договору з державою має відповідати настоятель парафії. Якщо немає штатних 
сторожів, то він має організувати в храмі чергування парафіян. Це давало б 
можливість застерегти і викрадення, і появу загорання. У липні в ніч з 17 на 18 було 
пограбовано храм у селі Кутрів Горохівського району. З Свято-Георгіївської церкви 
винесли Євангеліє ХVІІІ століття, два металевих хрести та ін. Храм не охоронявся, не 
мав відповідної сигналізації. В Славутському районі на Хмельниччині за одну ніч в 
кінці липня обікрали храми в селах Кривин та Колом’є. Винесли не тільки срібні 
хрести, а й ікони. Грабіжники, напевне, добре знаються на церковних раритетах, бо 

брали тільки старі та цінні речі. Подібні 
сліди пограбунків вони раніше залишили в 
Тернопільській і Рівненській областях. А на 
Яворівщині у смт Шкло згоріла дерев’яна 
церква разом з майном і дзвіницею, 
збудована ще в 1454 році. Ця пожежа є 
шостою на совісті владики Любомира 
Гусара лише на Львівщині і лише в цьому 
році, бо ж керівництво Церкви не 
організувало належну охорону храму в 
протипожежну безпеку в них. Так, в травні 
згоріло два греко-католицькі храми ХVІІ 

століття – святого Миколи біля Дрогобича і святого Михайла в Підгір’ях. Горять 
храми чомусь лише вночі. Так легше сліди замести умисних підпалів. А чи не багато 
маємо згарищ? Де ж та висока релігійність, якою хизуються греко-католики? 

«Софію» і Лавру залякують вилученням із списків ЮНЕСКО, що загрожує їм 
втратою міжнародного охоронного статусу. Керівництво заповідників із 
посмішкою сприймає ці чутки, хоч і розповідає про складні проблеми їх буття, 
зумовлені і відсутністю коштів на постійні ремонти та реставрації, підпорядкованість 
різним міністерствам – відповідно будівництва, архітектури та комунального 
господарства й культури та туризму. На території кожного із заповідників 
співіснують по-декілька юридичних осіб. До того ж, біля світових святинь будують 
без погодження з ними різні об’єкти. Так, біля Лаврського заповідника з’явиться 

«Мистецький арсенал», що будується з повеління Президента під дивною назвою 
«готельно-культурологічний комплекс» . 

За роки незалежності кількість згарених дерев’яних церков на Львівщині більша, 
ніж в роки радянської влади. Якщо за роки останньої згоріло лише дві церкви і 
шуму серед галицьких клерикалів було аж до неба, то натомість лише в 2002 році тут 
згоріло сім храмів, у 2003 – дев’ять, у 2004 – п’ять, в 2005 – три, за півроку 2006 – вже 
шість. Як витвір мистецтва дерев’яні церкви збереглися лише в Україні. Депутатська 
комісія з питань культури і духовного відродження Львівської облради впродовж 
тижня провела інвентаризацію всіх дерев’яних пам’яток архітектури, передусім 
церков. Мова йде про укладення спеціальних угод-зобов’язань між церковними 
комітетами і місцевими радами, які чітко визначали б відповідальність і 
відповідальних за пожежну безпеку. Прокуратура проведе нові розслідування фактів 
згорілих церков. Причин пожеж висувають декілька: міжцерковні конфлікти; 
необережне поводження з відкритим вогнем (свічки, лампадки та ін.); неполадки в 
електромережі; залишений горячим кимсь недокурок та ін. Наш часопис вже 
неодноразово писав про таку причину згарищ як замітання слідів після викрадення з 
храму давніх ікон і цінних предметів богослужбової практики. Скоріше вона є 
найбільш достовірною. Ось в ролі злодія може поставати не тільки хтось із чужинців-
зайд, а й місцевий знаток цінності заздалегідь (до пожежі) викраденого з храму. 

Бакотський Михайлівський чоловічий монастир, що на Кам’янець-Подільщині, 
веде свою історію ще з ХІ-ХІІ століть. Більшість його келій знаходяться у скелі. 
Зовні видно лише декілька печер. Останнім часом у скелі з’явилася тріщина. Від неї 
може відколотися 15-тонна брила, що привалить входи до печери, а то й зовсім їх 
зруйнує. А прочани йдуть до монастиря, до трьох джерел, які б’ють біля підніжжя 
гори, хоч стан скелі постійно загрожує їхньому життю. 

Партія Християнсько-Демократичний Союз у складі блоку «Наша Україні» з 2001 
року бере участь в роботі Верховної Ради. Її гасло – «Відповідальність. 
Справедливість. Солідарність». Нині партія нараховує більше 21 тис. своїх членів. 
Від партії у ВР працюють В. Стретович, В. Марущенко та А. Ружицький, в органах 
місцевого самоврядування – понад 700 членів ХДС. Партія не прив’язана до тієї чи 
іншої церкви. Її членами можуть бути представники різних християнських церков. На 
партійних зібраннях тут ніколи не обговорюються проблеми віросповідання, а лише 
справи політичні, доля України (Ю. Решетніков). 

Представницька група фахівців різних міністерств і відомств, до якої зокрема 
входили особи із Мін’юсту (його Держдепурелігій), Міносвіти, Мінпраці, 
Міноборони, СБУ, вчені-релігієзнавці та представники Всеукраїнської Ради 
Церков, підготувала для всенародного обговорення проект Закону про свободу 
світогляду та віросповідань. Закон вміщено в сайті Мін’юсту. Він повністю 
відповідає Конституції України. Закон знімає деякі проблеми, що не знайшли свого 
вирішення в попередньому законодавстві, зокрема подвійну реєстрацію релігійних 
спільнот, відсутність у релігійних організацій права на заснування своїх 
загальноосвітніх шкіл тощо. Викликає суперечливість суджень питання права церкви 
на статус юридичної особи (УПЦ МП – за, УПЦ КП – проти), проблеми реституції, 
зокрема тих релігійних об’єктів, на які законно претендують водночас декілька 
церков, та ін. (День. - №117). 

Діана Дорожкіна одягла красуню з України Інну Цимбалюк не в національне 
вбрання, а в бездарний витвір своєї обмеженої фантазії. Що у цьому вбранні було 
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національного? Коли це в Україні хтось носив на голові (а тим більше жінка) макет 
якогось храму? Тут мали малу копію куполів Свято-Успенського собору. Та й хіба 
був цей собор в часи Київської Русі? Візьмемо корсет повністю вкритий бісером і 
прикрашений іконою Божої Матері. Не знаючи історії, можна було сказати, що 
подібне носили в часи правління княгині Ольги. Хто і де таке носив, якщо 
християнство в побут почало проникати лише після Володимирового хрещення. 
Відтак чогось національного у вбранні Інни Цимбалюк не було. Може тому вона так і 
не стала всеєвропейською красунею. 

«Український іуда» Олександр Мороз одержав 30 срібняків (і ні на копійку більше) 
від громадської акції «Пори», проведеної навпроти Маріїнського парку. У 
виставлене відро самі «пористи» і просто перехожі накидали 30 гривень 
однокопійковими монетами. «Пора» вважає, які б вибори не відбулися – зараховані 
минулі чи позачергові людина такого ганебного вчинку як Мороз не може сидіти в 
українському парламенті, а тим більше очолювати його. 

Херувимізація Віктора Януковича при пропонуванні його раніше на пост 
Президента країни, а цього літа – на пост 
прем’єр-міністра відбувалася з явним 
порушенням заповіді Божої «не 
лжесвідч». Судимості його були скасовані 
із-за відсутності справ, які якимсь чином 
коли він був при владі зникли, а свідків по 
справі „знайти не вдалося”. В певних колах 
добре відомі факти «зґвалтування і крадіжок 
в особливо великих розмірах» кандидатом 
на посади, але вони чомусь не підпадають 
під моральний осуд як порушення заповідей 
«не перелюбодій» і «не кради», точніше – не посягай на добро іншого. Ще одне. 
Патріарх Московський забороняє висвячувати у священики тих, хто мав судимість. А 
тут маємо аж дві! На священики не можна, а на главу уряду країни – будь ласка! 
(Суботня пошта. - №30). 

Інвалід Віктор Скаленко із села Чумаки, що на Дніпропетровщині, з певним 
гумором. А водночас і з докором, сприймає свій фізичний стан. „Бог, певно, 
тягнув мене за ноги, а чорт тримав за руки. Ось із-за цих їх ігор і народився я без обох 
рук. Не зна. Чи існує Бог насправді, але із-за того, що він скоїв зі мною, то було б 
краще, якби його взагалі не було” (2000. – 18 серпня). 

Християнський молодіжний християнський фестиваль „Мій час” вже вдруге 
відбувся в Києві. Організований Альянсом християнського молодіжного служіння 
України, він зібрав біля двох тисяч віруючих хлопців і дівчат з різних країн. Проходив 
він у Палаці спорту. Мета фестивалю – мобілізувати церковну молодь до активного 
християнського життя і повсемісного благовіствування. В центрі програми був виступ 
британської групи „Delirious” (Камень краеугольный. – №8). 

Законодавчий акт 2003 року встановив 10 державних свят. Вони пов’язані не лише з 
подіями, які відіграли важливу роль у розвитку держави, а й такі, що мають особливе 
історичне і суспільно-політичне значення для країни, відзначалися українцями 
традиційно. То ж нині маємо в календарі такі державні свята: Новий рік, Різдво, 8 
Березня, Пасху, 1 Травня, День Перемоги, Трійцю, День Конституції, День 
Незалежності, День національної єдності. Кодекс законів про працю всі ці дні (окрім 

останнього) визначив як вихідні, святкові. Мінюст України в новій редакції закону 
„Про державні свята України” до державних свят вніс такі, які є історично вагомими 
датами у становленні України як незалежної держави і знаменними історичними 
датами (подіями), що мали місце до дня проголошення незалежності нашої країни. До 
державних свят тепер пропонують віднести День Конституції (28 червня), День 
національної єдності (1 грудня), День Соборності України (22 січня), Шевченків день 
(9 березня), День Перемоги (9 травня), День державного суверенітету (16 липня), 
День Незалежності (24 серпня). З попереднього переліку вилучено Новий рік, Різдво і 
Пасху, Трійцю, а також День солідарності трудящих – 1 Травня і жіночий день - 8 
Березня. Мінюст приймав всі зауваження і пропозиції до нового календаря державних 
свят до 1 жовтня. При цьому було зауважено, що прийняття нового переліку свят не 
виключає відзначення тих, які раніше визначалися Кодексом законів про працю. 
Мінюст працює над визначенням понять „державне свято”, релігійне свято”, 
„професійне свято” і „святкові неробочі дні”. 

Рік тому на трасі Золочів-Львів під селом Куровичі в 
автокатастрофі загинув відомий громадсько-
політичний і релігійний діяч української діаспори 
Великобританії, редактор православного часопису 
„Вісті” Святомир Фостун. Їдучи в Україну, Святомир 
сказав: „Я їду, бо мене кличуть мої справи: писати і 
висвітлювати історію, якою вона є, правду про Україну, за 
яку я солюся і не перестаю прот неї думати ні на хвилину, 
бажаючи добра і Божої опіки усім добрим людям”. 
Фостун мав узгодити зміст тієї книги „Про Христа і 
християнство”, яку він мав намір видрукувати під грифом 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН 
України, почесним науковим співробітником якого він був. 

Погроми на кладовищах – не завжди сліди діяльності сатаністів, в оскаженілих 
молодих хуліганів. Так, в Каневі після відзначення своєї зустрічі п’ятеро хлопців-
студентів і одна дівчина відправилися на кладовище. Перебравши, молодики стали 
громити надгробки. Вони залазили на хрести, витворювали на них різні чудацтва. Все 
це фотографувалося ними цифровою камерою, яка нині слугує свідченням того, за що 
дурні будуть відбувати по три роки ув’язнення. 

Президент Світового Конгресу Українців 
Аскольд Лозинський, виступаючи на 
Всесвітньому форумі українців в Києві, 
зауважив, що „Церква Московського 
Патріархату верховодить своїми 
достатками, відзначеннями та пільгами… 
В незалежній Україні ця структура 
втручається у виборчі політичні процеси, 
закликає до відновлення Союзу, відкрито 
поборює інші Церкви. Українська влада 
чомусь залишила їй у спадщину або віддала 

найбільші дорогоцінності, наприклад Києво0Печерську і Почаївську лаври, 
допомогла у її розбудові та навіть відзначує її ієрархів. Я не виступаю проти 
Російської Православної Церкви чи Української Православної Церкви МП, яка є 



6                                           7 
українською тільки за назвою. Я виступаю проти діяльності представника Москіи на 
території України. Від цього страждають УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ і 
УГКЦ… Що стосується УГКЦ, так хотілося бачити Президента України на місці 
Собору УГКЦ і Києві минулого літа, коли переносили резиденцію голови цієї 
багатостраждальної церкви. Президента не було, щоб не конфліктувати з 
Московською Патріархією, яка відкрито і активно поборювала це торжество” (шлях 
Перемоги. – 23 серпня). 

Уряд не бажає Президенту здоров’я. Кореспонденти ряду газет зауважили, що під час 
молитовних урочистостей в Софійському соборі 24 серпня, коли прозвучав заклик 
помолитися за здоров’я Президента України, не перехрестилися ні прем’єр Янукович, 

ні віце-прем’єр Клюєв. 
Найвищим храмом в Києві буде Нікольський собор 
Свято-Покровського монастиря. Нині вже готові всі 
15 каркасів його куполів для позолоти. Потім на 
кожному з них поставлять хрести. Після встановлення 
куполів на їх місце в будівлі храму Нікольський собор 
стане вищим на 28 метрів. Його буде видно з різних 
кінців міста. Золотоглаві купола можна буде бачити 
навіть із лівобережжя. 
Газета „Сегодня” (12 серпня) порушила питання 
про потрібність передбаченої міською владою 
побудови в Києві, де й так найбільше храмових і 

молитовних будівель, ще 200 церков. Якщо відкинути сентименти про „благі 
діяння”, то будівництво храмів нині справа надто вигідна. Насамперед для їх 
будівництва чомусь виділяють безоплатно і навічно ділянки землі. „Це майже як 
манна небесна: бери і володарюй”. І хоч на будівництво грошей нібито й немало 
треба, але церкві вони окупляться надто швидко. Пожертвування, вінчання, іконки, 
свічки та інші приємні дрібниці забезпечують потім стабільний щоденний дохід”. 
„Навіть якщо все це не так, а розбудова святих місць – справа винятково духовна, все 
одно не можна розцінювати наміри київських владних чиновників як благо”. Чомусь 
ми не чуємо про програму будівництва в місті, зокрема, лікарень. Але ж хворі, ті, хто 
потребує неодмінної госпіталізації, місяцями чекають, коли для них хтось вивільнить 
ліжко. Така ж ситуація і з будинками для немічних і …… Дворові дитячу майданчики 
вже давно чекають на нові гойдалки, інше спорядження. А стільки невідремонтованих 
доріг, старих будинків, скверів… Багатокілометрова черга на одержання житла 
обездолених і малозабезпечених. „Я не богохульствую, - пише Г.Коваленко, - але 
навряд чи позбавить церква хворих від болячок, стариків від одинокої смерті, а дітям 
вимолить площадки… Може у Всевишнього й повинні бути його намісники на Землі, 
на допомогу, так сказати, йому. Але хто вони, чи треба і чи можна їм вірити, не знаю. 
Приймаю, що багатьом треба просто кудись приходити, щоб помолитися, одержати 
благословення, зрештою поплакатися про свою долю”. 

У своєму інтерв’ю газеті „2000” (4 серпня) Віктор Янукович так прокоментував ту 
частину Універсалу, де говориться про проблеми релігійного життя України: 
„Серед викликів називали і проблему розколу православної церкви в Україні. Я 
повинен підкреслити однозначну позицію Партії регіонів – ми проти роздмухування 
будь-якої міжконфесійної ворожнечі в нашій країні. Ми – за повагу до прав віруючих 
всіх конфесій. Дотримання свободи віросповідання і невтручання держави у справи 

церкви – це світові демократичні підходи. І ми твердо й переконано їх дотримуємося. 
Розкол в православній церкві можуть здолати лише самі віруючі цієї церкви. 
Зрозуміло, що подолання цього розколу внесло б позитивний стабілізуючий чинник в 
життя всього суспільства. Але ми повинні не лише декларувати демократичні основи, 
а й жити у відповідності до цих основ. Саме тому ми повинні дати право і можливість 
самим віруючим подолати цю роз’єднаність”. 

Церкву св. Тетяни в Одесі називають церквою Ківалова. Побудувавши її на території 
Одеської національної юридичної академії, цей колишній глава Центрвиборчкому 
прагне вимолити в такий спосіб у Бога собі реабілітацію за ті махінації, до яких 
вдавався Кидалов, як його опісля назвали. За цей подарунок Патріарх Російської 
Православної Церкви Олексій ІІ нагородив Ківалова орденом Сергія Радонежського. 

Кабмін України ухвалив Державну програму співпраці із закордонними 
українцями на період до 2010 року. Уважно прочитавши її, так і не знайдеш 
жодного пункту про українські церковні структури зарубіжжя, про їх роль у 
збереженні українства діаспори. 

Політичний невдаха, лідер Християнсько-Демократичної Партії Віталій 
Журавський вирішив відігратися на Києві, посівши посаду заступника мера, 
який також є лідером Християнсько-Ліберальної Партії (колись – Партія 
красивих). Згадаймо, що однією із передвиборчих обіцянок В.Журавського було 
введення в школах вивчення християнської етики. Виборець зреагував на це тим, що 
„прокотив” ХДПУ: вона до Верховної Ради не потрапила. Тепер, посівши 
адміністративним шляхом посаду київського мера, пан Журавський вирішив силовим 
методом запровадити християнську етику для першокласників. Правда, називається 
вона вже дещо по-іншому – „Християнська етика в українській культурі”. 
Вивчатимуть її в обов’язковому порядку першаки у ста школах столиці. Викладати 
предмет будуть (із слів Журавського) християнські священики, незалежно від 
конфесії, або ж вчителі, які ведуть християнське життя (?). Правда є застереження: ті 
школярі, чиї батьки не бажають, щоб вони вивчали християнську етику, під час цього 
уроку будуть займатися підготовкою для інших предметів „під наглядом методиста”. 
Як з’ясувалося, предмет цей введено партизанським способом. Про це нічого не знали 
в Міністерстві освіти, його введення не узгоджене з батьками, не узгоджена з 
департаментом середньої освіти МОНУ ні програма, ні підручник предмета, який 
видрукуваний чомусь під назвою – „Дорога добра”. Від батьків вже поступили 
скарги. Зокрема вони вважають, що рано вивчати цей предмет в першому класі, що 
вони не хотіли, щоб їх дітям нав’язували матеріал лиш з точки зору однієї релігії - 
православ’я, бо ж головним розробником його виступила Московсько-Православна 
Церква. Проти введення в перших класах християнської етики категорично виступив 
міністр освіти Ст. Ніколаєнко. Журавський назвав всі ці вияви невдоволення його 
свавіллям „диявольщиною”. При цьому керівник ХДПУ, який нібито має наукову 
степінь доктора права, явно ігнорує і Конституцію, і закони України про освіту і про 
свободу совісті, де існують статті про відокремлення школи від церкви. То ж піарить 
батюшка! (Коммерсант. – 1 вересня). 

Ющенко не може бути предком гетьмана Січі Петра Калнишевського, оскільки 
останній давав обітницю безшлюбності й не мав своїх дітей. Згідно версії 
січовиків, Калнишевський за змовою із підданими Катерини ІІ здав Січ. В цьому йому 
допомагав Січовий піп, який заявив у храмі: „Побійтеся Бога! Ви є християни і 
піднімаєте руку на християн”. Послухавши батюшку, козаки ультиматум царського 
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генерала прийняли як повеління згори від вищої сили. Щось воно нагадує погодження 
на зраду Майдану під підспудним тиском Білокам’яної (Сегодня. – 14 серпня). 

Нещодавно до міліції задзвонив один із православних священиків Володимира-
Волинського і повідомив, що його храм обікрали. Начальник райвідділу міліції Ол-
др Никитюк розповів, що, приїхавши до храму, міліція виявила надто суперечливі 
твердження 24-річного батюшки. Слово за словом і прийшли до висновку, що гроші з 
церковної каси (а це понад тисячу гривень) викрав сам заявник. Оскільки колеги 
злодія, благочинний нічого поганого про молодого священика з 2-хрічним стажем 
служіння сказати не могли, а більшості парафіян подобалося те, як він проводить 
служби Божі, вирішили не розголошувати ім’я злодія й не заводити кримінальну 
справу. То ж вивчення християнської етики не є запорукою моральності, на чому 
наголошують православні батюшки 

Універсал національної єдності, ініційований В. Ющенком і підписаний В. 
Януковичем (разом з іншими), включає 14 статтю такого змісту: „Дотримання 
свободи віросповідання. Поважне ставлення до об’єднавчих прагнень віруючих усіх 
православних Церков без втручання держави та політичних сил у цей процес”. 
Уважний аналіз змісту статті засвідчує докорінну зміну в її остаточному варіанті того, 
що було закладено спочатку службою Президента. Стаття, власне, не утримує в собі 
чогось нового в порівнянні з Конституцією і тими законодавчими документами, які до 
цього регламентували сферу державно-церковних відносин. Вона іншими словами 
сказала, що церква відокремлена від держави. 

„Єдність! Єдність! – волають після поразки наші демократи, а з ними і Президент, 
бездарно проциндривши кредит народної довіри, витрачаючи зусилля на поділ 
портфелів і крісел, посад і фондів. Яскравою ілюстрацією є нещодавній „дєрібан” та 
оформлення „коаліції національної злагоди”, коаліції „комуністів, демократів, 
соціалістів, центристів, регіоналів… та інших „слуг народу”. Чи буде з цього 
результат, коли вищою владою проср-на та можливість розбудови української 
Україну, яку вона одержала під час парламентських виборів? А тут ще й звучать ідеї 
об’єднання православних Церков і дивись влада спробує їх об’єднати на тих же 
засадах, на які пішла утворюючи широку коаліцію, штучно приліпивши „Нашу 
Україну” до антикризової коаліції – приєднає Українське православ’я до 
Московського. На це регіонали погодяться, бо ж Церква Московського Патріархату 
активно сприяла їм у передвиборчих баталіях. На все це ось яку відповідь дає Дм. 
Донцов: „Коли об’єднаєте в горщику капусту, бульбу, стару підошву і здохлого кота, 
- не смакуватиме таке об’єднання!... Мішанина чужорідних елементів, добрих і злих, в 
якій безнадійно потопали добрі… Ліплячи такі „об’єднання”, вони не впорядковують 
хаос, а його поглиблюють. Завданням часу є не збільшувати хаос, а відділити кукіль 
від пшениці!” (Шлях Перемоги. – 30 серпня). 

Напередодні Дня незалежності в центрі 
Батурина археологи знайшли рештки 
собору Живоначальної Трійці – головної 
святині гетьманської столиці часів 
Мазепи. Собор звели ще в 90-х роках ХVІІ 
століття. В Батурині стояло 30 церков, дві з 
них були кам’яними. 11 років Троїцький 
собор шукала спільна українсько-канадійська 
експедиція. Зараз розкопки припинено до 

наступного року. Тривожаться лише науковці за те, щоб собор не пограбували за цей 
час „чорні археологи” (Газета по-українськи. – 31 серпня). 

Викрадені із храмів ікони знаходять дорогу насамперед до приватних колекцій. 
Значну і практично не обліковану кількість їх вивозять до Росії. Як засвідчив міністр 
культури Польщі, польські прикордонники на кордоні з Україною затримують 
щорічно три тисячі ікон. А скільки не затримують? То ж назріла проблема обліку 
святинь, насамперед ікон, які зберігаються в храмах і приватних користуваннях 
вірних традиційних церков. 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Українська Православна Церква митрополита Володимира (Сабодана), 

відзначаючи щороку (в цьому році 88-му) річницю загибелі російського 
імператора Миколи ІІ, відтак ллє сльози за втраченою Російською імперією, 
яка гнобила українців протягом більше 350 років. В Києві з нагоди загибелі 
російського царя кровавого Миколи був організований біляцерковними 
структурами УПЦ МП хресний хід, в якому взяло участь десь півтори тисячі 
молільників. На мітингу в Дніпропетровську керівник Союзу православних 
братств Геннадій Литвинов заявив, що на Русі, а відтак і на Україні, неминуче 
буде відновлено царську владу, «буде православний цар».  

Помітивши багато суперечностей у літописних та життєписних згадках про 
вбивство князів Бориса і Гліба, які при цьому виявилися штучно 
прив’язаними за аналогією до біблійної історії про Каїна та Авеля, сучасні 
історики поставили під сумнів версію про окаянність Святополка, який 
нібито у боротьбі за києво-княжий престол вбив своїх братів. На основі аналізу 
різних тогочасних джерел науковці доводять непричетність Святополка до 
вбивства. Виявляється, що в цей час він взагалі знаходився за територією Русі. То 
ж церковним історикам слід внести корективи у свої оповіді, а відтак і Церкві 
переглянути свої міфічні історії про чудотворність Бориса і Гліба (Україна 
молода. – 8 серпня). 

Колони російсько-православних мотохрестоносців з бійками і шумом 
прорвалися в кінці липня з Росії в Україну з метою, як вони заявили, 
проведення хресного ходу по православних святинях Київської Русі. В колоні 
було біля трьох тисяч власників «залізних коней». В Україні їм надає підтримку 
Союз православних громад, який, як відомо, обстоює ідеї малоросійськості 
українців. Байкери своїм мотокросом по Україні мали намір висловити підтримку 
«єдино канонічний Українській Православній Церкві», тобто тій, яка знаходиться 
під егідою Московського Патріархату. «Православна культура» мотохрестоносців 
була така, що слово «хохли» було найбільш тактовним у їхньому лексиконі. То ж 
маємо чому «повчитися» в російських православних – поєднанню матюка з 
молитвою. Прийшлося декого з п’яних дебоширів зв’язувати, залишаючи, як 
трофей, прикордонникам їх мотоцикли (Україна молода. – 27 липня). 

УПЦ КП не підтримує доктрину „Нового світового порядку” О. Ледяєва як таку, 
що не є християнською, бо ж утримує в собі ознаки релігійного екстремізму, 
заклики до нетерпимості у ставленні до інших конфесій, дискримінації віруючих 
інших віросповідань. З такою заявою виступила прес-служба УПЦ КП, реагуючи 
на декларацію про укладення союзу між Донецькою єпархією Церкви і 
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християнською протестантською церквою „Нове покоління”, деякі інші факти 
співпраці києво-православних із ледяєвцями. Відкликано підпис донецького 
єпарха архієпископа Юрія Юрчика з названої декларації. 

У своєму відкритому листі до Президента В. Ющенка глава УПЦ КП Філарет 
зауважує, що непокараність за брудну агітацію під час президентської 
виборчої кампанії в порушення українського законодавства призвела до 
продовження цього антизаконного діяння біляцерковних структур УПЦ МП 
і окремих архієреїв і священиків Церкви й під час парламентських виборів. 
Розпалювання релігійної ворожнечі, до якого вдається УПЦ МП, спрямоване на 
розхитування державного корабля. Водночас влада всіляко фаворизує цю 
православну спільноту. Так якщо Київський Патріархат при реституції майна 
одержав 1466 культових споруд, то Московська Церква без 24 аж шість тисяч. 
Виникає питання: де галасливо проголошене владою рівне ставлення до всіх 
релігійних спільнот? 

Київська влада торгує приміщеннями, які колись належали Михайлівському 
монастирю, виселивши для цього з будинку по вул. Трьохсвятительській 4-б 
ті установи та організації, які до цього його займали. Братія Свято-
Михайлівського монастиря і студенти Київської духовної академії і семінарії 
зайняли в червні тимчасово зайняли це приміщення, чим засвідчили право УПЦ 
КП на нього. Церква вважає несправедливим прагнення когось нажитися на тому, 
що свого часу було збудовано як странноприїмицю. Водночас було заявлено 
прохання повернути монастирю колишню будівлю храму Смоленської ікони 
Божої Матері. Після реконструкції його займає нині Бюро технічної інвентаризації 
(Інформаційний бюлетень УПЦ КП.-№7). В останньому Інститут філософії НАНУ 
особливо підтримує Церкву, оскільки із-за цього БТІ святе для Киян місце – 
Володимирська гірка перетворена в стоянку щодня тисячі автомобілів. В 
будинках, що розміщені поруч із БТІ, з’явилися тріщини. Маємо загазованість, від 
чого страждають не лише люди, а й дерева. Відзначається в пресі зсув до Дніпра 
Володимирської гірки. Міська Рада на всі листи до неї відповідає відписками. 

Керуючий Хмельницькою єпархією УПЦ КП архієпископ Антоній слушно 
заявив, що Київський Патріархат „має переходити до активних методів 
супротиву антиукраїнській діяльності УПЦ Московського Патріархату. Ми 
терпіли перешкоди пастирським візитам глави нашої Церкви в Одесу, 
Дніпропетровськ, Харків. Тепер ми будемо відповідати адекватно”. Приводом для 
такої заяви владики Антонія послужила відмова митрополита Володимира 
Сабодана взяти участь в молитві за Україну у Софійському соборі 24 серпня. 
„якщо Московський Патріархат не хоче жити за Новим Завітом – „люби 
ближнього свого як самого себе”, то ми будемо жити за старим принципом – „око 
за око, зуб за зуб”, - пообіцяв архієпископ Антоній. В Московсько-Православній 
Церкві України заяву владики Хмельницького розцінили як „дику”. 

Московсько-Православна Церква України всіляко бравадить тим Зверненням 
до Президента України, яке нібито підписали всі владики з різних 
Православних Церков, які брали участь у відзначенні ювілею Предстоятеля 
УПЦ МП митрополита Володимира. Отець Ніколай Інасарідзе з грузинсько-
православної парафії в Києві вважає цей акт неприпустимим, бо ж не можуть так 
себе поводити учні Христа. „Як з’ясувалося опісля, - зауважує отець, - іноземним 
владикам-гостям запропонували підписати російськомовне „Звернення”, хоч було 

відомо, що багато гостей російською мовою не володіють. До того ж, їм ще 
пояснили, що це лише текст вітання митрополита Володимира. Тому й вийшло 
так, що після підписання один із гостей, а саме предстоятель Православної Церкви 
Чехії і Словакії Христофор, висловив своє здивування такою непрозорою, м’яко 
кажучи, процедурою. А владик, які знають російську мову і підписали 
Звернення… , поєднує з Московським Патріархатом не лише церковна політика, а 
й бізнес, яким активно займається глава Відділу зовнішніх церковних відносин 
Московської Патріархії митрополит Кирило Гундяєв”. Такими владиками є й 
виученики Загорська грузинські владики Сергій і Григорій (День. – 11 серпня). 

Прес-секретар Спілки православних братств Москви якийсь Кирило Фролов 
накинувся на Предстоятеля УПЦ Московського Патріархату митрополита 
Володимира (Сабодана) за те, що він підписав текст Звернення 
Всеукраїнської Ради Церков, в якому звучали заклики до українського народу 
до „нерозпалювання міжнаціональної ворожнечі і проблем сепаратизму”, 
закріплення державного статусу української мови тощо. Оскаженілий пан Фролов 
на підпис далі зреагував так: „Навіть якби Блаженніший митрополит Володимир 
поставив свій підпис під Зверненням, не потрібно забувати, що в Православ’ї 
немає папства і приватна думка ієрарха ще не є голосом всієї Церкви… Зрештою, 
главою УПЦ МП є навіть не митрополит Володимир, а сам Патріарх Московський 
і всієї Русі Алексій ІІ. УПЦ – самокерована, але не автокефальна (повністю 
незалежна) Церква”. Чим далі – тим більше. Фролов називає можливого 
наступника митрополита Володимира. „Я хочу нагадати про безкомпромісну 
позицію другого ієрарха УПЦ МП митрополита Одеського та Ізмаїльського 
Агафангела, який категорично вимагає запровадження російської мови як другої 
державної на Україні і вважає вступ України до НАТО „безбожною і 
сатанинською справою”. Зрештою Фролов закликає вірних до вияву 
громадянської непокори „помаранчевим”. Словоплетива московсько-
православного чиновника розміщене в російському сайті „Единое Отечество”, що 
формується в Одесі (День.-№136). 

Ближні печери Києво-Печерської Лаври продовжують завалюватися. 
Ліквідувавши частину обвалу минулого року, рятівники натрапили на новий. Він 
відбувся біля „кістниці”, поруч з галереєю Батиєм убієнних. В підземну галерею 
випало більше кубометру ґрунту. Давні залишки монахів, які були поховані у 
стінах печери, виносили співробітники служби спасіння. То ж 
догосподарювалися: гине те, що стояло віками. 

У дні роботи Всесвітнього форуму українців активну пропагандистську роботу 
серед його учасників проводили послідовники Української Автокефальної 

Православної Церкви-Соборноправної 
(інколи вони себе називають ще 
„канонічною”). Вони роздавали різні видруки 
УАПЦ-С, агітували за неї. Учасникам Форуму 
роздавали „Церковний календар”, присвячений 
інтронізації глави УАПЦ-С Патріарха Мойсея (в 
миру – Олег Кулик). Тут вміщений розгорнутий 
його біографічний нарис, з якого дізнаємося, що 
владика народився 3 травня 1962 року, закінчив 
Хмельницьке музучилище, Хмельницький 
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технологічний інститут, Київську духовну академію УПЦ КП (2002 р.). Життя 
його – це постійні митарства і пошук себе. Тут не обійшлося без виїзду до США. 
Проте коли єпископат УПЦ США зрадив Україну і перейшов у підпорядкування 
Константинополя, отець Олег вийшов із цієї Церкви. В жовтні 2002 року в місті 
Клівленді (США) архієпископ Михаїл (Явчак) та митрополит Стефан (Бабій) 
возвели єпископа Мойсея (Кулика) в чин митрополита Київського і всієї Руси-
України. Завдяки активній настирливості Мойсея його спільнота зростала. При 
цьому він використовував те невдоволення, яке існує з боку частини кліру УПЦ 
КП своїм Патріархом. Згідно „Церковного календаря” УАПЦ-С нині має більше 
20 архієреїв. 18 червня 2005 року в Софіївському соборі Києва відбулася 
інтронізація Мойсея в чин Патріарха Київського і всієї Руси-України. Відтак 
Православ’я України має вже не одного свого Патріарха. 

В рамках „Року захисту духовного світу дитини” синодальний відділ УПЦ МП із 
справ молоді організував православний конкурс дитячої самодіяльності. 
Конкурс відбувся з благословіння Предстоятеля Церкви митрополита Київського і 
всієї України Володимира. В ньому взяли участь діти з п’яти єпархій віком від 6 
до 14 років. Відкриваючи захід, митрополит Володимир сказав: „Всі ми сьогодні 
дивимося на вас з великим сподіванням – ви сьогодні і майбутнє нашої України” 
(Церковная газета. - №11). 

„Демографічна криза – головна небезпека для народу і для держави”, - вважає 
Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир. До такого висновку владика 
прийшов на основі того, що „продовжують вимирати села, у багатьох регіонах 
нікому ні сіяти, ні жати”. Митрополит вважає першочерговою проблемою країни 
– збереження життя. „При щорічному скороченні населення країни на 400 тисяч 
осіб кількість абортів рахується сотнями тисяч. Церква розглядає аборт 
вбивством. Віруючі мають нести моральну відповідальність за цей страшний 
гріх”. Предстоятель УПЦ МП наголошує на необхідності „всебічного зміцнення 
сім’ї”, яка є „боговстановленим інститутом продовження людського роду”, до 
того ж сім’ї багатодітної. При цьому варто „практикувати різні методи 
стимулювання народжуваності, зміцнення сім’ї” (Спасите наши души. - №7). 

Українська Православна Церква виступила проти спорудження пам’ятника 
гетьману Івану Мазепі в селі Коломак Харківської області, бо ж це нібито не 
буде сприяти об’єднанню української нації. Пам’ятник планують відкрити 25 
липня 2007 року в день 320-річчя обрання Мазепи гетьманом України. „Мазепа – 
спірна фігура, надто суперечлива особа в історії, люди до нього ставляться по-
різному. Установка такого пам’ятника не відповідає духу „універсалу”, 
направленого на примирення”, - сказав прес-секретар УПЦ МП Василь Анісімов. 

На Волині священик привласнив церковні гроші. Як повідомив начальник 
Володимиро-Волинського міськрайвідділення внутрішніх справ Олександр 
Микитюк, до правоохоронних органів надійшла заява від настоятеля одного з 
місцевих храмів про крадіжку грошей із церкви. Однак у ході слідства вдалося 
з’ясувати, що до викрадення церковних грошей причетний сам настоятель, який 
імітував проникнення злодія в храм. Про це 30 серпня повідомили 
«Подробности». З місця, на яке вказав священик, було вилучено понад тисячу 
гривень. Суму інших зниклих грошей з’ясує перевірка, яку проводять 
правоохоронні органи. Ймовірно, сума вкрадених коштів може становити 20 тисяч 
гривень, відзначив Микитюк. Маємо прямий наслідок вивчення християнської 

етики в православних навчальних закладах!!! То ж, не сформувавши 
високоморальними своїх священиків, православні батюшки хочуть йти 
вихователями дітей в державні школи. 

Українофоб і федераліст Валерій Кауров, одержавши після братання Ющенка з 
Януковичем можливість сидіти не у в’язниці, а навіть в депутатському кріслі 
( він балотувався за списком Блоку Н.Вітренко), з благословення 
україноненависника московсько-православного митрополита Агафангела із 
своєю братією з „Єдіного Отєчєства” зухвало захопив одну з найбільших 
бібліотек – книгозбірню Одеського аграрного університету. І це в переддень 
новоготнавчального року, коли студенти аграрки приступають до занять. За 
допомогою міліції вдалося видворити хуліганів. Ніхто з них не попав під дію 
Кримінального кодексу, бо призначений В. Ющенком глава обласної 
адміністрації Іван Плачков на другий день у себе аж лобизався з тими, за ким, 
якщо б Президент виконав свої обіцянки, тюрма плакала. Плачков навіть пообіцяв 
владиці Агафангелу вивільнити приміщення, де розміщена бібліотека, до 1 
листопада, не надавши водночас університету іншу будівлю для перебазування 
туди книгозбірні. До того ж, якщо ця будівля колись може й належала 
Православній Церкві, то на неї з однаковим правом можуть претендувати і УПЦ 
КП, і УАПЦ (Україна молода. – 15 серпня). 

Чвари щодо храму св. Катерини в Чернігові тягнуться ще з весни. Якщо голова 
Чернігівської обладміністрації підписав розпорядження про передачу козацької 
церкви УПЦ Київського Патріархату, то тимчасовий гоп-мер Чернігова соціаліст 
М. Рудьковський, за якого, як помаранчевого, голосував весь український люд 
міста, зрадивши їх сподівання, погодився передати його московсько-
православним, чим і спровокував наметове протистояння біля храму. Таку 
ситуацію породили і ті, хто раніше московській церкві передав в Чернігові 12 
храмів, а києво-українській лише дві. 

В штаті Індіана (США) серед розкішної природи розмістився єдиний поза 
межами України монастир УПЦ Київського Патріархату. Духовну опіку над 
монастирем здійснює архієпископ Олександр Биковець. Окрім літньої церкви, на 
землі в сорок акрів (близько 15 га) є ще понад десять різних споруд, хоча треба 
докласти ще чимало зусиль монастирю, щоб їх можна було використовувати 
якнайнфнективніше. В монастирі знаходиться також один із центрів Київського 
Патріархату у США. Нині формується тут бібліотека відповідної літератури, 
архів. Не всім ця розбудова монастиря подобається. Свідченням цього є 
нещодавній підпал однієї із споруд комплексу – зимової церкви св. Івана 
Хрестителя. 

Освячення Московського мосту священиком 
УПЦ КП не вберігає тут автомобілістів від 
аварій. Вони з кожним разом стають все 
жахливішими. Під час однієї з останніх аварій 
найбільше дісталося „Шкоді” – її розірвало на 
три частини. Передок „Мерседесу” 
перетворився в металеве місиво. Постраждало 
водночас ще дві легковушок. Характерно, що 
трагедії трапляються практично на одному й 
тому ж місці – острові між двома мостами. Така особливість характеризує не 
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тільки Ватутінський проспект у цьому місці. На трасі Київ-Бориспіль також є 
один невеличкий кусочок автостради, де також часто відбуваються зіткнення 
автомобілів. 

Наприкінці вересня в буковинському селі Біла Криниця відкрито Музей 
старообрядництва. При цьому використані ті 500 тис. грн., які були виграні на 
всеукраїнському конкурсі проектів розвитку місцевого самоврядування. Музей 
зведено неподалік головних старообрядницьких святинь – церкви Козьми і 
Даміана та Успенського собору. Увесь музейний комплекс буде облаштовано 
відповідно до архітектурних та будівельних традицій старообрядців. Для 
експозиції місцеві мешканці передали чимало старовинних побутових речей, 
книжок, ікон тощо. Біла Криниця готується до Всесвітнього духовного собору 
старообрядців, який відбудеться тут десь через два роки. 

У брехні короткі ноги. Це можна сказати про розрекламоване прес-центром УПЦ 
МП звернення нібито предстоятелів Помісних православних церков, що брали 
участь у святкуванні 40-річчя єпископської хіротонії глави московсько-
православної Церкви України митрополита Володимира (Сабодана). В зверненні 
до Президента, Верховної Ради і Уряду України мова йде про необхідність 
заборони діяльності УПЦ Київського Патріархату як штучно створеної релігійної 
спільноти, вирішення проблем православ’я країни «засобами, обумовленими 
священними канонами». Чому це «звернення» недоосвічених владик є брехнею? 
Та тому, що канони, які визначали б з точки зору церковної законність постання 
помісних церков, відсутні. Це – по-перше. По-друге, на якій підставі підписанти 
заяви дмуть в одну дудку з Московською Церквою, адже відомо, що 
Константинопольський Патріархат не визнає юрисдикцію Московської Патріархії 
над Українським Православ’ям. По-третє, єпископ якоїсь церкви не завжди є її 
предстоятелем. На ювілей митрополита приїхав лише один визнаваний у 
Православному світі Предстоятель – митрополит Чеських земель і Словаччини 
Христофор. Був ще й предстоятель Православної Церкви Америки архієпископ 
Герман, але ж його не визнають Помісні Православні Церкви (то ж чиє б мичало, а 
чиє б мовчало). Були на ювілеї ще представники-єпископи від інших 
православних Церков, але ж вони не мали повноважень глав цих спільнот на 
підписання підсунутого їм „звернення”. По-четверте, під зверненням відсутній 
підпис представника Вселенського Православ’я. Як зауважив прес-секретар 
Київського Патріархату о. Євстратій Зоря, «там цей документ сприймуть як 
чергову спробу Москви втрутитися туди, куди їй не слід втручатися. А в 
світовому православ’ї, гадаю, про цю заяву взагалі не знатимуть. Її поспішно 
створювали для внутрішнього користування в Україні». 

З 34 єпископів Української Автокефальної Церкви 30-х років м.ст. московська 
влада розстріляла 28, а з 10000 священиків живими залишила біля 200. Ось 
так по-фашистському Москва нищила все, що давало хоч якісь надії на 
відродження українства. Нині виповнилося 130 років від дня народження 
Володимира Чеховського, під час прем’єрства якого в уряді України в 1917 році 
було видано Закон «Про вищий уряд Української Автокефальної Православної 
Церкви», утворено Український Церковний Синод, стала виходити друком 
українська християнська література, служби Божі вестися українською мовою. В. 
Чеховський організував два Всеукраїнські церковні собори. 

Громади Київського Патріархату діють на Харківщині під постійним пресингом 
такої білямосковськоправославної організації як Союз православних 
громадян України, Харківського козачого полку, що йменує себе також 
українським». Дізнавшись про можливий візит до Харкова 22 липня Патріарха 
Філарета, вони спланували притягнути до міста не тільки з Харківщини, а й із всієї 
України своїх кликуш. Щоб не провокувати громадський неспокій святійший 
приїхав до Харкова 13 липня, відвідав там три храми, провів патріарші 
богослужіння. Єпархіальне керівництво УПЦ КП звернулося до харківської влади 
з проханням забезпечити безпеку діяльності своїх парафій, блокувати погрожуючі 
дії фашиствуючих з біляцерковних структур УПЦ МП (Суботня газета). 

Церковний дзвін завжди був чимось особливим для православних. Він поєднував 
віруючого, храм з Богом. Ось лише проблема в тому, що вчитися дзвонінню на 
храмових дзвонах не можна. Невдалий набір звуків може дратувати тих, хто їх 
чутиме. Для цього варто мати б десь у відлюдді спеціальну школу дзвонарства. 
Такої в Україні немає. Приходиться їздити для навчання майстерності церковного 
дзвоніння до Росії (Сегодня. – 27 липня). 

Святогорський Успенський жіночий монастир, що знаходиться в селі Зимне на 
Володимир-Волинщині, вже вдруге влітку перетворюється в дитячий 
офтальмологічний центр. Зі всієї Волині приїздять в обитель до маленьких 
пацієнтів кращі фахівці-офтальмологи. В цьому році тут було біля 150 спеціалістів 
із різних клінік України. Вони мали можливість, окрім лікування дітей, 
обговорити новітні методи лікування косоокості, астигматизму, глаукоми, 
короткозорості та ін. 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Біля 80 тисяч прочан прийшли цього літа до Всесвітнього Марійського 

відпустового центру в селі Зарваниці, що на Тернопіллі. Вони предметно 
молилися до чудотворної ікони Зарваницької Богородиці – за родину і сім’ю. 
Здійснити духовне очищення прочанам не завадив навіть рясний дощ. Під час 
літургії кардинал Гузар просив віруючих приділити особливу увагу наверненню 
до церкви дітей.  

Черговий Синод УГКЦ буде присвячений питанням формування кадрів 
священнослужителів Церкви. У своїх листах миряни бажають, щоб священики 
мали міцну віру, світську вищу освіту, почуття гумору та ін. Глава Церкви 
Любомир Гузар погодився з тим, щоб священик мав світську освіту, що 
допомогло йому не лише фінансово, а й у набутті педагогічних навиків. Водночас 
владика не погодився з пропозицією приймати в семінарії людей постарше, бо ж 
інколи на парафію приходять священики, в яких ще й вуса не ростуть, неодружені, 
без життєвого досвіду. Які поради ці, може дещо грубо кажучи, недорослі можуть 
дати своїм вірним, особливо старшого віку, з вищою освітою, певними 
професійними навиками і знаннями? Кардинал Гузар зауважив, що дорослі 
чоловіки переважно обтяжені сімейними обов’язками в не можуть повністю 
присвятити себе навчанню й духовному формуванню. 

23 липня у всіх храмах УГКЦ відбулася молитва за мир на Близькому Сході. Цю 
неділю Папа Бенедикт ХVІ оголосив днем молитви та покаяння. Спільною 
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молитвою Церква прагне випросити миру та спокою для тих людей, які 
дестабілізують ситуацію на Близькому Сході. 

Прощу сімей заробітчан від Самбора до Зарваниці було організовано в липні 
цього року Греко-Католицькою Церквою. Організатор прощі отець Василь 
Поточняк ще п’ять років тому почав об’єднувати українців в Італії навколо 
церкви. В цьому він вбачає єдиний спосіб не загубитися їм на чужині. Руйнацію 
сімей отець вважає найсерйознішим наслідком трудової міграції. Звідси походить 
соціальне сирітство: діти залишаються без догляду, недолюблені або розбещені 
легкими грішми, які переказують батьки. Великою проблемою отець Василь 
вважає те, що частішають випадки, коли заробітчани, пробувши за кордоном 
кілька років, уже не хочуть повертатися в Україну. Проща сімей заробітчан, 
здійснена вперше в Україні, має спонукати суспільство до вирішення проблем 
заробітчанства (Без цензури. - №29). 

Бенедикт ХVІ в питанні надання УГКЦ статусу Патріархату хитрить так, як і 
його попередник Іван Павло ІІ. Той Понтифік заявляв, що вирішення цього 
питання у нього на умі, так і цей начебто схвалює наміри українських греко-
католиків мати свою власну, майже незалежну церкву і водночас заявляє про свій 
намір обговорити це питання з представниками інших церков України. Але які ці 
„інші” значаться в переліку Ватикану? Відразу зауважимо: не „інші”, а „інша”. З 
ким в Україні спілкується нунцій Апостольської столиці? Лише з Церквою 
Московського Патріархату. Він запрошує лише її представників до себе на різні 
прийоми, лише з її владиками спілкується в Києві і поза ним. А в нас в Україні 
кажуть: скачи враже, як пан скаже! То ж в ролі цього пана для Ватикану постає 
Московсько-Православна Церква. То ж скакав і скаче Ватикан щодо України, її 
власного Православ’я так, як цього бажає Москва. І всі ті балачки УГКЦ на різних 
своїх соборах і синодах (і останні на синоді в Римі на початку липня) є лише 
балачками (і не більше). Апостольський престол виявляє щодо України ту 
„любов”, про яку переконливо писали апостоли нашої нації Т. Шевченко і І. 
Франко. Жив би нині митрополит Йосиф Сліпий, то з УГКЦ Ватикан говорив би 
іншою мовою: статус Патріархату вона мала б давно. 

Українські греко-католики певно зреагували на критику щодо церковних 
згарищ. Комісія сакрального мистецтва Львівської архієпархії розпочала опис 
церков, що містяться на території її юрисдикції. Голова Комісії ієромонах 
Севастіян Дмитруха зауважив, що багато пам’яток дерев’яної архітектури 
нищаться не лише через вогонь, а й через невігластво людей, які не цінують їх. 
Все це призводить до втрати давніх сакральних творів. Розпочатий опис 
передбачає видачу паспортів на пам’ятки. Документ зобов’язуватиме парафіян та 
священика оберігати церковні святині. 

Колишні черниці студитського монастиря Варвара (Щурат) і Гавриїла 
(Далецька) свій перехід до православ’я пояснюють так: „В 1996 році ми 
почали готуватися до ювілею Берестейської унії, готували матеріали на основі 
історичних документів. Прочитали оригінальні артикули, права та обов’язки 
сторін під час підписання унії й з жахом констатували, що цього усього немає і 
близько. Практично кожний параграф було порушено… Де ж та унія (союз) і на 
яких засадах вона була побудована? Якщо це були умови, то чому вони не 
виконуються? Де ж та правда і справедливість? Коли ж ми почали з’ясовувати 
суть справи, керівництво почало на нас дивитися косо. Мабуть до сьогоднішнього 

дня не кожен греко-католицький священик, не то що простий віруючий, 
ознайомлений зі справжніми документами Берестейського „собору” 
(Воскресение.-№7). 

Міська влада Києва, яка часто заявляє про свою християнську духовність, при 
вирішенні практичних питань за бога приймає грошовий куш. Про це 
свідчить її відмова Греко-Католицькій Церкві про виділення для неї поруч із 
кафедральним храмом ділянки землі для розміщення там соціально-житлового 
комплексу і загальноосвітньої школи, яка б працювала під егідою Церкви. 
Натомість міськрада, нехтуючи неодноразові прохання УГКЦ, підтримку її в 
цьому різних громадських інституцій (в т.ч. й Української Асоціації 
релігієзнавців), невдоволення мешканців навколишніх будинків, забезпечила 
землею фірму, яка збудує на ній чергову пивнушку, яку називають розважальним 
комплексом. Ми вже зауважували, що цю алкоголічку розмістять на святій для 
кожного українця землі, бо ж при перевезенні домовини Т. Шевченка в 1861 році з 
Петербургу до Канева з нею зупинялися саме тут. 

УГКЦ передали резиденцію митрополита Шептицького на Прикарпатті, 
повідомляє "Львівський портал". Голова Івано-Франківської 
облдержадміністрації Роман Ткач видав розпорядження щодо передачі УГКЦ 
нерухомого майна санаторно-оздоровчого комплексу "Підлюте", котрий 
розташований в урочищі "Підлюте" на території села Осмолода Рожнятівського 
району Івано-Франківської області у власність Івано-Франківського 
Єпархіального управління УГКЦ. 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 

Висока християнська мораль, що є синонімом життя для депутата О. Турчинова 
– пастора Церкви християн-баптистів, керує його поведінкою у Верховній 
Раді. Як людина принципова, він відмовився від посади віце-спікера ВР. «Для 
будь-якої чесної та порядної людини щодня підніматися сходами й сідати в 
Президії Верховної Ради поруч із тим, хто заради меркантильних інтересів ховає 
майбутнє України й віру мільйонів виборців, - це ганьба і приниження, це сором, з 
яким не вживеться совість ані через місяць, ані через десять років»,- зауважує 
Олександр Турчинов. Запроданець О. Мороз живе за меркантильними 
принципами моралі, сформованими у нього його комуністичним минулим. 

Уже вп’яте Українська Лютеранська Церква разом з лютеранами із 
сестринських церков США – Євангельського Лютеранського Синоду і 
Вісконсінського Лютеранського Синоду - провели в 14 містах і селах України 
Літні Біблійні школи. Із США в Україну прибуло майже 60 волонтерів. Темою 
занять в школі в цьому році був Апостольський символ віри. Як зауважив глава 
українських лютеран єпископ В’ячеслав Горпинчук, школи дають можливість 
молоді провести літній час разом із Словом Божим, з користю для душі, сприяють 
встановленню добрих відносин між молоддю України і США. 

Українка за ім’ям Олександра, яка виїхала на підробітки до Чехії, разом із 
донькою знайшли на трамвайній зупинці гаманець. В ньому виявилося 5 тисяч 
крон. Можна було б привласнити знахідку, адже ніхто не бачив те, що вони 
підняли гаманець, а матеріальний стан у них був такий, що вони ледь зводили 
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кінці з кінцями. Проте совість Свідка Єгови спонукала Олександру і Вікторію 
шукати того, кому належала знахідка. Єдиною його адресою був номер 
банківського рахунку, який вони знайшли в гаманці. Зрештою власника було 
знайдено. „Ми – Свідки Єгови, а тому повернули вам гроші, - сказала Олександра. 
– Ми вивчаємо і сповідуємо Біблію, а тому совість не дозволяє нам 
привласнювати чуже” (Вартова башта. – Липень, 2006). 

Новообраний Президент євангельських християн-баптистів України В.В. 
Нестерук в своєму виступі на з’їзді Всеукраїнського Союзу Об’єднань ЄХБ 
сказав: „Кількість церков сьогодні зростає, але кількість членів – зменшується. 
Історія більше не працює на нас. Згадайте, поки що ми проспимо цей час, то 
майбутні покоління не вибачать це нам. Ми маємо духовно плекати членів 
церкви” (Христианская газета. - №7). 

На стадіоні ФК „Буковина” Церква християн віри євангельської України 
провела „Фестиваль надії”. 12-титисячні трибуни стадіону були заповнені 
вщерть. Прийшлося підготувати ще 3 тисячі додаткових стільців. Окрім чудового 
хору з представників понад 200 церков прославляли Бога музикою молдавська 
група „Стаурас”, відомий співак Євген Удовін з Донецька, київська співачка 
Тетяна Шилова, молдовський співак Віталіє Дань та ін. У своїй промові євангеліст 
Віктор Гамм підкреслив значущість Голгофського хреста в житті людства. Він 
нагадав, що в Україні, одній з найбільш вільних країн пострадянського простору, 
„дуже багато рабів – рабів алкоголю, наркоманії, сексуальних збочень, гордості, 
абортів, провини і розкаянь совісті”. Він закликав до Бога, який лише один може 
дати істинну свободу (Вірую. - №7). 

Відомо, що послідовники різних протестантських спільнот України виїздять в 
різні країни з метою нести там слово Євангелія. Баптиста Чорненького 
редактор цього часопису зустрічав аж в Австралії. Він спокійно займається там 
місіонерською діяльністю. В Ізраїлі на місії знаходився один із відомих діячів 
українського адвентизму М. Мурга з дружиною. Нещодавно він повернувся в 
Україну. До цих пір все нібито було спокійно в українських місіонерів 
протестантських церков. І ось в кінці серпня надійшло тривожне повідомлення з 
Узбекистану. Там в селищі Учкизил Сурхандарійської області зник баптист з 
України Юрій Стефанко. Він разом з братами і сестрами по вірі 27 серпня 
молилися в місцевому парку. Їх оточив ОМОН, побили всіх, ніч протримали у 
в’язниці і відпустили всіх. Юрія Стефанко серед них не було. Українські 
дипломати якихось його слідів не віднаходять. Є версія, що його можуть тримати 
в якомусь реабілітаційному центрі до тих пір, поки зникнуть синяки від 
міліцейського побиття, а потім депортують в Україну. 

Розповідаючи про якогось Віталія, який не вживає ані краплі алкоголю, але, 
перебуваючи інколи в товаристві питущих, щоб не виглядати «білою 
вороною» своєю поведінкою підлаштовується під них, «Газета по-українськи» 
(18 липня) прирівняла таких до п’ятидесятників і чеченських терористів. З одного 
боку, в цьому порівнянні чогось поганого немає, бо ж дійсно послідовники 
Церкви християн віри євангельської не вживають алкоголь. Проте ставити їх через 
кому з терористами певно що, з другого боку, не зовсім коректно. Серед 
п’ятидесятників ніколи не було якоїсь схильності до тероризму. 

 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Церква Сандея Аделаджі „Посольство Боже” одержало від Київської міської 
адміністрації, очолюваної Л. Черновецьким. 2,62 га землі для спорудження 
культурно-духовного центру. Адміністратор Церкви Андрій Куксенко відзначає, 
що це буде будівля площею 3 тис. кв. м із залом для глядачів на 10 тис. місць. 
Планова сума інвестицій – 24 млн. доларів. 

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко 21 червня підписав наказ про 
нагородження пам'ятним знаком МВС «За сприяння протистоянню 
наркозлочинності» дев'яти пасторів харизматичної організації «Посольство 
Боже», яку очолює Сандей Аделаджа. Про це повідомляє «Майдан» з 
посиланням на сайт «Україна сектантська». «Реабілітаційний центр «Любов» 
заснувала послідовниця Аделаджі Наталя Потопаєва 1994 року при «Посольстві 
Божому». Саме на основі цієї установи і велася «реабілітаційна діяльність». 
Нагороди особисто вручили Юрій Луценко і голова СБУ Ігор Дрижчаний. 

„Місія „Христос для всіх міст” провела в липні місяці фестиваль Ісуса в 
Скадовську і Кишиневі. По три богослужіння – масові євангелізації провів тут 
відомий пастор Генріх Мадава. Він закликав людей до покаяння, молився за 
зцілення хворих. Якщо в приморському місті фестиваль відбувався в Палаці 
культури, то в столиці Молдови для нього використовувався стадіон „Зібру”. Ось 
лише в оголошеннях про фестиваль комуністичний уряд Молдови заборонив 
вживати ім’я Ісуса Христа. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

Мусульмани київської мечеті аль-Рахман в ніч на 24 вересня зустріли 
священний піст Рамадан. Він триває 30 днів – до появи нового Місяця. На 
відміну від православних мусульманин має поститися лише у світлий період 
доби, тобто від сходу і до заходу Сонця. 

Нарешті в Криму запрацював кримськотатарський телеканал АТР. Передачі 
дивитимуться в містах і районах найбільш компактного проживання 
кримських татар. Але якщо тепер канал віщає всього декілька годин, то скоро 
він буде в ефірі повний день. Проблемою для нього є кадри. За словами 
головного режисера каналу Рефата Малікова, голдовною його метою буде 
відродження кримськотатарської мови та культури. Виходитимуть в ефір 
програми про історію кримськотатарського народу, історію Криму, іслам як 
національну релігію кримських татар. Частину ефіру редакція каналу віддасть 
для україномовних передач.  

Вимоги кримських мусульман до російських торгівців закрити центральний 
ринок Бахчисараю повністю обґрунтовані, бо ж він розташований на 
території колишнього кладовища і торгівля йде на людських кістках. І хоч як 
не патякає росіянин В. Матвєєв –голова споживчого товариства «Весна», 
якому належить ринок, що тут ніколи ніякого кладовища не було, але 
завалений сміттям один із найстаріших дюрбе (мавзолей) Ахмед-бая 
знаходиться саме на території ринку. Від «ринкового сусідства» зазнали 
руйнації малий мінарет древньої мечеті суфійського монастиря і дюрбе 
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Мехмеда ІІ Герая. За народними переказами на кладовищі був похований 
Малік-Аштер – полководець раннього ісламу та сподвижник пророка 
Мухамеда. Вимогу мусульманської спільноти Криму підтримала 
Міжконфесійна рада Криму (Україна молода. - 27 липня). 

Колишній лідер комуністів Криму Леонід Грач заявив у своєму інтерв’ю 
газеті «Факти»: «Я маю докази того, що в регіоні надто швидко поширюється 
ваххабізм. Це свідчить про те, що управління мусульманським середовищем з 
часом тут стане зовсім іншим. Навіть Меджліс буде не в змозі йому якось 
протидіяти, а стане просто послушним знаряддям в руках екстремістів. За 
такої ситуації спецслужбам України… є де себе проявити… Якщо дивитися на 
Крим через призму цих проблем, то з точки зору національної безпеки, 
територіальної цілісності його дійсно можна порівняти з пороховою бочкою, 
на якій сидить вся Україна» (21 липня). 

 
ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 

В Центральній синагозі Києва відбулася колективна молитва за спасіння 
Ізраїлю. Перед присутніми виступила посол Ізраїлю в Україні Наомі Бен-Амі, 
яка заявила, що, як ніколи, тут, в Україні, нам потрібна ваша моральна 
підтримка і участь. 

Антисемітизм чи хуліганство? Вже не вперше вандали осквернили пам’ятник 
«Менора» в Бабиному Яру. 16 липня розтрощено плиту з написами, що 
розташована на сходинках п’єдесталу, побита плита, яка її облямовувала, 
розбите скло. Попередні пошкодження були не такими жахливими. 
Правоохоронці не пов’язують цей випадок із проявами антисемітизму. 
Керівник слідчого відділу міліції Шевченківського РУ ГУ МВС м. Києва Ю. 
Остапчук зазначив, що «тут, в парку, і бритоголових повно, і наркоманів». 
Проте факт руйнації співпав з початком агресії Ізраїлю в Лівані (Без цензури. - 
№29). Євреєредагована газета «Столичные новости» (№27) приписує 
вандалізм якимсь скінхедам. «Это они избивали людей только потому, что те 
не украинцы». Невідомо, де це дописувачі газети знайшли українських 
скінхедів. Якщо вони раптом в Україні і є, то вони не є українськими. А 
негативний імідж Україні на міжнародному рівні (навіть в такий спосіб) 
прагнуть зробити не тільки представники сусіднього етносу, а й ті, хто в такий 
спосіб хоче добитися для себе якихось переваг в національному бутті. 

Виступаючи на мітингу у підтримку Ізраїлю в Києві, головний рабин Києва 
та України Якоб Дов-Блайх справедливо зауважив, що «тероризм не знає 
адрес і кордонів, і арабське населення Ізраїлю страждає так само від дій 
своїх одновірців, як і єврейське». Але тут рабе поставив крапку і не додав 
чомусь «як і єврейське (може й в більшій мірі) від тероризму Ізраїлю». 
Кореспондент газети Д. Андреєва зауважила на тому, що «Україна стала ледь 
не єдиною європейською країною, яка відреагувала на війну Ізраїлю і Лівану 
мітингом». Так ось варто було б з’ясувати причину того «ледь не єдиною», бо 
ж світ терориста-агресора вбачає не в Лівані. І справедливо звучить заголовок 
статті «Тероризм виправдати не можна!». 

 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

278 тис. грн. влада виділила на реставрацію пам’ятки сакральної 
архітектури Вірменського собору. Це все буде зроблено до 750-річчя 
Львова. Правда, відреставровано буде лише фасад будівлі. А негайної 
реставрації потребують унікальні розписи польського художника Яна Розена, 
внутрішній дворик, капличка собору. 

В буковинському селі Коростуватому вже не вперше відзначають свято 
Нептуна. На свято прийшов сам Нептун, якого сельчани всяк ублажали, 
просячи, щоб води Прута не виходили з берегів, щоб річка була спокійною. 
Театралізоване дійство дивилися мешканці і з інших сіл буковинського краю. 
Були змагання на байдарках, катамаранах, Проте постає питання: а чого це 
буковинці вшановують язичницького бога римлян Нептуна, а не свого 
давньослов’янського бога вод? 

Євпаторійські караїми одержали у власність весь комплекс кенас – пам’ятка 
архітектури ХУІІІ століття, відновлена за підтримки держави самими 
караїмами. Таке рішення прийняла міська рада Євпаторії. Кенаса є нині 
найбільш відвідуваним екскурсійним об’єктом міста. Тут працює і надто 
популярне серед курортників кафе „Караимская кухня”. 

На Хортиці, згідно історичних джерел, було 129 курганів, найдавніші з яких 
відносяться до ІІІ-ІІ тис. до н.е. Вони розташовувалися шістьма групами і 
були нанизані на так званий Скіфський шлях. При відновлені історичного 
ландшафту розпочалася робота з „оживлення” курганів. Зокрема насипані два 
пагорби у вигляді стилізованих святилищ язичницького бога війни Арея та 
козацької вежі. 

6 серпня у Чуфут-Кале відбувся День культури кримських караїмів, 
присвячений відразу декільком подіям: 2000-літтю родового гнізда – Кале, 
100-літтю від дня народження славної дочки караїмів Симит Кушуль і 
відкриттю ювілейного – десятого – трудового молодіжного табору. На свято 
прибуло біля 200 осіб з різних громад і регіонів України. В числі учасників 
урочистості були представники Вищої Ради кримських караїмів керівництва 
Асоціації „Кримкарайлар” (Къырым къарайлар. - №8). 

Керівництво караїмських громадських спільнот добре розуміють, що 
„відродження нашого народу неможливе без вирішення проблеми 
національного виховання дітей. Наше майбутнє в їх руках”. Це враховується 
при організації і проведенні ними міжнародного молодіжного табору, різних 
свят, зустрічей. Молодіжні табори щороку влітку вже десять разів проводяться 
на історичній батьківщині кримських караїмів в родовій фортеці Джуфт Кале. 
Присутність в табору людей старшого покоління, які знають не із книжок 
звичаї і традиції караїмів, допомагає дітям одержати необхідні знання про 
спосіб життя своїх предків, зробити його часточкою своєї ментальності 
(Къырым къарайлар. - №8). 
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 

Харківська влада призупинила будівництво буддійського центру на раніше 
виділеній для цього „помаранчевою владою” ділянці землі, оголосивши 
буддизм – цю світову релігію з давніми традиціями – „тоталітарною 
сектою руйнівного характеру”. Московсько-православні Харкова назвали 
ступу, яка мала бути збудованою, „язичницьким капищем”. При цьому вони 
ще користувалися такою безмозгою аргументацією: нібито десь на відомого 
російського антикультиста Дворкіна напав буддист зі словами „В мені живе 
Крішна”. Як буддист мав говорити про Крішну, коли останній вшановується 
індуїстами, а не буддистами. Як кажуть у нас в Україні, висміюючи 
нетямущих: що сіре – те й вовк. 

Газета „Сегодня” (1 вересня) спотворила зміст інтерв’ю радника президента 
управління Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів України Юрія 
Корольова. Він нібито сказав, що „ще в 1980 році наш пророк Уілфорт 
Вудроф одержав одкровення, згідно якого настав час перейти до традиційного 
способу життя. Тому наші прихожани нічим не відрізняються від рядових (?) 
українців”. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів заборонила 
багатожонство ще в 1891 році. Мормонська моногамна сім’я є однією з 
найбільш міцних в США. 

Коли журналістам, виконуючи поставлене редколегією завдання, нічого 
писати, то вони часто витягують на світ матеріали про Біле Братство і 
повторюють те, що писалося про конфесію десь років десять, а то й 
більше. А між тим в ній після відлучення Ю. Кривоногова, який спровокував 
відомі події на Софійському майдані, відбулися значні зміни. Відмінені 
встановлені тоді ним заборони на певну їжу, відкрите спілкування, 
відсторонення від світу мистецтва, освіти тощо. Вилучені внесені Ю. 
Кривоноговим різні аспекти віровчення ВББ. Журналісти (в тому числі й в 
публікації газети „Сегодня” від 21 серпня) часто приписують конфесії те, чого 
в неї не було і немає (намір масового самогубства, навмисне псування 
Софійського храму тощо). То ж перш ніж писати щось про якусь конфесію (в 
тому числі й про Біле Братство), журналіст при цьому має діяти „не по 
наслышке», а заспілкуватися безпосередньо із їх вірними. Вони до таких 
контактів відкриті. Тоді матимемо статті з достовірною інформацією, а не 
чергові побрехеньки. Такі побрехеньки прозвучали і з подачі журналіста … на 
каналі ІСТВ 10 вересня, коли було практично заявлено, що всі нові релігійні 
рухи з’являються лише з метою наживи, що Марія Деві Христос, обдираючи 
своїх вірних, збудувала якийсь палац в Донецьку та ін. 

 

МІСТИКА 

Суд над одеською вампіршою Діаною Семенухою продовжується. Її 
звинувачують в тому, що вона поїла дітей горілкою , задурювала їм голови 
клеєм, а потім, користаючись їх станом, робила на руках надрізи, збирала кров 
для здійснення обрядів чорної магії. Діти, свідча на суді, говорять, що Діана 
навіть пила їх кров, змішуючи її з вином. На суді магістерка чорної магії 

відкидала всі, виголошені їй звинувачення. Із 
незрозумілих причин на судове засідання не 
з'являються потерпілі. 

Дурний приклад заразливий. Після свячень 
автотрас священиками Київського патріархату, яке 
зрештою збільшенням кількості аварій засвідчило 
недоумкуватість затійників, до цього вдалися й 
московсько-православні батюшки. П’ять доріг 
державного значення, які пролягають територією 
Рівненщини, освятили іконою Казанської Божої 
Матері священики Почаївської Лаври. При цьому їх супроводжували 
співробітники ДАІ і хор студентів-семінарістів. Хоч би освячували ще іконою 
української традиції, а то іконою, якою свого часу Москва благословляла своє 
загарбання татарських земель Поволжя. 

Чергову політичну кризу в Україні передбачають відомі астрологи. Про це 
вони заявили на Міжнародній конференції зіркових прогнозистів, яка 
відбулася в Одесі. Криза ця нібито почнеться в жовтні і буде тривалою. 
Розв’язка наступить в лютому наступного року і буде такою, що позначиться 
на тенденціях суспільного життя наступних років. 

Давні звичаї закладин нового дому збереглися на Гуцульщині. Як розповідає 
будівельник з Верховини Дм. Шкрібляк, нові хати будують. Як правило, на 
батьківських обійстях чи огородах, бо ж це гарантує поширення на нову 
оселю благословення всього роду. Місце будівництва „на сторгоні” 
підказують старші люди, які знають місцину і скажуть, де протягом тривалого 
часу не було чогось злого. Нетрекомендується зводити нову оселю там, де 
колись було роздоріжжя, смітники або гноярні, бо ж ці місця, згідно повір’я, 
облюбовує нечиста сила. Не варто вести забудову там, де жили повії, злодії, 
п’яниці або ж часто вмирали люди від якоїсь болячки. Ці місця – закляті. Вони 
а селах стоять пусткою. Там навіть корів не випасають, бо ж все це лихо 
нібито може потім передатися людині через споживання молока. 

В будинку найбагатшої людини України Рената Ахметова в Києві відсутня 
квартира з номером 13. Елітний будинок розміщений з видом на Софію і 
СБУ. Квадратний метр житла в такому будинку вартий не менше 5 тис. 
доларів. 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Представники християнської правозахисної групи Montagnard Foundation 

Incorpotated (MFI) з штаб-квартирою в США, яка займається моніторингом 
ситуації з дотримання прав людини у В'єтнамі, отримали жахливу 
інформацію про те, що сотні християн в одній в'язниці В'єтнаму, Дегар 
Монтагнард, за свою віру піддаються тортурам, і як мінімум двоє з них вже 
померли, - повідомляє Християнський Мегапортал invictory.org з посиланням на 
christianpost.com.ua Світські правозахисні групи, зокрема Міжнародна Амністія і 
Human Right Watch, також висловили свій неспокій з приводу ставлення до 
ув’язнених у В'єтнамі. У липні 2006 року держдепартамент США вніс В'єтнам в 
список країн, в якій більше всіх порушуються релігійна свобода. 

У Латвії з кожним роком збільшується число прихильників нетрадиційних 
релігій. За останніми даними Міністерства юстиції, в 2005 році в країні офіційно 
було зареєстровано 1 320 000 віруючих, тобто більше половини населення 
входить до складу якоїсь релігійної громади. 

Нові біографічні дані про відомого мореплавця Христофора Колумба виявили в 
архіві міста Вальядолід. Колумб мав деспотичний характер. Свою неймовірну 
жорстокість він виявляв не лише до туземців, а й до іспанців. Він не дозволяє 
хрестити туземців, оскільки це перешкоджало б перетворенню їх в рабів. 
Втопаючи у розкоші, Колумб розважався вбивствами та тортурами людей. За такі 
витівки Колумб та його брати були в 1500 році заарештовані і доставлені з 
Америки до Іспанії в ланцюгах. Проте королівське подружжя за заслуги 
мореплавця перед короною помилувало його. 

«В сучасній Росії реалізація свободи совісті як свободи світоглядного вибору є в 
глибокій, системній кризі, наслідком чого є численні порушення релігійної 
свободи. При цьому так само відчувають себе ущемленими і невіруючі». До 
такого висновку прийшла Московська гельсінська група в нещодавно 
опублікованій доповіді «Права людини в Російській Федерації» по наслідках 
аналізу релігійної ситуації в РФ в 2005 році. Серед порушень відзначені: 
недотримання принципу правової рівності релігійних об’єднань; неправомірне 
обмеження діяльності релігійних організацій; зростання насильницьких акцій на 
ґрунті нетерпимості і ксенофобії; розповсюдження через ЗМІ недостовірної, 
упередженої інформації про діяльність деяких релігійних спільнот; втручання 
влади у справи ісламу, боротьба із т.зв. «ісламським екстремізмом» тощо (День. - 
№117). 

Колишній держсекретар Мадлен Олбрайт критикує Президента США Дж. Буша 
за змішування ним політики й релігії, прагнення подати своє президентство і 
політику як щось божественне. Олбрайт переконана, що з часом в ісламському 
світі над радикалами та екстремістами одержують перемогу ті сили, які 
виступають за проведення реформ. Їх перемозі заважає бездарна політика у сфері 
релігії Дж. Буша. Саме він сприяв розгортанню і зміцненню ісламського 

радикалізму. Олбрайт застерігає дипломатів від 
вип’ячування релігії в центр уваги. 
Сенат США одноголосно проголосував за ухвалу, 
що закликає всіх громадян країни вшанувати 
святкуванням національного гасла країни „Ми 
віримо в Бога”. Відомо, що цей девіз офіційно був 
схвалений як національне гасло США в липні 1956 
року Президентом Д. Ейзенхауером. Це гасло 
написане на американських доларах. 
Російська Православна Церква вважає, як це 
заявив глава її зовнішнього відомства 
митрополит Кирило, що при вивченні основ 

релігії в школах треба дотримуватися принципу добровільності. 
„Добровільність вивчення релігійних предметів – це перша з умов, прийнятих 
всіма міжнародними угодами і конвенціями, підписаними Росією і цій сфері. 
Російська Православна Церква категорично проти того, щоб хоч одна людина 
насильно вивчала основи релігій”, - зауважив митрополит. Водночас владика 
сказав, що в Росії десь 80% населення – православні і їх не можна позбавляти 
права вивчати основи своєї (!) релігії. Послідовники інших релігій мають знати 
основи своїх вірувань. 

Як з’ясувалося, викрадення двох ізраїльських солдат послужило лише приводом 
для заздалегідь підготовленої інтервенції Ізраїль на південь Лівану. Проте 
опір, виявлений Хізбаллою ізраїльтянам, для останніх був неочікуваним. 
Практично їх армія зазнала поразки і перемир’я є вимушеним. Відтак 
мусульманські сили регіону ставлять під сумнів існування Ізраїлю як держави. 

Росія виявилася цивілізованішою, ніж керована замістифізованим Президентом 
Україна. Головний спеціаліст департаменту державної політики в освіті Олена 
Романова заявила, що Міністерство освіти ніколи не стане на шлях порушення 
Конституції РФ і що „Основи православної культури”, які Російська Православна 
Церква нахраписто прагне пропхнути в навчальні плани середніх шкіл, воно 
дозволило викладати лише на факультативній, добровільній основі і поза рамками 
навчальної програми. В навчальні програми можна включати лише 
культурологічні підручники і ні в якому разі не посібники з катехізації, що є 
прерогативою церковних парафій. Головними противниками введення в навчальні 
програми шкіл православного предмета виступили представники інших конфесій. 
Так, Президент Татарстану Мінтимер Шаймієв вважає, що як обов’язкову 
дисципліну в школах Росії слід викладати „Основи світових релігій”. Проти 
виступили також католики, лютерани, баптисти, п’ятидесятники, адвентисти та 
ін., які в підручнику з курсу названі сектантами. Вони вважають, що „Основи 
православної культури” сприятимуть розпалюванню міжконфесійного 
протистояння. 

Статистика релігійних спільнот США в 2006 році така: католики – майже 68 млн. 
(це на 0,85% більше 2005 року); Південна баптистська конвенція – 16 млн 267 
тис.(зменшення на 1,05%); Об’єднана методистська церква - 8 млн. 186 тис. (спад 
на 0,79%); мормони –майже 6 мільйонів (ріст на 1,67%); Божа Церква у Христі – 
п’ятидесятники - %.% млн. (без змін); Національна баптистська конвенція – 5 млн. 
(без змін); Євангельсько-лютеранська церква - 4,9 млн. (спад на 1,09%); 
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Національна конвенція баптистів в Америці – 3,5 млн. (без змін); Пресвітеріанська 
церква – 3,1млн (спад на 1,6%); Церква Асамблеї Бога –п’ятидесятники – 2,7 млн. 
(ріст на 1,81%).  

Кількість християн у всьому світі зростає швидше, ніж населення Землі. 
Найбільше зростання мають харизматичні спільноти. Згідно інформації 
британського інституту „Christifn Reseаrch” нині в світі християн 2,12 млрд. осіб. 
Це на 140 млн. більше, ніж їх було 5 років тому. Якщо кількість християн щороку 
зростала на 1,3%, то кількість землян на 1,2%. Найбільше зростають християни в 
Африці (2,6%) та Азії (2,4%). В Європі маємо скорочення християн. Мусульман 
нині в світі 1,3 млрд., а індуїстів – 870 млн. 

Учасники Всесвітнього форуму релігійних діячів, які зібралися на конференцію 
„Релігія за мир” в кінці серпня в місті Кіото (Японія), засудили використання 
релігії з метою оправдання насилля. В роботі конференції взяло участь біля 
двох тисяч представників десь із ста країн світу. В її заяві говорилося про 
необхідність співпраці представників різних релігій з метою відвернення 
військових конфліктів, вирішенні проблем бідності, рівного доступу до освіти. В 
переддень закриття форуму представники сунітської та шиїтської громад Іраку 
прийняли окремий сумісний документ , в якому різко засудили вбивства простих 
громадян країни під приводом конфесійних суперечок. Намір провести зустріч 
релігійних діячів Північної і Південної Кореї в присутності представників Японії, 
Китаю та Росії залишився незреалізованим із-за відмови Японії у візах 
представникам християнських і буддійських громад КНДР. Представники 
Південної Кореї розцінили дію японської влади як „акт пригнічення релігійних 
свобод, вияв зневаги їх до конференції „Релігії за мир”.  

В болгарських школах заборонили релігійну символіку. Болгарський міністр 
освіти Даніел Велчев заявив, що питання про релігійну символіку в школах і вузах 
має регламентуватися законодавчо! Міністр наполягає на тому, щоб в Законі про 
освіту була норма, яка б забороняла носити релігійні символи в навчальних 
закладах. Приводом для цих заяв послужило прагнення аспіранток з Туреччини, 
які навчаються в болгарських університетах, ходити в традиційному 
мусульманському одязі. Їх приклад тоді почали наслідувати й болгарські 
мусульманки. Прийшлося заборонити хіджаб. Це рішення підтримала Комісія з 
питань дискримінації, відповідаючи на скаргу Об’єднання на підтримку 
ісламської культури і розвитку та ін. Більше того, за таку скаргу, яка, як 
кваліфікується, „спонукає до дискримінації” Об’єднання оштрафували на 250 
левів. Оштрафована була і гімназія ім. Карла Маркса, яка дозволила двом 
ученицям, всупереч положення про обов’язковість шкільної форми, одягатися по-
мусульманському. Міністру освіти запропоновано змінити Правила вибору 
шкільної уніформи з тим, щоб не допускати антизаконні випадки дискримінації. 

Хорватський єпископ може попасти в Книгу рекордів Гіннеса за свою колекцію 
Біблій. 87-літній владика із хорватського міста Маріян Облак заявив, що він має 
найбільшу збірку Біблій різних видань на різних мовах – 929. Єпископ має намір в 
наступному році мати більше тисячі Біблій різних видавництв. Почав 
колекціонувати Біблії владика Задар в 19 років.  

Оцінюючи релігійну ситуацію в Росії, лідер Ісламського комітету Росії Гейдар 
Джемаль сказав: „Росія вже давно перестала бути країною, де окремо 
проживають різні національні та релігійні групи, в тому числі мусульмани і 

православні. Вони перемішані в регіонах, у містах, у школах. І в разі введення у 
школах предмета „Основи православної культури” мусульмани опиняться в 
ситуації вкрай неприємного вибору – або вивчати абсолютно чужі їм ідеї та 
культуру, або ставати в опозицію… Тому пропонувати мусульманам якусь іншу 
країну (як це роблять деякі представники Московського патріархату) тільки тому, 
що вони не хочуть вивчати основи православної культури, абсолютно некоректно. 
Усе це нагадує фашизм або великодержавний монархічний екстремізм…” (День. - 
№112). 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Цьогорічні канікули Папа 
Бенедикт ХVІ провів в 
австрійських Альпах в монастирі 
святого Бернарда. Окрім 
прогулянок по горах, Понтифік грав 
на фортепіано, писав свою нову 
книгу про Ісуса Христа. 
Клініка для абортів у передмісті 
Буффало (штат Нью-Йорк) 
перетворено на каплицю місцевої 
католицької радіостанції. 
Освячення каплиці на згадку Дня 

побиття віфлеємських немовлят здійснив єпископ Едвард Кмець. Як колись 
язичницькі капища перетворювалися християнами у святі місця, так і ми нині, 
зауважив владика, скористалися цією давньою традицією. 

76-річний католицький архієпископ Емануел Мілінго розкритикував церкву за 
її вимогу целібату. Він закликав Папу дозволити священикам одружуватися. 
«Незаконні діти, гомосексуалізм, педофілія та заборонений секс настільки 
підірвали репутацію церкви, що сексуальним насиллям в її лоні зацікавилася 
Комісія США з прав людини»,- зауважив владика (Газета по-українськи. - №125). 

Католицька Церква Польщі активізує зустрічі своїх ієрархів з керівниками 
католицьких церков України – римо-католицької і греко-католицької. Як 
заявив єпископ РКЦ Польщі Антоній Дідич, який в рамках двохсторонньої 
домовленості перебував в Україні в липні ц.р., ми « усвідомлюємо, що маємо 
спільне коріння, спільні традиції, спільні звичаї, є слов’янами. Також нас ще 
більше об’єднує те, що разом ми вийшли з епохи комуністичного тоталітаризму». 

Папу Івана Павла ІІ в італійській місцевості Бассано Романо вшанували 
великим рок-концертом. Акцію під оригінальною назвою «Круті люди Івана 
Павла ІІ» організували місцеві ченці-бенедиктини в парку біля монастиря святого 
Віченце. 

Найбільш католізований континент – Латинська Америка – стає все більше 
континентом релігійного плюралізму. Якщо в 1999 році до католиків тут себе 
відносило 83% осіб, то через два роки вже 73,5%. Особливо розвиваються в 
Латинській Америці протестантські, насамперед п’ятидесятницькі конфесії. В 
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проповідях у євангельських церквах все частіше чути антикатолицькі 
висловлювання.  

Архієпископ Сеула кардинал Ніколай Чон Чжінь Сук і всі священнослужителі 
єпархії попросили після смерті передати їх органи тим, кому вони 
допоможуть спасти життя, і закликали всіх мешканців країни наслідувати їх 
приклад. Ініціативу Католицької Церкви підтримала Апостольська Рада мирян. 

Папа Бенедикт ХVІ застеріг паству від надмірної праці. Він порадив більше часу 
віддавати молитвам в медитаціям. Свої рекомендації Понтифік адресував людям 
всіх професій. 79-річний Папа при цьому зауважив, що йому самому слід було б 
прислухатися до своєї поради. 

Ватикан визнав можливість існування інопланетян. „Якщо десь і є позаземні 
істоти, то їх слід витлумачувати як наших братів і творіння Бога, - заявив директор 
Ватиканської астрономічної обсерваторії Жозе Габрвел Фунес. Раніше 
Католицька Церква не визнавала можливості існування інопланетян. 

Ватиканські музеї планують включити до своїх зібрань твори сучасного 
мистецтва. Директор об’єднання Франческо Буранеллі заявив: «Я хотів би 
придбати Пікассо». Цього року ватиканські музеї відзначають своє 500-річчя. 
Вони включають у себе кілька галерей і виставочних залів, в яких зокрема зібрано 
єгипетські, етруські, давньоримські і давньогрецькі древності. Тут є живопис ХІІІ-
ХІХ століть. До Ватиканських музеїв входить Сікстинська капела з фресками 
Мікеланджело, розписані Рафаелем Лоджії та Станці. Щороку музей відвідує 
близько 3-х млн. людей. 

Впливовий член Римської курії кардинал Поль Пупар, голова Папської Ради з 
культури і Папської Ради з міжрелігійного діалогу, повернувшись з Москви, 
високо оцінив підсумки Усесвітнього релігійного самміту. "Московська 
зустріч ознаменувала крок вперед, і вельми значний, у відносинах між 
Московським Патріархатом і Римо-католицькою Церквою, - розповів ієрарх в 
ефірі Радіо Ватикану. - Показовий вже сам факт, що запрошення взяти участь в 
самміті було зроблене самим Патріархом Московським Алексієм II. Патріарх 
прийняв всю католицьку делегацію. Після ухвалення загальної Декларації мав 
місце обмін думками кожного з членів ватиканської делегації з Патріархом, 
митрополитом Кирилом і іншими видними діячами Патріархату. Таким чином, 
наочно з’явилася нова атмосфера братерства і взаємної довіри". Що стосується 
конкретних починань з подальшого зближення між Церквами, то кардинал Пупар 
повідомив в попередньому порядку про відновлення діалогу між Православною і 
Католицькою Церквами майбутньою осінню в Белграді. У цій зустрічі особисто 
візьме участь Патріарх Московський. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Делегати генеральної асамблеї Пресвітеріанської Церкви США обговорили 

питання про "перейменування" Святої Трійці. Згідно з прийнятою 
пропозицією, окрім традиційного для всіх християн списку осіб Трійці: "Отець, 
Син і Святий Дух", пресвітеріани тепер можуть називати Бога й незвичайними 
іменами: "Жаліслива Мати, Улюблене Дитя і Даруюча Життя Утроба", 
"Люблячий, Улюблений і Любов, яка їх об'єднує", "Скеля, Наріжний Камінь і 

Храм" або "Веселка Обітниці, Ковчег Спасіння і Голуб Миру". В цілому було 
затверджено 12 варіантів, які не будуть обов'язковими для всіх віруючих, і 
покликані "доповнити, але не замінювати" звичні імена Триєдиного Бога. Хоча 
офіційна пропозиція про нові імена Бога доки не була затверджена, більшість 
делегатів проголосували за те, щоб "ухвалити" пропозицію. В результаті кожен 
прихід отримав свободу самостійно вирішувати, користуватися йому новими 
іменами чи ні. Усі 12 варіантів було представлено в рамках спеціальної доповіді, 
написаної групою пасторів і богословів за наслідками п'ятирічної роботи. На 
думку авторів доповіді, традиційні імена Святої Трійці приписують Богові 
характеристики чоловічої статі, а також передбачають перевагу чоловіка над 
жінкою. Пресвітеріани вважають, що їх Церква повинна "покаятися в такому 
викривленні тринітарної доктрини". У доповіді немало супротивників, в першу 
чергу, серед віруючих і пасторів Пресвітеріанської Церкви. Проте голова комісії, 
яка склала документ, пастор Ребека Батон Прічард, відкидає звинувачення в 
адресу себе і своїх колег. "Люди бояться, що ми заборонимо їм говорити "Отець, 
Син і Святий Дух", але це не так, - зазначає богослов. - Ми просто хочемо сказати, 
що жодні слова не можуть повною мірою описати Бога". Прічард переконана, що 
віруючі повинні мати можливість виражати свої вірування різними словами. "Це 
буде справедливо по відношенню до величі Бога", - стверджує пастор. 11 000 
приходів Пресвітеріанської Церкви США зможуть використовувати нові імена 
Святої Трійці на будь-яких богослужіннях, окрім таїнства хрещення, формула 
якого повинна залишитися незмінною: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа". 

Китайський священнослужитель неофіційної Протестантської Церкви 
засуджений в Китаї до семи з половиною років в'язниці, повідомляє "The 
Advertiser". На думку спостерігачів, цей вирок є частиною компанії по боротьбі з 
неофіційною релігійною діяльністю. Чжан Ронліян був засуджений судом 
провінції Хенань. 

Найбільша протестантська спільнота США Південна баптистська конвенція 
прийняла ухвалу, згідно якої віруючим, які вживають спиртне, заборонено 
займати керівні посади в деномінації і окремих громадах. Директор Південних 
баптистів штату Техас Джім Річардс заявив, що „використання алкоголю як 
напою підриває наші свідчення про Ісуса Христа”. 

З ініціативи протестантських церков Росії в Москві щорічно проводяться 
молитовні сніданки. Нині керівники церков працюють над тим, як 
розширити участь в них політичних діячів країни. „Протестанти – державники 
і патріоти своєї країни, - заявив лідер російських п’ятидесятників єпископ Сергій 
Ряховський. – Наша ціль – привернути увагу чиновників, політиків до того, що в 
Росії є протестантська спільнота, якій не байдужий добробут вітчизни”. 

Йоркський архієпископ Англіканської церкви Джон Сентаму провів 7 днів у 
палатці на газоні біля готичного собору Йорк Мінстер. В такий спосіб він 
протестував проти подій на Близькому Сході, виявляв свою солідарність з 
постраждалими в ізраїльсько-ліванському конфлікті. В палатці владика постився 
(вживав лише воду) і постійно молився. До нього своїми молитвами постійно 
приєднувалися тисячі британців. Архієпископ вирішив залишити свою палаьку 
поруч з храмом до того часу, коли на Близькому Сході буде встановлено тривалий 
мир. 
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З метою одержання „викупу” за свободу московські міліціонери підкинули в 

багажник машини відомого в Росії балетмейстера Дм. Бугаєва, лютеранина 
за віросповіданням, наркотики. Забравши артиста до відділення міліції, вони 
жорстоко били його там, вимагаючи „зізнання” і викупу. Дм. Бугаєв відомий 
своєю постановкою балету „Мартин Лютер”, який йшов не лише в Росії, а й в 
зарубіжжі. 

Єпископи Англіканської Церкви США (всі – чоловіки) 
на черговій Генеральній конвенції своїм главою 
обрали єпископа із Невади 52-річну Кетрін 
Джеффертс Шорі. Вона стала першою жінкою, що 
очолила цю протестантську церкву. Обрання її 
головуючим єпископом ще більше ускладнило 
відносини між американськими і зарубіжними 
єпископствами англіканської церкви, може спричинити 
її розкол. Кетрін прийшла в церкву в середині 90-х 
років м.ст. До цього вона працювала океанографом. 
Одружена, має доньку. Своїм основним завдання 
жінка-єпископ вважає збільшення кількості молодих 
парафіян Єпископальної церкви. На цей час десь 25% 
вірних Церкви мають вік понад 65 років. Окрім США, жінки-єпископи є ще в 
Канаді і Новій Зеландії. 

Свідки Єгови в своїй пропаганді слова Божого не мають вихідних чи якихось 
платних заходів для вивчення Біблії. Їх часопис „Вартова башта” постійно 
наголошує на тому, що той, хто має бажання одержати точне знання біблійних 
істин про Бога, його Царство, наміри щодо людства, може безоплатно навчатися 
Біблії на дому, а чи ж регулярно одержувати їх видання на визначену адресу. Свій 
часопис „Вартова башта” вони видруковують на 55 мовах щомісячно, а на 153 
мовах (в т.ч. й українською) - кожні півмісяця. Ось лише зауважимо на тому, що 
на Сході України всеукраїнський центр Свідків Єгови поширює часопис 
переважно російською мовою, чим сприяє утвердженню політики двомовності, 
яку проводять комуністи й соціалісти, Партія регіонів. Українські національні 
демократи „вдячні” їм за таку діяльність у сфері „відродження” українства. 

Євангелістська Церква Німеччини (ЄЦН), що об'єднує більшість протестантів 
цієї країни, переживе серйозні реформи. Лідери деномінації були вимушені 
погодитися на реформи, зважаючи на падіння рівня доходів ЄЦН і зменшення 
числа прихожан. Один із запропонованих заходів – число лютеранських пасторів в 
Германії в найближчих 25 років повинне скоротитися на чверть. Згідно з 
документом, який було ухвалено 6 липня 2006 р., до 2030 року ЄЦН чекає 
перспектива позбутися однієї третини прихожан і половини грошових 
надходжень. В даний час до деномінації належить біля третини населення 
Німеччини – 26 млн. осіб. Організаційно ЄЦН є союзом 23 автономних 
регіональних Церков, території яких до цих пір визначаються межами колишніх 
німецьких королівств і князівств. В рамках запропонованої реформи повинно 
відбутися «укрупнення» регіональних Церков, внаслідок чого їх залишиться не 
більше 12. Нинішній штат пасторів – 22 000 осіб – до 2030 року пропонується 
скоротити до 16 500. Штат інших церковних працівників також планується 
скоротити, але наскільки саме, поки що не визначено. Деякі лідери німецьких 

лютеран скептично ставляться до ідеї об'єднання автономних регіональних 
Церков у більші. Особливо незадоволені запропонованою реформою 
представники невеликих незалежних церковних груп, як то Церква Шлаумбург-
Ліппе, яка об'єднує всього лише 6300 віруючих. Запропоновані заходи 
обговорюватимуться на конгресі ЄЦН у Віттенберзі в 2007 році. Якщо документ 
буде затверджено, започаткується «десятиліття реформ», яке завершиться в 
ювілейному 2017 році, коли світ відзначатиме 500-річний ювілей початку 
лютеранської Реформації. 

У Молдові затримано хлопця, що зірвав збори Свідків Єгови в літньому театрі 
Кишинева дзвінком про нібито закладену в ньому бомбу. 17-річний Руслан 
прийшов на збори Свідків Єгови в Кишиневі з мамою, але скоро занудьгував, 
стомлений релігійними промовами. Тоді він подзвонив з мобільного телефону в 
поліцію і повідомив про бомбу. Із-за цього "жарту" довелося евакуювати з театру 
чотири тисячі осіб. 

"Мені сказали, що на Сході Росії є корейські церкви, які моляться про те, щоб 
Дальній Схід визначився чи бути йому з Росією або з Кореєю, - заявив в ефірі 
телеканалу ТБН єпископ РОСХВЕ Сергій Ряховський. - Ситуація на Сході така: 
китайці валом валять до Сибіру і на Далекий Схід, забираючи робочі місця, а 
російські мужики спиваються", - повідомляє Християнський Мегапортал 
www.invictory.org "Коли архієреї говорили про це Президенту Путіну, - 
продовжив Ряховський, - він відреагував на таким чином: "Як щодо вашої 
пасторської діяльності? З китайців вийдуть дуже хороші християни - вони ж 
хороші, працьовиті". На що архієреї стали заперечувати президентові, мовляв, вже 
багато раз намагалися провезти до Китаю іконостас, але митниця не пропускає. На 
що Путін відповів: "При чому тут перевезти іконостас? Проповідуйте їм Христа!" 
"Наша позиція повинна бути скоректована у бік Дальнього Сходу. - підкреслив 
єпископ РОСХВЕ. - Массовую імміграцію китайців вже не зупинити, але нею 
можна управляти". 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Союз православних братств визнав справедливими клопотання старообрядців. 

"Просто незручно за деяких своїх побратимів, що допускають явну 
несправедливість по відношенню до старообрядців, не повертаючи законно 
їм те, що належить. Такі дії не сприяють поліпшенню взаємин між нами", - 
мовиться в заяві, прийнятій Радою Союзу православних братств 9 липня. Мова 
йде, перш за все, про Тіхвинську церкву в Москві на Хавській вулиці, яку було 
побудовано старообрядцями на початку минулого століття, два старообрядських 
храми в Іванові, дзвони, подаровані Рогожському цвинтарю і які нині знаходиться 
на дзвіниці Казанського собору на Красній площі та ін. Ця позиція контрастує з 
заявами деяких т.зв. "православних громадян", що виступили недавно в Інтернеті 
із закликами відбирати храми у древлеправославних християн.(Портал-Кредо) 

Протягом шести років відбувалася крадіжка експонатів із архівів Ермітажу. До 
крадіжок причетний один із батюшок Церкви Московського Патріархату. 
Саме завдяки йому і вдалося вийти на факт крадіжок. Священик здав до 
одного антикварного салону срібний потир, який директор салону, відчувши 

http://www.invictory.org
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злодійство, передав до установи кримінального розшуку. „По дрібницях” із 
схованок Ермітажу винесли різних культових предметів – хрестів, ікон, потирів та 
іншого десь на суму 2 млн. доларів. 

Грузинська Православна Церква вважає доцільним перепоховати прах першого 
президента країни у нещодавно збудованому монументальному соборі св. 
Трійці на горі Еліа в Тбілісі. Родина екс-президента погодилася з таким 
рішенням. Відомо, що Гамсахурдія втік після громадянської війни 1991-1992 років 
з Грузії до Чечні, де й був вбитий за нез’ясованих обставин. 

Крадуть святині не лише в Україні. Із жіночого монастиря Елонас на сході о-ва 
Пелопоннес (Греція) 18 серпня викрадено ікону Богоматері, якій десь біля 
700 років. Ця ікона є однією із найдавніших ікон країни. Вона символізує 
незалежність Греції від Османської імперії, яку країна одержала в ХІХ столітті. 
Викрадення – це „щонайгірше, що могло трапитися з нами, з нашою релігією і 
Церквою”, - заявив єпископ ГПЦ Александрос. Щороку до монастиря приїздили 
мільйони віруючих, щоб вклонитися цій всеправославній святині. Із всього видно, 
що злодії при викраденні використали альпіністське спорядження, бо ж ікона 
знаходилася у вирубаній у скелі келії. Вартість образу обрамленого дорогоцінним 
сріблом - сотні тисяч доларів. Красти ікони в грецьких храмах порівняно легко, бо 
ж вони тут не закриваються і відкриті постійно для відвідування будь-кому. 

Парафіяни грузинської православної парафії в Києві провели біля посольства 
Білорусії в столиці України акцію протесту проти недемократичних дій 
уряду цієї країни, проти фальсифікацій виборів. Настоятель парафії о. Ніколай 
Інасарідзе зауважив: „Я глибоко переконаний. Що кожний християнин, кожна 
духовна особа повинні не тільки молитися, а й протистояти будь-якій 
несправедливості” (День. – 11 серпня). 

Московська Патріархія розперезалася. Вона вже не сприймає ніякої критики в 
свою адресу, а тих, хто виявить таку смілість, всіляко ображає. Нею навіть 
складається „список ворогів церкви”. Останнім часом вона розгорнула 
цькування доктора історичних наук С. Бичкова за його заяву, що очікуваний 
Всесвітній самміт релігійних діячів не вдався, бо ж на ньому були відсутні не 
лише Папа Римський чи Далай-лама, а й глави майже всіх православних церков. 
Професор вимушений з метою самозахисту звернутися навіть до судових органів. 

Глава зовнішнього відомства Московського Патріархату митрополит Кирило 
виступає за надання традиційним спільнотам Росії державного статусу. 
Згідно його думки, у представників цих релігійних спільнот має бути законодавче 
право працювати в державних інституціях. „Саме це буде сприяти найшвидшому 
духовному відродженню країни”, - вважає владика. 

Православна преса Росії висловлює своє невдоволення тими, хто заважає 
російському народу в елементарному відродженні його самосвідомості. Чому 
це раптом тих, хто російсько-патріотично налаштований, тут же записують до 
екстремістів, фашистів, расистів, націоналістів, скінхедів? –питає „Православная 
народная газета” (№12). І далі: «Сегодня всё больше убеждаешься, что 
развернувшаяся кампания по борьбе с русским национализмом, фашизмом на 
самом деле является борьбой с русским национальным самосознанием. Почему 
лепят образ врага из русского народа? Вероятно, опасаются народных волнений 
тех, кто хуже всех живёт. Почему на своей родной земле он не чувствует себя 
хозяином? Открывается очередной сезон «охоты» на честных людей, русских 

патриотов, националистов… Быть националистом – значит любить свой народ и 
верить в него. Только постигнув дух своего народа можно постигнуть дух другого 
народа. Ничто не способно так крепить дружбу народов, как национализм». 
Читаєш ці міркування російського патріота і переносишся думкою на українські 
реалії, де також всілякі фельдмани, савіни, толочки, бузини, деякі ідеологи УПЦ 
МП прагнуть (особливо через газету «2000», православні видання московсько-
православні), приклеюючи різні ярлики свідомим українцям, використовуючи при 
цьому владу, навіть ющенківську ідею єдності, прагнуть витравити у них 
українську самосвідомість. Але, як писав Тарас, не вмирає душа наша! 

Історія Православ’я Грузії багато чим нагадує історію Православ’я України. 
Московська патріархія не раз позбавляла грузинський народ його (до речі, однієї з 
історично найдавніших у Вселенському Православ’ї) національної Церкви. Саме 
тому з розумінням грузинські православні сприймають вияви колонізаторства 
щодо Православ’я України Московського Патріархату. Враховуючи те, що в 
Києві проживає багато православних грузин рідна українству Церква Київського 
Патріархату надала можливість їм відкрити в нещодавно відбудованому храмі 
Різдва Христового свою парафію. Настоятелем парафії є отець Ніколай Інасарідзе. 
Службу він служить тут не лише грузинською, а й українською мовою. Він 
виявився не таким інтелектуально обмеженим, як перший віце-прем’єр Азаров, 
який за своє багаторічне життя в Україні так і не опанував мову корінного етносу, 
а ще й преться у владні структури українства. Отець Ніколай сподівається, що з 
часом в Києві буде подвір’я Грузинської Православної Церкви. 

Глава Української Православної Церкви Канади (УПЦК, юрисдикція 
Константинопольського Патріархату) видав енцикліку, в якій виступив 
проти практики «сопричастя з неправославними», що допускається 
окремими священнослужителями і парафіями його Церкви. Митрополит Іван 
(Стінка), обраний на цю посаду рік тому, заявив, що, оскільки «сопричастя» 
засуджується вченням Православної Церкви, воно не буде надалі допускатися в 
УПЦК. У документі особливо відзначено, що це «стосується також католиків 
східного обряду, незважаючи на будь-які протилежні твердження». 

Церква-колонізатор – Сербська ПЦ, яка тривалий час тримала у своїх „братніх” 
обіймах свою Церкву-матір Македонську Церкву, висловлює своє імперське 
невдоволення тим, що керівництво і народ Македонії підтримують свою 
Православну Церкву, проголошену в супротив волі СПЦ в 1967 році 
автокефальною. Ще більше оскаженіння в Церкви-колонізатора викликало 
ув’язнення архієпископа Йована Вранішковського, який очолював рабопокірну 
Сербії Охридську архієпископію МПЦ, але прокрався, привласнивши 57 тис. євро, 
передані йому для ремонту храму св. Пантелеймона у Скоп’є. Владика-злодій 
сидітиме у в’язниці рік за обвинуваченням суду. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
У Афінах буде побудована перша за майже двісті років мечеть. Відповідне 

рішення ухвалив уряд країни, повідомляє "РІА "Новости". Мечеть буде зведена в 
афінському передмісті Вотанікос на державні гроші і передана мусульманській 
громаді грецької столиці. 
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У Індії від однієї мусульманської подружньої пари зажадали розвестися через те, 

що чоловік уві сні три рази вимовив слово "талак", що арабською означає 
розлучення. За мусульманськими законами, "потрійний талак" рівноцінний 
реальному розлученню. 

Міліція радикальних ісламістів в Сомалі розстріляла групу підлітків за перегляд 
матчу чемпіонату світу по футболу. В результаті обстрілу загинули дві людини: 
молода людина, що організувала перегляд, і дівчина. Бойовики відкрили вогонь 
після відмови підлітків припинити переглядання матчу між Німеччиною й 
Італією. Зазначимо, що радикальний ісламізм ввів заборону на кіно і телебачення, 
оскільки ці розваги, на їх думку, порушують моральні засади ісламу. 6 червня 
ісламізм узяв під свій контроль столицю Сомалі, взявши верх над племінними 
вождями, підтримуваними США. Жорстокі бої за Могадішо йшли протягом 
декількох тижнів, в результаті загинули більше 330 чоловік. 

Сайт чеченських сепаратистів назвав загиблого Басаєва "шахідом". Чеченські 
сепаратисти в понеділок увечері визнали факт загибелі одного зі своїх лідерів 
Шаміля Басаєва. Відповідне повідомлення з'явилося на інтернет-сайті 
сепаратистів "Кавказ-центр" з посиланням на "представника Військового Комітету 
Гко-Маджлісуль Шур ЧРІ Абу Умара". "Віце-президент ЧРІ, військовий амір 
моджахедів Кавказу Абдаллах Шаміль Абу-ідріс став шахідом", - зазначається в 
матеріалі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Релігія". 

При організації вивчення зарубіжної літератури в школах Міністерство освіти 
Туреччини вносить деякі корективи у зміст відомих творів класиків пера. 
Так в „Трьох мушкетерах” Дюма д’Артаньяну говорять, що він не може відвідати 
Араміса. Причину цього вже подають не за Дюма. „Він оточив себе правовірними 
й прийняв іслам після тяжкої хвороби”, - повідомляє д’Артаньяну бабуся”. Том 
Сойер, згідно версії Марка Твена, завжди якось уникав домашньої роботи. В 
турецькій версії він виявляє особливу настирливість при вивчення ісламських 
молитов. За вивчення арабських слів Томодержує особливі винагороди. 

Ісламський суд Сомалі діє надто сурово в полі своєї юрисдикції до порушників 
норм цієї релігії. Так, радикальна ісламська влада округу Хамервейн присудила 
трьом місцевим жителям по 61 удару батогом за торгівлю маріхуаною. Поза 
законом тут перегляд західних фільмів, виступи музикальних колективів на 
публічних церемоніях. Карають тих, хто не молиться 5 разів на добу. 

Російський муфтій Равіль Гайнутдін вважає, що західний світ є чинником, який 
перешкоджає мирному діалогу між цивілізаціями. Радикалізм у 
мусульманському суспільстві, на думку муфтія, став не тільки результатом 
внутрішніх соціальних, економічних і політичних проблем у ряді країн, а й 
наслідком прямого „входження” Заходу в ісламський світ. При цьому мова йде не 
лише про військове вторгнення, а й про факти культурної агресії Заходу, що 
проявилося, зокрема, в карикатурах на пророка Мухаммеда… В той час як 
ісламський світ відкрито заявляє про свою готовність до мирного діалогу, Захід 
веде проти ісламського світу „неоголошену війну”. 

Шиїти проводять етнічні чищення сунітів в Іраку. Якийсь час назад стала 
поступати інформація про етнічні чищення сунітів з боку шиїтів в Іраку, 
повідомляє кореспондент "Порталу-Credo.Ru". За повідомленнями очевидців, 
людей методично виселяють з будинків, не охочих виїжджати вбивають у всіх на 

очах. Таким чином, багато районів Іраку, де суніти складали абсолютну меншину, 
було "шиітизовано". 

Після завершення фашистської акції ізраїльтян на територію Лівану за 
відбудову зруйнованого взялася мусульманська організація Хезболла. В 
тимчасовому офісі вона роздає потерпілим по 10-12 тис. доларів на оренду житла 
протягом року. За цей час їм обіцяють спорудити житло. „Слава Аллаху, що існує 
Іран!” – часто можна чути в Лівану, бо ж певно він дає ці кошти потерпілим через 
Хезболлу. Ліванська влада цих грошей не має. В Лівані повсюди можна бачити 
портрети лідера Хезболли Хасана Насралла. Люди вірять йому і підтримують в 
боротьбі з окупантами (Газета по-українськи. – 31 серпня). 

У відповідь на карикатури на пророка Мухаммеда в столиці Ірану відбулася 
виставка картин під назвою 
„Холокост або Катастрофа 
європейського єврейства очима 
карикатуристів”. До Тегерану з різних 
куточків світу було надіслано понад 1200 
картин. Переможець конкурсу мав 
одержати 1200 доларів премії. Іранці 
розглядали виставку як гідну відповідь 
на карикатури на Мухаммеда. 

Вулицями столиці Арабських еміратів 
міста Дубаї снують 50 авто з рожевим дахом. То – жіночі таксі. Водії в них – 
також жінки. Таке новшество, введене ще в 2000 році, сприяло більш активному 
використанню таксі жінками. 

Понад дві тисячі 10-15-річних дітей Хезболла рекрутувала до рядів своєї 
озброєної поліції. Молодіжна організація Хезболли, яка називається „Діти 
Махді”, готує їх стати терористами-смертниками. Після війни з Ізраїлем дітей 
стали називати мучениками. Підлітки носять військову форму, замальовують своє 
обличчя чорною фарбою і клянуться бути вірними джихаду. Перший урок, який 
дають дітям, називається „Знищити Ізраїль”. Щоб стати членом „молодіжки”, 
ліванець повинен відповідати всього одному критерію – мріяти про мученицьку 
смерть за іслам. Нині вже 120 дітей заявило, що вони згодні стати терористами-
смертниками. „Нація з дітьми-мучениками буде непереможною”.- сказав лідер 
Хезболли Зассан Насралла.  

Почати боротьбу за встановлення ісламського халіфату „від Іспанії до Іраку” 
закликала друга особа „Аль-Каїди” Аймамн аз-Завахірі. Оскільки при 
реалізації задумів мусульманського лідера вся Європа сповідуватиме іслам, то й 
Україна стане частиною халіфату. Далі аз-Завахірі твердить, що після цього він 
заставить всю Європу воювати проти США. 

Саудівська Аравія планує видавати іноземцям нерелігійні туристичні візи. До 
цього часу туризм в Саудівській Аравії зводився до паломництва і 
відвідування священних місць. Так, відомий хадж приводить в країну до 2-х 
мільйонів вірних. Тепер Саудівська Аравія стає відкритою країною для всіх, хто 
хоче пізнати мусульманські святині. 

Збройні повстанці переважно мусульманського півдня Таїланду вимагають від 
офіційної влади країни визнання суверенітету цих областей. За два останні 
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роки тут загинуло вже півтори тисячі мешканців регіону. 31 серпня бойовики 
зірвали тут бомби всередині 18 відділків банків.  

Нині проглядаються чітко дві тенденції розвитку подій на Близькому Сході. 
Зростання впливу шиїтів Іран використовує для підкріплення 
гегемоністичних устремлінь у мусульманському світі. З іншого боку, деякі 
арабські країни вважають Близький Схід своїм, а не персидським, регіоном. Поки 
що це дійсно арабський регіон, але Іран хоче змінити ситуацію. Це протистояння 
анітрошки не є меншим, аніж конфлікт між Хізбаллою та Ізраїлем. Зрештою, Іран 
хоче, щоб Ізраїль зник з карти світу. Але чим більше Іран відчуватиме, що його 
стратегія зазнає невдачі, то це спонукатиме його більш тверезо усвідомлювати, 
якими є дійсні межі його влади. Іран намагатиметься руками Хізбалли розділити 
Близький Схід на шиїтів і сунітів, на радикалів і поміркованих. Проте можливе тут 
розгортання фронту для значно більш широкої конфронтації. Відтак при аналізі 
протистояння арабських сунітів та іранських шиїтів необхідно враховувати увесь 
спектр факторів. Розглядати ситуацію на Близькому Сході лише як протистояння 
шиїтів і сунітів є дещо спрощеним. Скоріше за все справа зводиться до 
історичного персидсько-арабського суперництва (День. - № 131). 

Іран відзначається не тільки своєю підтримкою радикальних мусульманських 
рухів. Він є країною з найбільш високою цифрою переходів з ісламу в 
християнство. Вона хитається щомісячно від 500 до 600. І це незважаючи на те, 
що християни в Ірані продовжують залишатися об’єктом насилля, арештів, 
переслідувань. 

ЗМІ Туреччини подають християн як небезпечних ворогів турецького народу та 
ісламу. Статті такого змісту зросли після повідомлення про візит до країни Папи 
Бенедикта ХVІ і можливу його зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, 
відвідання Понтифіком собору св. Софії в Стамбулі, який тут розглядається не як 
дім для молитви, а як музейна установа. 

Згідно американської пропаганди, в близькосхідній кризі всі винуваті, окрім 
США і їх Президента Буша. А власне завдяки постійній американській 
підтримці Ізраїль нахабніє щодо своїх арабських сусідів. То ж нічого 
звинувачувати Сирію чи Іран за їх підтримку шиїтських бойових загонів. Тут 
багато мислити не треба: щоб був мир в регіоні, Ізраїль насамперед має повернути 
палестинцям їх законні землі і не перешкоджати (а це тягнеться з 1948 року) 
становленню держави Палестина. Що ж стосується Лівану, то Ізраїль зберіг за 
собою кусок його землі – так звані ферми Шеба. Бойовики «Хізбулла» із-за цього 
не роззброїлися, сподіваються повернути їх якщо не мирним шляхом, то 
збройним. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Синагога в Хабаровську згоріла. Невідомий підпалив її, кинувши в неї пляшку з 

запальною рідиною. При цьому ніхто не постраждав. По факту „хуліганства” 
заведено кримінальну справу. 

В районі Храмової гори в Єрусалимі біля Стіни плачу археологи виявили 
стародавню мікву – басейн для ритуального омовіння. В ньому в далекому 
минулому здійснювали обов’язкове ритуальне омовіння всі паломники, які 

прибували до Храму. Ритуальний басейн функціонував до часу знищення Другого 
Храму в 70р. римськими легіонерами. Знахідка засвідчує безпідставність заяв про 
відсутність будь-якого зв’язку євреїв та Єрусалиму. 

Обрізання в США робитимуть під місцевим наркозом. Ця практика стала набагато 
обширнішою, ніж кілька років тому, відзначають лікарі. Одним з найбільш 
важливих аргументів більшості лікарів на користь застосування місцевої анестезії 
стало передусім те, що піддавати таким мукам новонародженого є просто 
негуманним. 

 
 

БУДДИЗМ 
  

Найбільшою дерев’яною будівлею у 
світі вважається храм Тодаї-Дзі. Він 
знаходиться в Японії. Монахи місцевого 
монастиря приступили до чищення 
бронзової скульптури Будди, що 
міститься в храмі. 
Тибет – це край незвичайних традицій. 
Біля половини всіх чоловіків ще з 
дитинства тут стають монахами. Тибет 
повністю занурений у містику. Можна 

роками не попасти на бажаний для тебе прийом із-за того, що той, з ким ти хотів 
би зустрітися, знаходиться в постійній медитації. При зустрічі своєму 
співбесіднику ви маєте показати свій язик, засвідчивши цим те, що ви не є 
дияволом. На вулицях зустрічаєш людей, які крутять невеличкі молитовні 
барабанчики. Дехто в такий спосіб накручує до 10 тисяч молитов протягом доби 
(Аргументы и факты.- №30). 

«Далеко не всі інкарнації Далай-лам були справжніми». До такого висновку 
прийшов нинішній Далай-лама ХІV. Що ж стосується себе, то він впевнений 
«лише в одному – що є втіленням п’ятого Далай-лами», оскільки в дитинстві у 
нього було дуже багато спогадів, пов’язаних з тим минулим життям. «Той факт, 
що багато філософських текстів я знав не гірше за моїх вчителів, - твердить 
тибетський лідер, - можна пояснити лише наявністю у мене пам’яті з минулих 
життів!». 

Далай-лама ХІV вважає, що часто думка для людини є більш ефективнішою, 
ніж віра. Саме думання, навіть без допомоги релігії», постає для неї «надто дієвим 
способом позбутися важких негативних емоцій або депресії». Далай-лама ХІV 
також дає високу оцінку ролі знань в житті людини і суспільства. «З буддійського 
погляду, а також з погляду здорового глузду, основна причина більшості наших 
проблем – невідання. Хоч би яку сферу людського життя ми не взяли – економіку, 
політику – люди приймають помилкові рішення із-за відсутності знань» (День. - 
№117). 

Тибетський монах Намха Гьялтсен ув’язнений на вісім років в провінції 
Сичуань нібито за те, що він написав „сепаратистські гасла на урядових 
будинках”, в яких закликав надати незалежність Тибету. Конфлікти між 
пекінською владою і жителями Тибету в автономній префектурі Ганжі 
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відбуваються надто часто: в місцевому монастирі проживають 500 монахів 
„жовтошапошників” – послідовників буддійської традиції, до якої належить і 
Далай-лама. Хоч Пекін і вважає Далай-ламу зрадником за те, що він виступає за 
надання Тибету повної автономії, більшість тибетців залишаються лояльними до 
нього, розглядаючи його як щось середнє між богом і королем.  

Група експертів розслідує напад на „дерево Будди” в місті Бодх Гойя індійського 
штату Бізар. Це місце розглядається в буддизмі як місце народження цієї 
конфесії. Служителі храму твердять, що ніякого нападу не було і що гілки дерева 
відпиляли ще п’ять років тому, коли дерево було заражене невідомою хворобою. 

Радісно, незважаючи на невдоволення Китаю, прийняла 21-28 серпня Монголія 
Далай-ламу ХІV. Поїздка була організована найбільшим буддійським 
монастирем країни Ганданьтегшелін. Всюди були розвішані постери із 
зображенням високого гостя, тексти побажань йому міцного здоров’я. Під 
резиденцію Далай-ламі виділили урядовий дім для високих гостей в пригороді 
столиці. Далай-лама прочитав цикл лекцій для високих гостей і буддійського 
духовенства. 

14-річний Хаджендра Тхапамагар з міста Баглунг (Непал) за останні три роки (а 
ми писали про нього) не підріс ні на сантиметр. Він має зріст 50 см і вагу 
всього 4,5 кг. Хаджендра – найменша людина у світі. В школу він не ходить, бо 
інші школярі глузують з нього. Сім’я хлопчика живе бідно. Показуючи його в 
різних містах, батько дитини заробляє на цьому. Але в місті Похару, де з приїздом 
туди хлопчика після тривалого періоду посухи пішов дощ, Хаджендру визнали за 
нове втілення Будди. Відтоді батько возить його по країні саме в такій іпостасі. 

Корея з VІ століття стала буддійською країною. Християнство тут з’явилося лише 
в середині ХХ століття, але воно так потіснило в Півд. Кореї буддизм, що останній 
залишився релігією людей переважно за середній вік. Проте саме буддизм є в 
Кореї оберегом давніх традицій народу, які для багатьох корейців загалом 
незрозумілі. Храми тут стали переважно місцем для збирання пожертвувань, 
монахи здійснюють в них різні церемонії спеціально для туристів. Саме буддисти 
Півдня налаштовані вороже щодо США. Вони розглядають буддизм як духовну 
основу об’єднання Кореї. Відомо, що Півн. Корея – переважно буддійська. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Незвичайна подія відбулася в південно індійському окрузі Намакал. Служителі 

розташованого там стародавнього індуїстського храму під назвою "Натха Свамі 
Темпл" влаштували урочисту церемонію одруження ослів, повідомляє ІТАР-
ТАРС. На "нареченого" і "наречену", яких з нагоди весілля нарядили в святковий 
шовковий одяг, прийшли подивитися жителі всіх навколишніх сіл - всього біля 10 
тисяч осіб. Під спів релігійних гімнів на шиї "нареченого" зав'язали весільний 
вузол, а потім наречених провели дорогою під урочисті вигуки глядачів. Пізніше 
жерці храму пояснили журналістам, що зазвичай жителі цього району справляють 
"ослячі весілля" під час засухи, щоб розважити і вмилостивити богів, що 
посилають на землю дощ. З такою ж метою жителі посушливих районів Індії 
нерідко влаштовують і "жаб'ячі весілля". 

 

 
НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

 
Сильна посуха, яка цього року встановилася в Непалі, спонукала жінок з 

регіону Капілвасту – житниці країни - звертатися до різних ритуалів виклику 
дощу. Їм в цьому не допомагали відомі індуїстські обряди. Тоді вони вирішили 

звернутися до обрядових форм часів первісних вірувань. 
Півсотні жінок роздяглися й пішли на рисові поля голяком. 
Одна із учасниць цього дійства сказала так: „Це була наша 
остання зброя, ми використали її і на поля випав невеликий 
дощ”. 
Вшосте прем’єр-міністр Японії Дзюнітіро Коідзумі 
відвідав храм Ясукуні. Він присвячений пам’яті 2,5 млн. 
японців, яку загинули під час другої світової. Серед японців, 
що загинули, 14 засуджених за військові злочини. Сусіди 
Японії називають Коідзумі символом мілітаристського 
минулого Токіо. Своїм візитом він засвідчує відмову в осуді 
мілітаристського минулого. Цього разу Коідзумі не тільки 
відвідав храм, а й молився там за душі загиблих японців. 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 

Двома новими храмами поповнюється в цьому році Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів. В липні у Сакраменто відкрито для вільного відвідування 123 
діючий храм Церкви. Освячено – 3 вересня. Він є сьомим у штаті Каліфорнія. 124-
й храм збудовано у столиці Фінляндії Хельсінкі. „Фінські члени Церкви вважають 
храм великим благословенням для такої невеличкої нації”, - каже Віллі-Матті 
Карумо, церковний директор зі зв’язків з громадськістю у Фінляндії. Відкриті 
двері в храмі розпочалися 19 вересня. Характерним в освяченні храму було те, що 
за одностайною згодою фінських мормонів благословення першими ввійти в 
нього одержали святі із Східної Європи, саме вони були тут на обрядах 
ендаументу. Особливу увагу будівництву храму в Хельсінкі приділив Президент 
Східноєвропейської території ЦІХСОД Денніс Ноєншвандер, який проходив свою 
місію у Фінляндії в 1959-1962 роках.  

Старійшина із Кворуму 12-х Апостолів ЦІХСОД Дж. Голланд відвідав Лаос. 
Мета його візиту в цю азіатську країну – освячення її для пропаганди вірними 
Церкви Євангелія. Апостола запросила до Лаосу невеличка група місцевих святих 
останніх днів. А також місіонери, які вже несуть слово Боже лаосцям. Голланд 
благословив лаоську землю, її поля і врожай, владу і народ країни. 

В Лас-Вегасі (США) арештовано лідера фундаменталістів-мормонів Уоррена 
Стід Джеффса. Уоррен очолив секту після смерті свого батька Рулона Джеффса, 
зробивши всіх його вдів своїми дружинами. Загалом він нині має 70 жінок і понад 
60 дітей. В штатах Юта й Арізона на адресу Уоррена Джеффса звучать 
звинувачення у зґвалтуванні малоліток, співучасті у зґвалтуваннях, влаштуванні 
шлюбів між дорослими чоловіками і неповнолітніми дівчатками. Він часто 
розбивав сім’ї своїх послідовників, видаючи жінок заміж повторно, розлучав дітей 
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з їх батьками. Лідер секти в США розглядався як релігійний фанат і небезпечний 
екстреміст. Він входив до десятки найбільш небезпечних злочинців, яких 
розшукувало ФБР. За інформацію про його місцезнаходження влада обіцяла 
заплатити 100 тис. доларів. Очолювана Уорреном секта має десь до 10 тисяч своїх 

послідовників. Її послідовники вважають, що для того 
щоб попасти в рай, треба женитися чи вийти заміж 
принаймні не менше трьох разів. Членам секти 
заборонено дивитися телевізор, читати газети і слухати 
радіо. Жінкам заборонено фарбуватися і обрізати волосся, 
носити плаття вище колін, навіть сміятися. „Через сміх 
святий дух виходить із людського тіла”, - вчить Джеффс. 
Ця секта нині не має нічого спільного з відомою у світі 
Церквою Ісуса Христа святих останніх днів. 
Багатожонство, яке один час існувало в мормонів, має 
історичне і моральне виправдання. Виник цей 
християнський рух на сході Америки. Його послідовників 
почали переслідувати, влаштовували на них погроми. 

Послідовники Церкви Ісуса Христа СОД вимушені були зібратися у дальній 
перехід на захід країни в пошуках захисту собі тут в горах Кордильєрах. Під час 
цього переходу колони мормонів зазнавали набігів їх недругів. Із-за цього 
кількість вірних конфесії чоловічої статі зменшилася до мінімуму. І ось, щоб не 
допустити в спільноті блуд, був прийнятий керівництвом конфесії дозвіл мати 
чоловікам по декілька дружин. Коли співвідношення між чоловіками і жінками в 
конфесії вирівнялося, то в 1891 році було прийняте рішення про моногамність 
мормонських сімей. Сім’я в ЦІХСОД нині є однією з найбільших святинь. В 
Церкві всіляко утверджується подружня вірність, в храмах укладаються шлюби на 
вічність, тобто засвідчується збереження цієї сім’ї і в потойбіччі. Але, як то 
кажуть, в спільноті не без виродка. Окремі групи мормонів не підкорилися 
рішенню 1891 року й продовжують культивувати багатожонство, що 
засуджується вищим священством Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. 

 
 

МІСТИКА 
 
Новопроголошений Спаситель-маг Григорій 

Грабовий продовжує свої махінації. Він оголосив 
про свою здатність повертати до життя померлих. 
Так він видурив у 67-річної черкащанки 4,4 тис. 
доларів за обіцянку воскресити її сина, який помер 
ще в 2001 році. Цей та ще одинадцять фактів 
махінаторства послужили підставою московській 
прокуратурі звинувачень в цьому Грабового. 

62% опитаних соціологами французів не вірять у 
чудеса, 35% - вірять, 3% - не мають власної думки з цього питання. 31% з них 
взагалі не знають що то є. Лише 29% розглядають чудо як „щасливу випадкову 
подію, на яку чекали”. 

Російський парапсихолог Ернст Мулдашев почав пошуки містичної Шамбали. 
Проте шукає її він не в Індії, де, як до цього часу всі гадали, вона знаходиться, а в 
Монголії. До Мулдашева приєдналися монгольські науковці. Вони виїхали в 
район печер Гурван Ценхер. 

Різні світоглядні оцінки має ініціатива православних Кемеровської області Росії 
служити на полях особливі молитви за захист полів та городів від 
колорадського жука. При цьому священики звертаються до святомученика 
Трифона, молитви до якого нібито в минулому допомагали віруючим врятувати 
посіви від сарани. Парафіяни Яйського храму твердять, що після обприскування 
рослин свяченою водою колорадські жуки залишають огороди, його личинки 
гинуть, розмноження припиняється. Керівник регіональної станції захисту рослин 
О. Старовойтов сприйняв цю інформацію з усмішкою, сказавши, що коментувати 
це «складно», бо ж було використано належну кількість спеціальних хімікатів. 

Ті, хто носить талісмани – магічно заряджені предмети, вірять в їх здатність 
притягувати життєві блага, відвертати хвороби, порчі, банкротства тощо. 

Італійська державна рада заборонила всім телевізійним каналам випускати в 
денний ефір рекламні програми магів, хіромантів, цілителів, ворожок і 
астрологів. Тепер ці "оракули" зможуть з'являтися на екрані лише після півночі і 
до 7-ї год. ранку, тоді, коли більшість італійців вимикають телевізори і йдуть 
спати, - повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням 
на www.religare.ru. На подібне рішення італійських властей вплинули численні 
журналістські розслідування, в ході яких були викриті трюки псевдомагів, 
"цілителів" і подібних до них. 

 
 

http://www.invictory.org
http://www.religare.ru
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ТЕМА НОМЕРУ 

 
СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ ВЕЛЕТА ДУМКИ 

 
Іван Франко – епохальна постать в 

історії української духовності. Саме тому 
його намагалися й намагаються зарахувати до 
свого активу послідовники різних 
світоглядних орієнтацій. Відтак він постає у 
його витлумачувачів як матеріаліст і пантеїст, 
атеїст і віруючий, діалектик і метафізик, 
марксист і антимарксист, інтернаціоналіст і 
націоналіст. 

У розвідках про світоглядні засади 
творчості  Івана Франка радянської доби 
мислитель беззастережно відносився до 
непохитних матеріалістів та войовничих 
атеїстів, поставав надто „близьким до 
марксизму”. В дослідженнях домінувала не 
об’єктивність чи наукова чесність, а швидше 
патетична риторика і схоластичні 
узагальнення, побудовані переважно на 
окремих цитатах, вирваних із цілісного контексту творів мислителя і довільно 
підтасованих під діалектико-матеріалістичну світоглядну позицію. 

В останні роки з’явилася низка публікацій, автори яких доводять, нібито 
Іван Франко вже не був атеїстом і вважати його таким могли лише ті, хто 
керувався принципами вульгарно-соціологічної методології. Але „реабілітанти” 
мислителя, знову ж таки як і ті, від кого він реабілітується, скажемо їх же 
словами, припускаються поверхового і відверто кон’юнктурного прочитання 
праць Каменяра, абсолютизації його окремих суб’єктивно-поетичних рефлексій 
або емоційно загострених  публіцистичних висловів. Так, внучка поета Зіновія 
Франко, хоч і заперечувала правомірність твердження „Франко – атеїст”, але 
водночас зауважила: „Що казати! Певна основа для такої вивіски була!”. Вона 
визнавала, що атеїзм мислителя засвідчує критичний підхід  до політики 
Ватикану стосовно східних слов’ян, до унії, до владик і їхньої діяльності в ХVІІ-
ХVІІІ століттях, до міфології християнства і до священиків москвофільської 
орієнтації, що були речниками денаціоналізації. 

В оцінках творчого здобутку мислителя не треба щось вигадувати і 
мудрувати лукаво, переінакшувати його, як це має намір зробити Греко-
Католицька Церква з метою якогось повернення мислителя до свого лона. Франко 
є Франко. Не будемо його оббріхувати, приписувати йому те, чого не було і не 
могло бути.  Передусім  варто повернутися неупереджено й незаангажовано до 
всього ним написаного, сприймати як можливі для  існування в цивілізованому 
світі не тільки релігійні, а й нерелігійні погляди. Адже атеїсти були не тільки в 
радянську добу і в соціалістичних країнах. Вони були і в давній Греції і в 
революційній Франції, вони й зараз є однією з домінуючих світоглядних спільнот 

в Англії і … То ж якщо Франко був атеїстом, то це аж ніскільки не принижує 
його, а возвеличує. Бо ж тільки людина з таким світоглядом може написати: 
„Пізнай, що ніт тобі над тебе власти! Пізнай, що в тобі лиш твоя надія! Знай, що 
лиш сам себе ти можеш спасти, ти – твій  месія!”. 

Не маємо змоги тут цитувати інші думки мислителя з його численних 
творів, які засвідчують саме таку світоглядну його зорієнтованість. Згадаємо тут 
принагідно лише „Ex nihilo. Монолог атеїста” Івана Франка, який багато скаже 
про його розуміння природи і суті релігії: 

 
Нема, нема вже господа на небі! 
Немає творця, ані самодержця, 
Нема того, що всемогучим словом 
Усе з нічого вивів! Наче тінь 
Велика, залягав він світ цілий, 
Тьмив мозги людські сотні тисяч літ. 
Стискав серця залізними кліщами 
Тривоги, шарпав душі, кров хлептав 
І теплу пару різаного тіла 
Хапав в неситі ніздрі! Мов опир, 
На груді людськості чапів той привід 
І висисав її найліпші соки. 
А нині щез він! Сонце! Сонце! Світло! 
Нема його! Свобода! Я черв’як, 
Я, незапримітний атом в природі, 
Я вбив його, розпанахав, розвіяв! 
Я стрілами думок могучих, ясних 
Наскрізь прошиб його і повалив 
Додолу, мов Давид той Голіафа 
Мечем знання і досвіду людського 
Я голову його відсік. Моя побіда! 
Його нема і не було ніколи! 
Я пхнув його у те ніщо безмірне, 
З котрого повороту вже немає! 
 
Як же бідні, 
Нужденні ті казки жидівські, що нам 
Накинено як догми, що відмалку 
Кормлять нас ними, силою вбивають 
Їх в мозок наш і видають за верх 
Премудрості, за відкриття самого- 
Самого бога! Як же бідні, глупі 
Дитинячі казки, зовсім під пару 
Тим, що у нас старі баби говорять! 
 
Бідні, бідні, 
Нещасні люди, недоумки вбогі! 
Вас сотні літ безглуздими, пустими 
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Словами затуманювали! Як 
Ваш бог розумний, пощо ж сотворив 
Дурних людей? Як добрий, пощо ж злу 
Дав панувати в світі над добром 
І пощо зле те сотворив? Як любить 
Людей і всі їх помисли і вчинки 
Наперед знає і в руках держить, 
То пощо ж людям позволив грішити 
І пощо за гріхи ті – незміримо 
Дрібні, малозначущі і дитинні – 
Ображен гірше деспота лихого 
І проклина дітей на вічні віки, 
Вкида в огонь пекельний, в люту муку? 
Огидні, несуразнії казки! 
Фантазії якихось людожерців! 
А нам говорять, що се й єсть найвища 
Христова правда, одинока правда, 
Котра спасти нас може! 
Але годі! 
 
Та й се ще все мене не вдовольнило, 
І поза світ жидівсько-християнський 
Я вилетів, провчив Коран турецький, 
Хапав звістки про Будду, Зороастра, 
Ваала і Мелькарта, Озіріса 
Й Ізіду, про Конфуція і Тао 
І про ті темні, дивоглядні віри 
Людей півдиких, що гадюкам служать, 
Медведів, риб та крокодилів чтять, 
Що моляться до птахів, до каміння, 
Дерев та рік, шо бога свого бють, 
Коли їм просьби не сповня. Усе те 
Я прослідив, накільки міг. Я пильно 
Прислухувався повіркам людей 
Освідчених, що, мов недобитки 
Замерклого поганства й дикості, 
Осталися до наших ще часів, 
І бачив я, як люди вірять в сни, 
В приміти, в добрі й злії дні, у вплив 
Планет і зір, у чари і закляття. 
І ось се все я звів укупу, стяг 
Всі докази, якими споконвіку 
Змагались люди доказать собі 
Існування богів, одного бога,- 
І всі ті докази на прах розбив. 
У сімдесят сім тез зібрав я їх, 
І кожна з них, на доказах оперта, 

Кінчиться окликом гордим, побідним, 
Мов голос труб воєнних: Non est Deus! 
Та не досить, що ту святу, найвищу 
І всемогучу істоту я 
Зіпхнув з престолу, що й престол її 
І небо все у безмір світовий 
Розвіяв,- я на тім не зупинився. 
Я й привид сам найвищої істоти, 
Ту фікцію зловіщу та кроваву, 
Що звуть Єгова, Аллах, Брахма, Зевс, 
Ра, Бааль, Фетиш, Бог – я розібрав 
Її по ниточці і показав, 
Що не ся фікція, не жаден бог 
Не сотворив з нічого чоловіка 
На образ свій і на свою подобу, 
Але противно, чоловік творив 
Богів з нічого, все на образ свій 
І на свою подобу. Чорний негр 
Творив їх чорних, людоїдів бог 
Був людоїдом, многоженців бог 
Був многоженцем, бог злодіїв крав, 
А бог філософів високі думи 
І загадки видумував, робив 
З людьми експерименти рахункові. 
Non Deus hominem sed homo Deum 
Ex nihilo crevit – в сих словах 
Лежить здобуток весь моєї праці, 
Науки й думки. В них Америка 
Моя, і з ними перейде в поточність 
Імя моє. За них колись потомки 
Благословить будуть мене, поставлять 
В ряді побідників великих, що 
Помалу крок за кроком, увільняли 
Людей від споконвічних пут, від тьми 
І варварства. О, щоб хоч в віщім сні 
Я міг зирнуть на ті часи, коли 
Се вилеліяне дитя моє, 
Сей скарб душі моєї буде міг 
Свобідно, ярко в сонячному світлі 
Пишатися! Коли у школах діти, 
На торжищах дорослі мужі явно, 
Свобідно зможуть повторять те слово! 
 

Радив би ще тим, кого цікавлять світоглядні уподобання мислителя, 
прочитати його твір „Сотворіння світу”.  Тоді стане зрозумілим, чому він питання 
релігійності щодо себе   називав „найменше спорним”. Ще в 1878 році в листі до 
Ольги Рошкевич він зауважив, що, „як у всякім іншім взгляді, так і в релігійнім, я 
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не думаю мовчати і таїти свої переконання”. Професору Шараневичу він прямо 
сказав, що „не вірить в Бога”. Це багатьом не подобалося в клерикалізованій 
Галичині. Саме в цьому ми маємо шукати одну із причин того, чому тяжкохворий 
наш національний геній  в останні роки життя у Львові залишався практично 
нікому непотрібним, злидарював, приїздив двічі до Києва, щоб  знайти у 
східняків хоч якусь копійчину на прожиття. Як згадує о. Теодозій Галущинський, 
який навідав в ці дні Франка з метою прийняти у нього сповідь, останній, час від 
часу втрачаючи притомність, пожартував з цього й перевів розмову на щось інше, 
а „загалом говорив речево”. 

То ж шануймо нашого Генія таким, який він був, і не прагнімо зробити 
його таким, яким може хтось хотів би, щоб він був. Франко є Великим у своєму 
творчому здобутку, а не у зацікавленому витлумаченні останнього. 

                                      
                                                               Професор А. КОЛОДНИЙ 
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 

Спеціальна комісія, утворена при Міністерстві юстиції України, підготувала 
новий проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 
свободу совісті та релігійні організації”. Коміся продовжує доопрацьовувати 
Проект, враховуючи висловлені до нього зауваження і пропозиції з боку наукових 
установ, політичних і громадських організацій, конфесій, окремих громадян, 
зарубіжних експертів тощо. Враховуючи те, що Проект Закону не мав широкого 
видруку в пресі і є практично малодоступним широкому загалу громадськості, 
редакція нашого часопису вирішила його видрукувати з метою залучення до його 
обговорення ширшого кола зацікавлених осіб і організацій. Ми сподівалися 
одержати з Мінюсту для видруку остаточний варіант Проекту (із-за цього й 
затримали випуск у світ цього числа часопису), але  бачимо, що процес 
доопрацювання ще затягується, а відтак до нього можна буде ще залучити цінні 
побажання і міркування наших читачів. Тому просимо надсилати Ваші пропозиції 
або безпосередньо до Мінюсту, або ж до нашої редакції з наступним 
переадресуванням їх комісії з нового проекту Закону. 
 

проект 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону України 
“Про свободу совісті та релігійні організації” 

 
Верховна Рада України постановляє: 
Внести зміни до Закону України “Про свободу совісті та релігійні 

організації” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 277, № 30, ст. 418; 1993 р., № 26, ст. 
277; 1994 р., № 13, ст. 66; 1996 р., № 3, ст.11; 1997 р., № 8, ст. 62; 2003 р., № 10-
11, ст. 87), виклавши його в такій редакції: 

 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації 
 

Розділ І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Завдання Закону 
Завданнями цього Закону є: 
створити законодавчу базу для реалізації кожним права на свободу 

світогляду та віросповідання, встановленого Конституцією України; 
забезпечити відповідно до Конституції України, Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, інших міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рівність усіх перед 
законом, незалежно від світогляду чи віросповідання; 

визначити права та обов’язки держави та релігійних організацій у сфері 
свободи світогляду та віросповідання; 
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сприяти толерантному ставленню та взаємоповазі осіб, що мають різний 

світогляд чи віросповідання; 
запобігати виникненню конфліктів між релігійними організаціями.  
Стаття 2. Законодавство про свободу світогляду, віросповідання та 

релігійні організації  
Законодавство про свободу світогляду, віросповідання та релігійні 

організації складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього 
Закону та інших актів законодавства. Положення цього Закону є основою для 
розробки та прийняття інших нормативно-правових актів, що стосуються 
реалізації права на свободу світогляду та віросповідання.  

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності у 
встановленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим 
законом та іншими актами законодавства України про свободу світогляду та 
віросповідання, застосовуються правила відповідного міжнародного договору. 

Стаття 3. Право на свободу світогляду та віросповідання 
Кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Це право включає 

свободу мати, приймати та змінювати світогляд або релігію на свій вибір, а також 
свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно, публічно чи приватно релігійні культи і 
ритуальні обряди, здійснювати релігійну діяльність, відкрито виражати і вільно 
поширювати свої переконання. 

Свобода виявляти світогляд та сповідувати релігію може бути обмежена 
законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності 
населення або захисту прав і свобод інших осіб. 

Жодна релігія чи світогляд не можуть бути визнані обов’язковими. Не 
допускається примушування при визначенні особою свого ставлення до релігії та 
до сповідування або відмови від сповідування релігії, до участі або неучасті у 
богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії. 

Батьки, усиновлювачі, опікуни та піклувальники дитини мають право 
виховувати дитину відповідно до власного світогляду та релігійних переконань 
без заподіяння шкоди психічному чи фізичному здоров’ю дитини та її 
повноцінному розвиткові. Не допускається релігійне виховання та навчання дітей 
без згоди їхніх батьків або осіб, які їх замінюють. Релігійне виховання та 
навчання неповнолітніх осіб здійснюється лише за їхньою згодою. 

Тайну сповіді гарантовано законом. Ніхто не має права вимагати від 
священнослужителів надавати відомості, які вони одержали під час сповіді. 

Стаття 4. Неприпустимість дискримінації на підставі світогляду чи 
віросповідання 

Кожен, незалежно від свого світогляду та віросповідання, є рівним перед 
законом. У документах, що посвідчують особу, ставлення до релігії не вказується.  

Дискримінація за ознакою світогляду чи віросповідання є неприпустимою. 
Будь-яке розрізнення, виключення, обмеження чи надання переваг за 

ознакою світогляду чи віросповідання, так само як і розпалювання пов’язаних з 
цим ворожнечі, ненависті чи ображання почуттів, тягнуть за собою 
відповідальність, встановлену законом. 

Ніхто не може бути звільнений від виконання своїх обов’язків перед 
державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних чи 

інших переконань. У разі коли  виконання військового обов’язку суперечить 
релігійним чи іншим переконанням громадянина, держава гарантує право таких 
громадян на проходження альтернативної (невійськової) служби в порядку, 
встановленому законом. 

Стаття 5. Держава та релігійні організації 
Відносини держави та релігійних організацій в Україні ґрунтуються на 

принципі відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави. 
Держава сприяє толерантності, взаєморозумінню та взаємній повазі між 

релігійними організаціями різних віросповідань. 
Держава захищає права релігійних організацій, поважає їхні традиції та 

внутрішні настанови, що не суперечать законодавству. 
Держава не втручається у діяльність релігійних організацій, що здійснюється 

в межах закону.  
Усі релігійні організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких 

переваг або обмежень однієї релігійної організації щодо інших не допускається.  
Держава може повністю або частково фінансувати суспільно корисні 

проекти, що здійснюються релігійними організаціями.  
Релігійні організації не виконують функцій державних органів та органів 

місцевого самоврядування, не втручаються в їхню діяльність.  
Релігійні організації мають право брати участь у суспільному житті, 

здійснювати підприємницьку діяльність, поширювати свої погляди через засоби 
масової інформації та в інший спосіб нарівні з іншими непідприємницькими 
організаціями. 

Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій (блоків) 
і не надають політичним партіям (блокам) матеріальну та іншу допомогу чи 
підтримку. 

Релігійні організації та фізичні особи, які мають право діяти та діють від 
їхнього імені, не висувають кандидатів до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, не фінансують та не здійснюють передвиборну 
агітацію у будь-яких формах та будь-якими засобами за або проти кандидатів до 
цих органів, а також за або проти політичних партій (виборчих блоків). 

Не допускається залучення до передвиборної агітації релігійних організацій 
або їхніх офіційних представників політичними партіями (блоками), кандидатами 
на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатами у депутати усіх 
рівнів та кандидатами на пост Президента України або особами, які діють від 
їхнього імені. 

Священнослужителі мають право на участь у політичному житті, зокрема 
обирати та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, нарівні з усіма громадянами з урахуванням положень цієї статті. 

Релігійні організації не повинні втручатися у діяльність інших релігійних 
організацій, окрім як у випадках та у спосіб, прямо передбачений статутами цих 
організацій, а також в будь-якій формі проповідувати ворожнечу чи нетерпимість 
до будь-кого за ознакою світогляду чи віросповідання. 

Релігійні організації зобов’язані додержуватися вимог законодавства 
України. 

Стаття 6. Освіта та релігійні організації 
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Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви (релігійних 

організацій) та має світський характер. Кожен має право на освіту в державних і 
комунальних навчальних закладах незалежно від світогляду та віросповідання. 

Навчально-виховний процес у державних і комунальних навчальних 
закладах ґрунтується на засадах світоглядного та віросповідного плюралізму. 

Не допускається обмеження на проведення наукових, в тому числі релігійних 
і релігієзнавчих, досліджень та поширення їхніх результатів за ознакою 
відповідності чи невідповідності будь-якій світоглядній чи віросповідній 
доктрині.  

Викладання духовно-моральних дисциплін та дисциплін про релігію, що не 
супроводжуються релігійними обрядами і мають інформативний характер, може 
здійснюватися у державних і комунальних навчальних закладах за умови 
добровільного вивчення таких дисциплін. 

Релігійні організації мають право відповідно до своїх внутрішніх настанов 
створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади і групи з 
вивчення відповідного віровчення, а також проводити навчання в інших формах. 

Релігійні організації нарівні з іншими юридичними особами приватного 
права мають право у встановленому порядку засновувати дошкільні, 
загальноосвітні та вищі навчальні заклади з релігійно визначеною системою 
виховання. 

Викладачі релігійних віровчень та релігійні проповідники зобов’язані 
здійснювати навчально-виховний процес на засадах толерантності та поваги до 
кожного, незалежно від його світогляду чи віросповідання. 

  
 

 
 

Розділ ІІ 
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

 
Стаття 7. Релігійні організації 
Релігійними організаціями в Україні визнаються об’єднання фізичних осіб 

без статусу юридичної особи та юридичні особи приватного права, утворені з 
метою спільного віросповідання та ведення релігійної діяльності. 

Стаття 8. Організаційно-правові форми релігійних організацій 
Незалежно від найменування релігійні організації можуть утворюватися у 

формі релігійних товариств, релігійних установ та релігійних об’єднань.  
Релігійним товариством є добровільне об'єднання фізичних осіб (учасників), 

незалежно від того набуває таке об’єднання статус юридичної особи чи ні. 
Учасники релігійного товариства беруть безпосередню участь у його діяльності 
та управлінні товариством.  

Релігійною установою є організація зі статусом юридичної особи, що 
створена іншою релігійною організацією – юридичною особою (засновником) для 
досягнення визначеної засновником мети. 

Релігійні об’єднання складаються з релігійних товариств і релігійних 
установ, утворюються та набувають статусу юридичної особи у порядку, 
визначеному цим Законом.  

Основи статусу релігійних організацій як юридичних осіб приватного права 
визначені Цивільним кодексом України. На них поширюються норми Цивільного 
кодексу щодо непідприємницьких товариств та установ, якщо цим законом не 
встановлено інше. 

Стаття 9. Особливості юридичного статусу релігійного товариства 
Релігійні товариства без статусу юридичної особи можуть здійснювати свою 

діяльність без повідомлення державних органів та органів місцевого 
самоврядування про своє заснування. Вони також мають право повідомити 
відомості про себе територіальним органам Міністерства юстиції для внесення 
відомостей про них до Державного реєстру релігійних організацій. 

Релігійні товариства, що складаються з трьох і більше учасників з повною 
цивільною дієздатністю, мають право набути статус юридичної особи в порядку 
визначеному цим законом. 

Ті самі фізичні особи можуть утворити лише одне релігійне товариство.  
Вищим органом релігійного товариства є загальні збори учасників 

товариства. 
Релігійні товариства самостійно визначають правила прийому до свого 

складу нових учасників і мають право вести реєстр учасників товариства. 
Учасник релігійного товариства має право в будь-який час вийти зі складу 
товариства, а товариство може виключити учасника зі свого складу в порядку, 
передбаченому його статутом. 

До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства належить: 
- затвердження статуту товариства та внесення змін до нього; 
- обрання чи затвердження керівних та виконавчих органів товариства; 
- прийняття рішення про віросповідну належність та канонічне 

підпорядкування товариства, а також про їх зміну; 
- прийняття рішення про утворення релігійного об’єднання, а також про 

входження до релігійного об’єднання та вихід з нього; 
- прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, яке належить 

релігійному товариству на праві власності; 
- прийняття рішення про припинення товариства. 
Релігійні товариства самостійно визначають свою підлеглість у канонічних 

та організаційних питаннях релігійним об’єднанням, зареєстрованим в Україні, а 
також міжнародним та закордонним релігійним об’єднанням і релігійним 
центрам, мають право на вільний вихід із цієї підлеглості та на її зміну. 

Стаття 10. Особливості юридичного статусу релігійної установи 
Релігійні установи можуть утворюватися лише зі статусом юридичної особи. 
Засновник має право формувати чи затверджувати виконавчий орган 

релігійної установи в порядку, визначеному статутом установи. 
Стаття 11. Релігійні об’єднання 
Релігійні товариства мають право створювати релігійні об’єднання.  
Релігійні об’єднання утворюються і діють з місцевим чи всеукраїнським 

статусом. 
Місцеве релігійне об’єднання мають право утворити два та більше 

релігійних товариства одного віросповідання, що мають статус юридичної особи 
та зареєстровані на території одної області, Автономної Республіки Крим, міст 
Києва чи Севастополя. 
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Всеукраїнське релігійне об’єднання може бути створене релігійними 

товариствами чи місцевими релігійними об’єднаннями одного віросповідання, 
зареєстрованими на території більшості адміністративно-територіальних одиниць 
України вищого рівня (Автономна Республіка Крим, області України, міста Києва 
чи Севастополя), які в порядку, передбаченому їхніми статутами, вирішили 
утворити всеукраїнське релігійне об’єднання. 

Кожна релігійна організація та установа може входити до складу лише 
одного місцевого та одного всеукраїнського релігійного об’єднання. 

Релігійні об’єднання самостійно визначають свою ієрархічну структуру 
відповідно до настанов свого віросповідання.  

Керівні та інші органи релігійних об’єднань можуть утворюватися у формі 
релігійних установ. 

Релігійні об’єднання, зареєстровані в Україні, самостійно визначають свої 
відносини із міжнародними та закордонними релігійними та міжрелігійними 
об’єднаннями і центрами, зокрема мають право на канонічне та організаційне 
підпорядкування міжнародним та закордонним релігійним центрам, а також 
право входити до складу міжнародних релігійних та міжрелігійних об’єднань. 

Стаття 12. Міжнародні та закордонні релігійні та міжрелігійні 
об’єднання і центри 

Міжнародні та закордонні релігійні та міжрелігійні об’єднання і центри 
мають право засновувати на території України свої представництва та релігійні 
установи, що підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку, 
визначеному цим Законом. 

Представництва, утворені міжнародними та закордонними релігійними та 
міжрелігійними об’єднаннями і центрами, діють в Україні без статусу юридичної 
особи.  

Установи, утворені міжнародними та закордонними релігійними та 
міжрелігійними об’єднаннями і центрами, діють в Україні зі статусом юридичної 
особи. 

Стаття 13. Правоздатність та дієздатність релігійних організацій  
Релігійні організації набувають статусу юридичної особи з моменту їхньої 

державної реєстрації. 
Релігійні організації, що набули статусу юридичної особи, мають загальну 

правоздатність. 
Релігійні організації набувають цивільних прав та обов'язків і здійснюють їх 

через свої органи, які створюються і діють відповідно до статуту з урахуванням 
вимог цього закону. 

Релігійні організації мають право створювати філії та представництва. 
Стаття 14. Найменування релігійних організацій  
Повне найменування релігійної організації обов’язково повинно містити 

вказівку на організаційно-правову форму цієї організації та її віросповідну 
приналежність. 

Окрім повного, релігійні організації мають право використовувати своє 
скорочене найменування. 

Виключно релігійні об’єднання, що діють із всеукраїнським статусом, мають 
право використовувати у своєму найменуванні слова «український», 
«всеукраїнський» та похідні від них. 

У разі, якщо релігійна організація входить до складу релігійного об’єднання, 
вона повинна зазначати найменування цього релігійного об’єднання у своєму 
повному найменуванні. У разі виходу зі складу релігійного об’єднання релігійна 
організація повинна змінити свою назву, виключивши з неї назву релігійного 
об’єднання та внісши відповідні зміни до свого статуту. 

Створення релігійних організацій з однаковим найменуванням не 
допускається. У разі, якщо на ту саму назву претендують дві або більше 
релігійних організації, пріоритет надається організації, що на момент набрання 
чинності цим законом вже мала це найменування. В подальшому пріоритет 
надається релігійній організації, яка першою подала документи на державну 
реєстрацію.  

Правовий захист поширюється тільки на найменування релігійних 
організацій, внесених до Державного реєстру релігійних організацій. 

Стаття 15. Статут релігійних організації  
Статут релігійного товариства затверджується учасниками товариства на 

загальних зборах учасників товариства. Статут релігійної установи 
затверджується засновником (засновниками). Статут релігійного об’єднання 
затверджується на загальних зборах, конференціях, з’їздах, соборах тощо 
представників релігійних товариств, що утворюють релігійне об’єднання, або 
представників місцевих релігійних об’єднань, що утворюють всеукраїнське 
релігійне об’єднання. 

У разі, якщо релігійне товариство входить до складу релігійного об’єднання, 
статут релігійного товариства має бути погоджений відповідним органом 
релігійного об’єднання. 

Статут релігійної організації повинен містити такі відомості: 
1) повне найменування релігійної організації; 
2) віросповідну належність релігійної організації; 
3) місцезнаходження релігійної організації; 
4) органи управління релігійної організації, порядок їх утворення, їхня 

компетенція, порядок прийняття ними рішень; 
5) для релігійних товариств та релігійних об’єднань – порядок вступу до них, 

виходу та виключення з них; 
6) порядок внесення змін до статуту релігійної організації; 
7) порядок прийняття рішення про припинення релігійної організації; 
8) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення 

релігійної організації. 
Статут може містити й інші відомості, пов'язані з особливостями діяльності 

релігійної організації. 
Документи, які визначають віросповідну доктрину, вирішують інші 

внутрішні питання релігійної організації, не підлягають реєстрації в державних 
органах. 

Статут релігійної організації не повинен суперечити законодавству. У разі 
колізії між положеннями статуту релігійної організації та нормами законодавства 
застосовуються норми законодавства. 

Стаття 16. Державна реєстрація релігійних організацій та 
представництв, утворених міжнародними та закордонними релігійними 
об’єднаннями і центрами. 
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Державну реєстрацію релігійних організацій та представництв, утворених 

закордонними і міжнародними релігійними та міжрелігійними об’єднаннями і 
центрами, здійснює Міністерство юстиції України та його територіальні органи. 

Для проведення державної реєстрації релігійного товариства до районного, 
районного у містах Києві та Севастополі управління юстиції подається заява 
встановленого зразку, яку підписали не менш як три особи з повною цивільною 
дієздатністю, що утворили релігійне товариство. До заяви додаються такі 
документи: 

1) статут релігійного товариства у двох примірниках; 
2) відомості про учасників релігійного товариства: прізвище, ім’я, по 

батькові, рік народження та місце проживання; 
3) протокол загальних зборів релігійного товариства, що прийняли статут 

релігійного товариства. 
Для проведення державної реєстрації місцевих релігійних об’єднань до 

Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського 
управління юстиції подається заява, підписана уповноваженими представниками 
не менш як трьох релігійних товариств з місцезнаходженням на території 
відповідної територіально-адміністративної одиниці та скріплена печатками цих 
релігійних товариств. До заяви додаються: 

1) статут релігійного об’єднання в двох примірниках; 
2) перелік релігійних товариств, що утворюють релігійне об’єднання із 

зазначенням їх повного найменування, коду в Єдиному державному реєстрі 
підприємств і організацій України та місцезнаходження;  

3) протокол загальних зборів, конференції, з’їзду, собору тощо представників 
релігійних товариств, що утворюють релігійне об’єднання, на якому був 
затверджений статут релігійного об’єднання. 

Для проведення державної реєстрації всеукраїнських релігійних об’єднань, 
що утворюються релігійними товариствами, до Міністерства юстиції України 
подається заява, підписана уповноваженими представниками релігійних 
товариств, щонайменше по три з яких зареєстрованих на території не менш як 
половини територіально-адміністративних одиниць вищого рівня, скріплена 
печатками цих релігійних товариств. До заяви додаються: 

1) статут всеукраїнського релігійного об’єднання в двох примірниках; 
2) перелік релігійних товариств, що утворюють всеукраїнське релігійне 

об’єднання із зазначенням їхнього повного найменування, коду в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України та місцезнаходження; 

3) протокол загальних зборів, конференції, з’їзду, собору тощо представників 
релігійних товариств, що утворюють всеукраїнське релігійне об’єднання, на 
якому був затверджений статут релігійного об’єднання. 

Для проведення державної реєстрації всеукраїнських релігійних об’єднань, 
що утворюються місцевими релігійними об’єднаннями, до Міністерства юстиції 
України подається заява, підписана уповноваженими представниками місцевих 
релігійних об’єднань, зареєстрованих на території не менш як половини 
територіально-адміністративних одиниць вищого рівня, скріплена печатками цих 
релігійних об’єднань. До заяви додаються: 

1) статут всеукраїнського релігійного об’єднання в двох примірниках; 

2) перелік місцевих релігійних об’єднань, що утворюють всеукраїнське 
релігійне об’єднання із зазначенням їх повного найменування, коду в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України та місцезнаходження; 

3) протокол загальних зборів, конференції, з’їзду, собору тощо представників 
релігійних об’єднань, що утворюють всеукраїнське релігійне об’єднання, на 
якому був затверджений статут релігійного об’єднання. 

Для проведення державної реєстрації релігійної установи до Міністерства 
юстиції чи його територіального органу, що здійснив реєстрацію статуту 
релігійного об’єднання, яке засновує релігійну установу, подається заява 
встановленого зразку за підписом уповноваженого представника релігійного 
об’єднання. Заява має бути скріплена печаткою релігійного об’єднання. До заяви 
додаються такі документи: 

1) статут релігійної установи у двох примірниках; 
2) відомості про релігійне об’єднання, що засновує релігійну установу: повне 

найменування, код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 
України та місцезнаходження; 

3) копію статуту релігійного об’єднання; 
4) рішення про утворення релігійної установи, прийняте в порядку, 

передбаченому статутом релігійного об’єднання. 
Для проведення державної реєстрації релігійної установи, що її утворюють в 

Україні міжнародні та закордонні релігійні та міжрелігійні об’єднання і центри, 
особа, що має належним чином оформлені повноваження представляти в Україні 
закордонне чи міжнародне релігійне чи міжрелігійне об’єднання чи центр, подає 
до Міністерства юстиції заяву встановленого зразку за підписом уповноваженого 
представника такого об’єднання чи центру. До заяви додаються такі документи: 

1) статут релігійної установи у двох примірниках; 
2) статут або положення закордонного чи міжнародного релігійного чи 

міжрелігійного об’єднання чи центру, що утворює в Україні релігійну установу, 
легалізовані відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням 
порядку, передбаченого національним законодавством країни реєстрації 
закордонного чи міжнародного релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи 
центру; 

3) рішення про створення релігійної установи (у разі, якщо рішення 
викладено іноземною мовою, також подається його нотаріально посвідчений 
переклад); 

4) документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені 
закордонного чи міжнародного релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи 
центру. 

Для проведення державної реєстрації представництва закордонного чи 
міжнародного релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи центру, особа, що має 
належним чином оформлені повноваження представляти в Україні закордонне чи 
міжнародне релігійне чи міжрелігійне об’єднання чи центр, подає до Міністерства 
юстиції заяву встановленого зразку за підписом уповноваженого представника 
такого об’єднання чи центру. До заяви додаються такі документи: 

1) статут або положення закордонного чи міжнародного релігійного чи 
міжрелігійного об’єднання чи центру, що утворює в Україні своє представництво, 
легалізовані відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням 



56                                           57 
порядку, передбаченого національним законодавством країни закордонного чи 
міжнародного релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи центру; 

2) рішення про створення представництва (у разі, якщо рішення викладено 
іноземною мовою, також подається його нотаріально посвідчений переклад). 

3) документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені 
закордонного чи міжнародного релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи 
центру. 

Заява про реєстрацію релігійного товариства та релігійної установи (окрім 
релігійної установи, заснованої закордонним чи міжнародним релігійним чи 
міжрелігійним об’єднанням чи центром та організації, що належить до 
віросповідань, які не представлені в Україні) розглядається у 10-денний строк з 
моменту надходження до Міністерства юстиції України чи його територіальних 
органів усіх передбачених цим законом документів. Рішення про реєстрацію або 
відмову в ній повідомляється заявнику в триденний строк від дня його прийняття. 

Заява про реєстрацію релігійного об’єднання розглядається у місячний строк 
з моменту надходження до Міністерства юстиції України чи його територіальних 
органів усіх передбачених цим законом документів. Рішення про реєстрацію або 
відмову в ній повідомляється заявнику в трьохденний строк від дня його 
прийняття. 

Заява про реєстрацію установи чи представництва, що утворюються в 
Україні закордонними та міжнародними релігійними та міжрелігійними 
об’єднаннями і центрами, окрім випадків, коли такі об’єднання і центри належать 
до віросповідань, які не представлені в Україні, розглядається у трьохмісячний 
строк з моменту надходження до Міністерства юстиції України усіх передбачених 
цим законом документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній 
повідомляється заявнику в місячний строк від дня його прийняття. 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи зобов’язані 
перевірити документи, подані для реєстрації релігійної організації чи, на 
відповідність чинному законодавству України, а також мають право перевірити 
достовірність та правдивість відомостей, що містяться в цих документах. 

При проведенні державної реєстрації релігійних організацій, що належать до 
віросповідань, які не представлені в Україні, Міністерство юстиції забезпечує 
проведення комплексного дослідження відповідності законодавству України 
установчих та інших документів, що визначають віросповідну доктрину та 
стосуються діяльності релігійних організацій, що належать до цього 
віросповідання. Порядок та строки здійснення такої експертизи визначає Кабінет 
Міністрів України. 

Державна реєстрація релігійних організацій, що належать до віросповідань, 
які не представлені в Україні, та установ і представництв, що утворюються в 
Україні закордонними та міжнародними релігійними та міжрелігійними 
об’єднаннями і центрами, які належать до віросповідань, що не представлені в 
Україні, здійснюється у строк до шести місяців. 

Порушення встановленого цим Законом строку щодо розгляду заяви про 
реєстрацію релігійної організації чи релігійного товариства може бути оскаржено 
в судовому порядку.  

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію Міністерство юстиції 
України, його територіальні органи видають релігійним організаціям свідоцтво 

про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором у відповідному 
виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, 
районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за 
місцезнаходженням юридичної особи. 

Міністерство юстиції України, його територіальний орган, що здійснив 
державну реєстрацію релігійної організації, вносить відомості про них до 
Державного реєстру релігійних організацій. Перелік відомостей, які вносяться до 
Державного реєстру релігійних організацій, та порядок ведення реєстру визначає 
Кабінет Міністрів України.  

У разі внесення змін до документів, поданих для проведення державної 
реєстрації згідно з переліком, визначеним цією статтею, релігійні організації, 
представництва закордонних та міжнародних релігійних та міжрелігійних 
об’єднань і центрів зобов’язані у місячний строк письмово повідомити про такі 
зміни Міністерство юстиції України чи його відповідні територіальні підрозділи.  

Зміни до статуту релігійної організації підлягають реєстрації у тому ж 
порядку і в ті ж строки, що і реєстрація статуту.  

Стаття 17. Відмова у державній реєстрації релігійної організації, 
представництва закордонного чи міжнародного релігійного чи 
міжрелігійного об’єднання чи центру 

У державній реєстрації релігійної організації, представництва закордонного 
чи міжнародного релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи центру може бути 
відмовлено виключно на таких підставах: 

1) задекларовані у статутних документах цілі релігійної організації чи цілі, 
задекларовані у статутних документах закордонного чи міжнародного релігійного 
чи міжрелігійного об’єднання чи центру, що має намір утворити в Україні своє 
представництво чи заснувати установу, суперечать Конституції чи законам 
України; 

2) неподання якогось з документів, потрібного для проведення державної 
реєстрації, перелік яких встановлено статтею 16 цього Закону; 

3) подані на реєстрацію документи суперечать законодавству України; 
4) подані на реєстрацію документи містять недостовірні або неправдиві 

відомості; 
5) особи, що утворили релігійну організацію, відповідно до законодавства 

неправомочні створювати таку організацію; 
6) висновок комплексного дослідження про невідповідність законодавству 

України установчих чи інших документів, що визначають віросповідну доктрину 
та стосуються діяльності релігійних організацій, які належать до віросповідання 
не представленого в Україні.  

Рішення про відмову у реєстрації релігійної організації не позбавляє права 
повторного звернення по державну реєстрацію після усунення причин, на підставі 
яких було відмовлено у державній реєстрації. 

Рішення про відмову у реєстрації релігійної організації може бути оскаржено 
в судовому порядку. 

Стаття 18. Припинення релігійної організації – юридичної особи, 
припинення діяльності представництва закордонного чи міжнародного 
релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи центру, заборона діяльності 
релігійної організації  
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Релігійні організації – юридичні особи можуть бути припинені 

(реорганізовані чи ліквідовані) в порядку, передбаченому Цивільним кодексом 
України, за рішенням органу, що відповідно до статуту релігійної організації 
уповноважений приймати рішення про її припинення, чи за рішенням суду.  

У судовому порядку релігійні організації – юридичні особи можуть бути 
припинені лише у разі: 

1) виявлення в реєстраційних документах релігійної організації 
недостовірних або неправдивих відомостей; 

2) систематичного чи грубого порушення релігійною організацією 
Конституції та законів України. 

Діяльність представництва закордонного чи міжнародного релігійного чи 
міжрелігійного об’єднання чи центру припиняється: 

1) у разі ліквідації закордонного чи міжнародного релігійного чи 
міжрелігійного об’єднання чи центру, що відкрив представництво; 

2) за рішенням закордонного чи міжнародного релігійного чи 
міжрелігійного об’єднання чи центру, що відкрив представництво; 

3) у судовому порядку – у разі виявлення в реєстраційних документах 
представництва недостовірних або неправдивих відомостей або якщо 
представництво систематично чи грубо порушує законодавство України. 

Діяльність релігійної організації може бути заборонена у судовому порядку, 
якщо релігійна організація чи представники, що мають право діяти і діють від її 
імені: 

1) здійснюють діяльність, що загрожує життю, здоров'ю, свободі, гідності чи 
безпеці особи; 

2) зазіхають на конституційні права і свободи людини; 
3) систематично порушують встановлений законодавством порядок 

проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, ходів 
тощо); 

4) спонукають інших осіб до невиконання конституційних обов'язків або дій, 
що супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи 
посяганням на майно фізичних чи юридичних осіб; 

5) вчиняють дії, заборонені статтями 4 та 5 цього закону, або розпалюють 
своїми діями релігійну, расову чи міжетнічну ворожнечу; 

6) чинять учасникам релігійної організації чи іншим особами перешкоди в 
отриманні обов’язкової освіти; 

7) схиляють учасників релігійної організації чи інших осіб до самогубства; 
8) перешкоджають протиправними засобами вільному виходу з релігійної 

організації її учасників. 
Справи про припинення релігійної організації – юридичної особи, про 

припинення діяльності представництва закордонного чи міжнародного 
релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи центру, про заборону діяльності 
релігійної організації суд розглядає за заявою органу, що здійснив державну 
реєстрацію релігійної організації чи представництва закордонного чи 
міжнародного релігійного чи міжрелігійного об’єднання чи центру, або 
прокурора в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства 
України.  

Заборона на діяльність релігійної організації – юридичної особи має 
наслідком її ліквідацію. 

 
 
 
 

Розділ ІІІ 
ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ СВОБОДОЮ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 
 
Стаття 19. Релігійні обряди і церемонії  
Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно 

проводяться в культових будівлях та на прилеглій до них території, а також у 
приміщеннях, що належать релігійним організаціям чи на законних підставах 
використовуються ними, у місцях паломництва, на кладовищах, в місцях окремих 
поховань та крематоріях. 

Богослужіння, релігійні обряди, церемонії можуть проводитися у державних 
органах та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях та на 
підприємствах за згодою їхнього керівництва, а у військових частинах та інших 
структурних підрозділах військових формувань, створених відповідно до 
законодавства України, – за згодою їхнього командування. 

Богослужіння, релігійні обряди та церемонії у квартирах, будинках та 
будівлях, що належать фізичним особам, здійснюються за згодою власника або 
уповноваженої ним особи. 

Богослужіння та релігійні обряди в закладах охорони здоров’я, в дитячих 
закладах соціальної підтримки (догляду), в стаціонарних установах для 
престарілих та інвалідів, установах пенітенціарної системи проводяться на 
прохання осіб, які перебувають в них, або за ініціативою релігійних організацій. 
Адміністрація зазначених закладів та установ сприяє проведенню релігійних 
заходів та визначає час та інші умови проведення богослужінь, обрядів та 
церемоній. 

Командування військових частин та інших структурних підрозділів 
військових формувань, створених відповідно до законодавства України, надає 
можливість військовослужбовцям відповідно до їхнього віросповідання брати 
участь у богослужіннях, паломництвах, проведенні релігійних обрядів та 
церемоній без порушення вимог Дисциплінарного статуту Збройних сил України.  

В інших випадках публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та 
процесії проводяться в порядку, визначеному для проведення зборів, мітингів, 
походів та демонстрацій. 

На прохання працівника, студента чи батьків учня керівництво підприємств, 
установ, організацій та навчальних закладів надає їй/йому право на участь у 
богослужіннях або на відпочинок у робочий або навчальний час, визначений 
віросповіданням, до якого належить працівник, студент чи учень, як час 
богослужіння чи відпочинку, окрім випадків, коли особливості виробничого 
циклу не дозволяють реалізувати таке право. Працівник зобов’язаний 
відпрацювати час, наданий йому для участі у богослужіннях чи для відпочинку, у 
позаробочій час. 
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Стаття 20. Соціально корисна діяльність релігійних організацій 
Релігійні організації мають право здійснювати благодійну, освітню, 

культурну та іншу соціально корисну діяльність безпосередньо або шляхом 
створення нових юридичних осіб у порядку, визначеному законодавством. 

Стаття 21. Релігійні навчальні заклади 
Релігійні організації мають право засновувати релігійні навчальні заклади як 

у формі релігійних установ, так і в інших формах, передбачених чинним 
законодавством. 

Релігійні навчальні заклади, утворені у формі релігійних установ, мають 
право здійснювати свою діяльність без ліцензії на здійснення діяльності, 
пов'язаної з наданням послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних 
рівнів кваліфікації, та без дотримання державних стандартів освіти. 

Інші навчальні заклади, засновані релігійними організаціями, створюються 
та діють в порядку, визначеному законодавством України про освіту. 

Особи, які навчаються у вищих і середніх релігійних навчальних закладах, 
користуються правами та пільгами, встановленими законодавством України для 
студентів та учнів недержавних навчальних закладів.  

Викладачі та працівники релігійних навчальних закладів прирівнюються у 
соціальних правах і гарантіях до відповідних категорій працівників недержавних 
навчальних закладів. 

Стаття 22. Міжнародні зв’язки та контакти віруючих та релігійних 
організацій  

Віруючі одноосібно або колективно та релігійні організації мають право 
встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та прямі особисті контакти, 
включаючи організацію та здійснення закордонних паломництв, брати участь у 
релігійних заходах, що проходять за межами України. 

Релігійні організації мають право направляти віруючих за кордон для 
навчання в релігійних навчальних закладах і приймати у себе з цією метою 
іноземців та осіб без громадянства. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, можуть провадити проповідницьку чи іншу релігійну діяльність 
нарівні з громадянами України. Вони не мають права без запрошення чи дозволу 
релігійних організацій втручатися в їхню діяльність, в будь-якій формі 
проповідувати релігійну нетерпимість, ображати почуття осіб у зв'язку з їхніми 
релігійними чи світоглядними переконаннями. 

Стаття 23. Особливості майнового статусу релігійних організацій 
Релігійні організації мають право володіти, користуватися та 

розпоряджатися будь-яким майном, не вилученим з цивільного обороту, в тому 
числі грошовими коштами, валютними цінностями та цінними паперами, в 
Україні та за її межами, нарівні з іншими юридичними особами приватного права. 

Релігійні організації мають право виготовляти, експортувати, імпортувати та 
розповсюджувати культове майно, зокрема релігійну літературу, аудіо-, відео- та 
інші інформаційні матеріали релігійного змісту. 

Релігійні організації мають право засновувати та утримувати вільно доступні 
місця богослужінь та релігійних зібрань, а також місця, шановані в тій чи іншій 
релігії (місця паломництва).  

Релігійні організації мають право будувати культові та інші будівлі з 
дотриманням державних будівельних норм. 

Релігійні організації, що використовують у своїй діяльності культові будівлі 
та інше майно, що має статус культурної, архітектурної та іншої спадщини, 
охоронюваної законом, мають додержуватися вимог законодавства про охорону 
такої спадщини. 

На культове майно, що належить релігійній організації, не може бути 
звернено стягнення за претензіями кредиторів.  

Релігійні організації користуються землею у порядку і на умовах, 
установлених Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами 
України. 

Релігійні організації мають право звертатися до фізичних та юридичних осіб 
по добровільні пожертви та отримувати їх. 

Релігійні організації не мають права проводити примусове обкладання 
віруючих та застосовувати до віруючих примусові матеріальні стягнення.  

Порядок повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого 
майна, яке раніше націоналізувала держава, здійснюється в порядку, 
встановленому законом.  

Відчуження культового майна, що перебуває у державній чи комунальній 
власності, іншим суб’єктам, ніж релігійні організації, заборонено. 

Кабінет Міністрів України визначає порядок створення та ведення 
Державного реєстру культового майна. 

Стаття 24. Особливості статусу релігійних організацій як користувачів 
майна, яке перебуває у державній чи комунальній власності. 

Релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб культові 
будівлі та інше майно, яке перебуває у державній та комунальній власності.  

До повернення у встановленому законом порядку у власність релігійних 
організацій культових будівель та іншого культового майна, раніше 
націоналізованого державою, та культового майна, яке держава чи територіальні 
громади відтворили після того, як воно було повністю чи частково знищено, таке 
майно, якщо воно перебуває у державній чи комунальній власності, передається 
органами, уповноваженими управляти відповідним майном, у безоплатне 
користування релігійних організацій. 

Релігійна організація, що претендує на передачу їй у безоплатне 
користування культових будівель та іншого майна, що перебуває у державній чи 
комунальній власності, звертається до органу, уповноваженого управляти таким 
майном, із заявою у довільній формі. Орган, уповноважений управляти культовим 
майном, що перебуває у державній чи комунальній власності, зобов’язаний 
розглянути таку заяву у місячний строк та у 10-денний строк письмово 
повідомити заявника про результати розгляду. 

Органи, уповноважені управляти культовим майном, що перебуває у 
державній чи комунальній власності, зобов’язані передати таке майно у 
безоплатне користування релігійній організації у розумний строк, потрібний для 
забезпечення законних інтересів добросовісних користувачів цього майна, окрім 
майна, що не підлягає передачі у користування релігійним організаціям. 
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Культові будівлі та споруди на території військових частин Збройних Сил та 

інших структурних підрозділах військових формувань, створених відповідно до 
законодавства України, є державною власністю і не підлягають відчуженню.  

Перелік культового майна, що не підлягає передачі у безоплатне 
користування релігійних організацій, затверджує Кабінет Міністрів України. 

У разі, коли на передачу у безоплатне користування того самого культового 
майна претендують дві та більше релігійних організації, орган, уповноважений 
управляти таким майном, приймає рішення за заявами таких організацій, 
ґрунтуючись на принципі відновлення історичної справедливості та виходячи з 
доказів історичної правонаступності релігійних організацій – заявників щодо тих 
релігійних організацій, які володіли чи користувалися цим майном до моменту 
його націоналізації. У цьому разі строк розгляду заяв релігійних організацій може 
бути продовжений до трьох місяців. 

Інше (некультове) майно передається у користування релігійних організацій 
в порядку, визначеному законодавством про оренду державного та комунального 
майна. 

Договори про безоплатне користування культовими будівлями та іншим 
культовим майном та про оренду іншого (некультового) майна можуть бути 
розірвані в порядку і на підставах, передбачених законодавством України. 

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
питань володіння, користування та розпорядження культовими будівлями, 
спорудами та іншим культовим майном можуть бути оскаржені в судовому 
порядку. 

Стаття 25. Підприємницька діяльність релігійних організацій 
Релігійні організації можуть поряд зі своєю основною діяльністю 

здійснювати підприємницьку діяльність, якщо ця діяльність відповідає меті, для 
якої вони були створені, та сприяє її досягненню. 

Релігійні організації мають право засновувати господарські товариства та 
інші суб’єкти господарювання в порядку, визначеному законодавством.  

Стаття 26. Працівники та виборні особи релігійних організацій 
Релігійні організації в порядку, передбаченому їхніми статутами, мають 

право приймати на роботу, а також обирати на виборні посади громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах . 

Умови праці найманих працівників встановлюються трудовим договором, 
який укладається у письмовій формі.  

На осіб, які працюють у релігійних організаціях на умовах трудового 
договору, а також на виборних посадах, включаючи церковно- та 
священнослужителів, поширюється пенсійне законодавство, законодавство про 
працю, про соціальне страхування та про оподаткування доходів фізичних осіб. 

 
 

Розділ IV 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ СВОБОДИ СВІТОГЛЯДУ  

ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 
 
Стаття 27. Забезпечення виконання та додержання законодавства про 

свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації 
Забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу 

світогляду, віросповідання та релігійні організації здійснюють в межах 
компетенції Міністерство юстиції України та його територіальні органи, інші 
центральні органи виконавчої влади, органи прокуратури, місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.  

Стаття 28. Повноваження Міністерства юстиції України щодо 
забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу 
світогляду, віросповідання та релігійні організації 

Головним державним органом, що забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері свободи світогляду та віросповідання, є Міністерство юстиції України. 

Основними завданнями Міністерства юстиції у цій сфері є: 
забезпечення реалізації права кожного на свободу світогляду та 

віросповідання; 
здійснення реєстрації релігійних організацій;  
створення та ведення Державного реєстру релігійних організацій та 

Державного реєстру культового майна; 
організація проведення комплексних досліджень відповідності 

законодавству України установчих та інших документів, що визначають 
віросповідну доктрину та стосуються діяльності релігійних організацій, що 
належать до віросповідань, не представлених в Україні, і подали документи на 
державну реєстрацію;  

офіційне роз’яснення чинного законодавства про свободу світогляду та 
віросповідання, аналіз практики його застосування та міжнародного досвіду у цій 
сфері та підготовка пропозицій щодо вдосконалення національного 
законодавства; 

надання консультаційної допомоги органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування, юридичним і фізичним особам у застосуванні 
законодавства про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації; 

забезпечення в межах наданих законом повноважень виконання та 
додержання законодавства про свободу світогляду, віросповідання та релігійні 
організації. 

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про свободу 
світогляду, віросповідання та релігійні організації 

Порушення законодавства України про свободу світогляду, віросповідання 
та релігійні організації тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, 
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством 
України. 
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Розділ V 

 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, окрім статті 25, що набирає 
чинності з 1 липня 2007 року. 

2. Визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 2007 року постанову 
Верховної Ради УРСР від 23 квітня 1991 року “Про порядок введення в дію 
Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (Відомості 
Верховної Ради 1991 р., № 25, ст. 284 ). 

3. До моменту приведення статутів релігійних організацій у відповідність до 
вимог цього Закону вважати релігійні громади та релігійні братства і 
монастирі, утворені відповідно до частини другої статті 10 Закону України 
“Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 року, 
релігійними товариствами, інші релігійні організації – релігійними 
установами.  

4. Релігійні об’єднання, представлені релігійними управліннями та центрами, в 
назві яких на момент набрання чинності цим Законом є слова “український”, 
“всеукраїнський” та похідні від них мають право при державній реєстрації 
зберегти існуючу назву. 

5. Релігійним організаціям упродовж трьох років з моменту набуття чинності 
цим Законом належить привести свої статути у відповідність до вимог цього 
Закону. 

6. Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 2007 року:  
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України: 

проект Закону України “Про повернення релігійним організаціям 
націоналізованого майна”; 
перелік законодавчих актів (їх окремих положень), які мають бути 
визнані такими, що втратили чинність, та перелік законодавчих 
актів, до яких слід внести зміни, у зв’язку з набранням чинності цим 
Законом; 

2) забезпечити створення Державного реєстру релігійних організацій 
та Державного реєстру культового майна; 

3) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, передбачених цим Законом;  

4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим 
Законом. 

7. Цей Закон застосовується до відносин, що виникли після набрання ним 
чинності. 

 
 
 

 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
 
 
 
 
& Беднарчик Т., Безверхий О., Пірус Т. Громада Української Національної 

Віри імені Лесі Українки (місто Торонто, Канада). – Вінниця, 2006. Праця 
розповідає про створення і діяльність одного із рідновірських центрів 
Канади, очолюваного духівником Володаром Гайдачуком. Громада понад 
чверть століття берегла і розвивала відроджену дохристиянську віру 
українців у Господа Дажбога. 

 
& Виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають із її членства в 

Раді Європи. – К., 2006. Збірник видрукувано Державним департаментом у 
справах релігії України. У розділі „Релігійна мережа України” він включає 
не тільки інформації про найбільш поширені релігійні спільноти, а й 
автобіографічні довідки про їх лідерів, статистику релігійної мережі країни. 

 
& Ильин В.В., Кармин А.С., Носович Н.В. Религиоведение.- М., С-Пб, К., Х-в.- 

2006. В підручнику релігія розглядається як особлива форма духовної 
культури. Проблеми суті, структури, функцій релігії розглядаються із 
врахуванням різних точок зору. Книгу характеризує поєднання науковості з 
доступністю. 

 
& Кошегар У.П. Українська Греко-Католицька Церква в суспільно-

політичному житті Галичини (1900 – 1939 рр.). – К., 2005. Досліджуючи 
зазначені в назві книги процеси, автор наголошує на тому, що УГКЦ 
сприяла формуванню національної свідомості українців. Характеризуються 
такі постаті українського християнського руху як В. Липинський, 
митрополит Андрей Шептицький та Осип Назарук. 
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КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 
 
 

ПРОБЛЕМИ  РОЛІ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В ДОЛІ УКРАЇНИ 
 
18-20 серпня в  Києві відбувся IV Форум українців, в рамках якого вперше 
працювала окрема секція “Релігія і Церква в Українському світі”. Організатори 
цієї секції виходили з визнання важливості релігії в житті українства, з 
усвідомлення ролі, яку відіграла Церква в долі українських емігрантів. Винесені 
на обговорення питання про роль релігійних громад у консолідації світового 

українства і поступі його духовності, проблеми і 
перспективи утвердження Української Помісної 
Православної Церкви, про видання та популяризацію 
праць українських мислителів і духовних діячів 
Українського світу викликали неабияке зацікавлення у 
делегатів та учасників Форуму. До участі в роботі 
секції зголосилися понад 50 доповідачів з України та 
біля десятка зарубіжних гостей. Очікували прибуття 
високоповажних гостей – релігійних лідерів, 
представників влади, парламентаріїв. Незважаючи на 
те, що робота секції була однією із 

найпродуктивніших на Форумі і за кількістю учасників, і за якістю виголошених 
доповідей, незавжаючи на виступи 
народного депутата Лілії Григорович, 
митрополита УПЦ КП Адріана 
(Дніпропетровська  єпархія УПЦ КП), 
глави УГКЦ кардинала Любомира Гузара, 
загалом українське суспільство, а особливо 
його владна та суспільна еліта, виявилось 
байдужим до таких важливих складових 
самостійного українського буття, як 
духовність, релігія, церква. Склалося 
враження, що Українська держава 

дистанціюється від тих реальних проблем, перед 
якими постають церкви, віруючі, особливо за 
межами України. Про непросте життя віруючих на 
чужині присутні дізналися із доповіді проф. 
Л.Филипович, яка темою свого виступу обрала “Роль 
релігійної діаспори у самоідентифікації українців за 
кордоном”, ієрея Степана Угрина – настоятеля 
парафії Св.Йосифа Обручника УГКЦ в Астані 
(Казахстан), отця Івана Лега з парафії Св.Миколая 
УГКЦ з м.Ніжнєвартовськ (Тюменська губернія  
Росії), Ярослава Соколика з Торонто (Канада), 
Валерія Семененка (Москва, Росія) та інших. 

Статистичні дані щодо присутності українських церков в світі подав Тарас 
Гринчишин з РІСУ. Про проблеми релігійного життя в Україні дискутували 
єгумен Євстратій (УПЦ КП),  співробітники Відділення релігієзнавства  проф. 
П.Яроцький, В.Шевченко, В.Климов, В.Титаренко, М.Бабій та інші. Секцією 
керували співголови Сергій Здіорук та Анатолій Колодний. Результатом роботи 
секції стала прийнята Ухвала (додається), яка передана у ВРУ для формування 
стратегії  духовного розвитку України. 
 

 
 
Під час роботи Форуму діяла книжкова виставка, на якій були представлені праці 
українських дослідників релігії, що надало можливість українцям ознайомитися з 
історією й сучасним станом релігійного життя в Україні.  (Л.Филипович) 
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Секція “Релігія і Церква в Українському світі” 

 
УХВАЛА 

ІV ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ 
(м. Київ, 2006 рік) 

 
В ході проведення робочих засідань учасники секції “Релігія і Церква в 

Українському світі” проаналізували стан справ у конфесійній сфері Української 
Держави та діаспорі. Зокрема, значну увагу приділили розглядові питань стосовно 
перспектив утвердження Української Помісної Православної Церкви, принципів 
реалізації державної політики у царині свободи совісті, чинників міжконфесійної 
напруги, гармонізації державно-церковних та суспільно-релігійних відносин, участі 
релігійних організацій в політичному житті країни, присутності релігійних інституцій 
в навчально-виховному процесі тощо.  
 

Учасники секції “Релігія і Церква в Українському світі” дійшли 
наступних висновків: 
– релігійно-церковне середовище Українського світу розвивається доволі 

динамічно, набуваючи принципово іншої (у порівнянні з радянською добою) 
якості. Постійно зростає і розширюється інституційна мережа конфесій. 
Стабільно високим залишається авторитет релігійних об’єднань в суспільстві. 
Релігійність українців наближається до середньоєвропейських показників. 
Спостерігається певне омолодження віруючих та підвищення їх освітнього рівня; 

– конфесійні об’єднання дедалі більшою мірою виконують функції, притаманні 
інституціям громадянського суспільства. Церкви і релігійні організації 
здійснюють соціальне служіння, беруть активну участь у суспільно значимих 
акціях, розвивають і підтримують на високому рівні зв’язки з громадськими та 
державними структурами. Представлені конфесії України й на міжнародній 
арені, правда, не усі репрезентанти докладають зусиль задля зміцнення 
авторитету Української Держави у світі; 

– продовжує залишатися в “законсервованому” стані законодавство з питань 
свободи совісті і віросповідання. Тільки за останні майже чотири роки Урядом і 
народними депутатами було розроблено більше півдесятка різноманітних 
законопроектів щодо заміни або удосконалення чинного (прийнятий у 1991 р.) 
Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Частину з цих 
документів українські законодавці відхилили, інші так і не були розглянуті у 
сесійній залі Верховної Ради України ІV скликання; 

– розвиток конфесійного простору подекуди носить виражене регіональне 
забарвлення. Окремі віросповідні напрямки тяжіють до територіальної 
обмеженості, можливо навіть свідомо прагнуть концентрувати власні структури 
в тій чи іншій місцевості України. Вагому роль у процесі географічної локалізації 
конфесій відіграє, мабуть, усталення нетотожних світоглядно-ціннісних 
орієнтацій певних етноареальних груп населення України; 

– помітною залишається політизація релігійно-церковного життя. Доволі очевидно 
вона проступає під час виборчих кампаній. Поки що, за роки відновлення 
незалежності України, жодні вибори – чи то президентські, чи то парламентські – 
не відбувалися без ангажування суб’єктів конфесійного простору політикою. 

Звичайно, не йдеться про усі без виключення релігійні організації, відомі на 
українських теренах. Але, як показав досвід, значна їх частка виявилась задіяною 
прямо або ж опосередковано у процес боротьби партій за владу. Ангажування 
політикою відчутно підриває духовно-моральний імідж релігійних об’єднань; 

– досить наполегливо церковні інституції торують запровадження духовного 
компоненту до навчально-виховного процесу у державних навчальних закладах, 
зокрема викладання “Основ християнської етики” у загальноосвітніх школах та 
предмету “Теологія” у ВУЗах; 

– періодично актуалізується переговорний процес з приводу конституювання 
Української Помісної Православної Церкви. З трьох юрисдикцій православ’я в 
Україні до діалогу в основному дотичні дві Київські його гілки – УПЦ КП й 
УАПЦ. Інколи своє слово готова сказати і влада. Але протягом всього періоду 
відновлення незалежності України зусилля більшості ієрархів і священиків на 
ниві творення Помісної Православної Церкви не виглядають вагомими. 
Потужною перешкодою на шляху утвердження УППЦ виступає активна 
діяльність в Україні УПЦ МП в якості філії РПЦ. 

 
Учасники секції “Релігія і Церква в Українському світі” звертаються до 

Президента, Парламенту, Кабінету Міністрів України з пропозиціями: 
1. Прискорити створення фахової робочої групи для підготовки Концепції 

державної політики щодо релігійно-церковної царини. Мета документа – 
закласти теоретико-методологічну платформу для подальшої трансформації 
суспільно-релігійних та державно-церковних відносин. Причому розробка щойно 
зазначеного теоретико-методологічного інструментарію повинна здійснюватися 
як з урахуванням європейського досвіду, так і специфіки та унікальності 
національної системи суспільно-релігійних відносин. 

2. Ініціювати широке публічне обговорення висновків і пропозицій фахової робочої 
групи з подальшим їх удосконаленням та представленням на затвердження 
Верховній Раді України. 

3. З урахуванням положень Концепції привести чинне законодавство щодо свободи 
совісті і релігійних організацій у відповідність із вимогами реалій сьогодення та 
його узгодження з аналогічними документами міжнародних представницьких 
інституцій і стандартами країн Європейського Союзу. 

4. Від імені Української Держави сприяти порозумінню УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ 
МП без втручання у внутрішнє життя церков, але надаючи поради, допомагаючи 
у переговорному процесі на міжнародній арені, виступаючи у випадку 
необхідності в ролі третейського судді тощо. Тільки таким чином можна досягти 
успіху щодо утвердження Української Помісної Православної Церкви. 

5. Прискорити розробку проекту Закону України “Про реституцію”, де передбачити 
повернення колишньої церковної власності законним спадкоємцям. 

1. Адже за роки відновлення незалежності України цілий ряд владних рішень 
стосовно передачі церквам у тимчасове чи постійне користування, передусім, 
об’єктів нерухомості приймався з порушенням чинних законів й часто 
зумовлювався суто політичною кон’юнктурою. 

6. Чітко визначити міру правової в тому числі кримінальної відповідальності для 
осіб, котрі вдаються до політичного ангажування віруючих, маніпулюють 
свідомістю останніх з метою отримання прибутків. Подібний захід, переконані, 
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стримуватиме численних недоброзичливців ставити знак рівності між політикою 
і релігією, політикою і бізнесом. 

7. Прийняти й створити умови для реалізації Комплексної програми дій, 
спрямованої на усунення недоліків владної політики у відношенні 
етноконфесійних меншин. Документ має містити широкий набір заходів 
(політико-правових, соціально-економічних, культурних), спроможних 
забезпечити не декларативну, а реальну повноправну інтеграцію етнічних і 
релігійних груп в українське суспільство. 

8. З метою вдосконалення відносин Української Держави і Церкви та ефективного 
захисту прав церков і релігійних організацій утворити (замість відомчого 
Державного департаменту у справах релігій у складі Міністерства юстиції 
України) Раду з питань забезпечення свободи совісті та віросповідань при 
Кабінеті Міністрів України з відповідно підпорядкованими їй управліннями чи 
відділами у справах релігій в обласних державних адміністраціях. 

9. Ініціювати утворення і діяльність при УВКР постійно діючої Всеукраїнської Ради 
глав і керівників Українських церков і релігійних організацій. Організувати і 
провести установче зібрання Всеукраїнської Ради керівників церковних 
релігійних спільнот зарубіжжя. Обговорити питання духовного окормлювання 
спільноти української діаспори. 

10. заснувати в складі УВКР постійно діючі секції зі стратегічних напрямків 
національного життя, зокрема, секцію “Релігія і Церква в Українському світі”. 

11. Ініціюємо утворення міжнародного об’єднання українських релігієзнавців на базі 
Відділення релігієзнавства НАН України. 

12. УВКР мати постійні зв’язки з керівництвом Українських церков і релігійних 
спільнот різних конфесій (православних, греко-католицьких, протестантських, 
рідновірських та ін.). Сприяти утворенню на базі діючих при ряді з них 
Українських домах Українських культурно-просвітницьких центрів. 

13. Відвернути деструктивне втручання в спільнотне релігійне життя Українського 
народу міжнародних конфесійних центрів та іноземних національних церков. 

14. При реалізації прагнень до утворення Української Помісної Православної Церкви 
не допустити втрати специфіки Українського Православ’я, сформованої під час 
автономного існування його Церкви в структурі Константинопольського 
Патріархату протягом Х-ХVII століть. Відтак сприяти об’єднанню власне 
українських православних церков – УПЦ КП та УАПЦ, а також УПЦ МП, 
зберігши можливість духовного окормлювання в Україні громадян російської 
національності через утворення екзархату РПЦ (Московського Патріархату).  

15. В комплекті десятитомника “Історія релігії в Україні” видрукувати книгу 
“Українська релігійна діаспора”. 

16. Вирішити питання представництва Українських церков в міжнародних 
релігійних спільнотах – Всесвітній Раді церков, Парламенті та Асамблеї релігій. 

17. Сприяти перетворенню часопису “Релігійна панорама”, котрий відображає 
релігійне життя України та світу, в орган постійно діючої секції УВКР “Релігія і 
Церква в Українському світі”. 

 
Учасники секції “Релігія і Церква в Українському світі” закликають усіх 

українських громадян, українців в діаспорі, тих, кому небайдужа доля Української 
Держави, докласти максимум зусиль й допомогти владним інституціям упорядкувати 

конфесійний простір України в дусі найкращих європейських традицій. 
 

Координатори секції: 
Сергій Здіорук, Анатолій Колодний 

 
 
 
 
 

ЖИТОМИРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
З ПРОБЛЕМ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ 

 
26-27 вересня у Житомирі в обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти та Житомирській філії приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет» відбулася конференція «Викладання 
християнської етики як проблема українського суспільства».  

Організаторами конференції виступили Житомирський державний 
університет ім. Івана Франка, Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, Культурно-просвітницький центр, Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Українська Асоціація 
релігієзнавців (УАР), Центр релігійної інформації і свободи (ЦЕРІС), Духовний центр 
«Благовіст». 

Протягом двох днів вчителі області, викладачі християнської етики 
конфесійних навчальних закладів, студенти і науковці аналізували ситуацію,  що 
склалася в Україні з викладанням дисциплін, пов’язаних з релігією, ділилися досвідом 
викладання християнської етики та вирішення проблем, що виникають при її 
впровадженні, обговорювали перспективи взаємодії світської і релігійної освіти.  

Особливу увагу учасників конференції привернули виступи доктора 
педагогічних наук Жуковського В.М. (Національний університет «Острозька 
академія») та гостей з США – президента Духовного центру «Благовіст» Роджера 
Томпсона, віце-президента центру Керола Бейла, викладача християнських шкіл 
Ненсі Берман (штат Оклахома), яка продемонструвала власну програму з 
християнської етики. 

Для майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю (Європейський 
університет) досить цікавою була тема лекції Керола Бейла «Бізнес і релігійна 
мораль». 

Про дискусійний характер конференції засвідчили виступи представників 
язичницьких релігійних громад – слов’янської духовно-релігійної громади «Великий 
Вогонь» та Рідної Української Національної Віри «Оріяни», виступи яких позитивно 
сприйняла певна частина учасників зібрання (О.Пивоварський). 

 
 

 
 

 



72                                           73 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 

 
Л.Шугаєва* (м. Київ) 

 
ЛЕОНТІЇВЦІ 

 
У 60-х роках XX ст. у пресі Рівненської області починає з’являтися 

інформація про діяльність бродячого проповідника Леонтія ї його послідовників, 
які отримали назву леонтіївці. 

Наприкінці 60-х - початку 70-х років XX ст. вже до Ради у справах релігій 
при Кабінеті міністрів УРСР стала надходити інформація від уповноважених у 
справах релігій по Житомирській та Рівненській областях про активізацію, як 
писалось, „ватажків Православної Церкви, яких називають „леонтіївцями”. 
Особливе занепокоєння викликав факт їх грубого релігійного впливу на дітей. 
Наводився такий приклад: у жовтні 1972 р. жителька с. Солотвин Бердичівського 
району Житомирської області привела своїх двох дочок до проповідника Леонтія, 
якого називали єпископом, що проживав у с. Нова Мощаниця Рівненської області. 
„Єпископ” Леонтій здійснив над дітьми обряд постригу їх у черниці. Після цього 
чотирнадцятилітні учениці восьмого класу відмовлялися навчатись у школі, 

вживати їжу. Вони заявили: „Ми пізнали Бога і будемо 
ходити в його школу, його церкву; тільки церква і 
Євангелія дають нам справжні знання, тільки вони святі і 
правдиві, а все решта - обман”. 

Хто ж такий „єпископ” Леонтій? Леонтій 
Герасимович Грицан народився у 1899 р. у с. Нова 
Мощаниця Здолбунівського району Рівненської області у 
багатодітній селянській сім’ї. Його племінниця, Любов 
Дмитрівна Грицан, у розмові з авторкою, розповідала, що 
Леонтій з дитинства вирізнявся серед однолітків своїми 
незвичайними здібностями - здатністю до лікування дітей. 
Рано навчився читати (хоча писати не вмів), почав читати 
Біблію та інші богослужебні книги. 

Юнаком Леонтій починає відвідувати монастирі - у 
с. Липки Гощанського району, Корецький жіночий 
монастир, Почаївську лавру. Жив там час від часу, хоча 
стати ченцем і присвятити своє життя Богові не захотів. 

Згодом Леонтій починає з’являтися у монастирях не лише як паломник, а як і 
проповідник своїх власних релігійних поглядів, які здебільшого виголошував на 
базарах і поблизу церков. Увагу людей привертав тим, що видавав себе за 
юродивого, ходив босоніж по снігу у сильні морози, на Водохреще купався в 
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ополонці тощо. В такий спосіб Леонтій стає проповідником своїх особливих 
релігійних поглядів. Хоч відзначимо те, що явище бродячого проповідництва не є 
типовим для українського релігійного життя. Воно більш властиве для Росії, де 
здавна були відомі „странники”, „ходоки” тощо. 

Поступово біля Леонтія утворилося коло шанувальників, що постійно 
розросталося. Для них він встановив особливі правила життя і поведінки. Як 
свідчать архівні джерела, для леонтіївців було характерним особливе вшанування 
чернецтва і обряду покаяння, харчові заборони, а саме - абсолютна заборона 
вживати м’ясо, утримання від шлюбу і подружнього життя, що видавалося за 
вияв істинного благочестя і святості.  

Уповноважений у справах релігій при Раді міністрів Є.К. Сулима 
повідомляв: „Леонтій повсюдно звертався до віруючих із закликом і проповідями 
всіляко наслідувати у вірі і богослужінні ченців, здійснювати паломництва у 
монастирі і церкви, не займатися трудовою і суспільною діяльністю, а лише 
навчати людей правильно здійснювати всі обряди Православної Церкви, 
ревностно служити їй. Леонтіївці стоять на монархічних, антирадянських 
позиціях; визнавали і визнають діючу Православну церкву”. Майже одночасно з 
цим повідомленням уповноважений у справах релігій по Рівненській області 
інформує, що Л. Грицан разом із своїм помічником М. Гнеском, який проживав у 
с. Старий Корець Рівненської області, були засуджені до 10 років позбавлення 
волі - кожний за антирадянську діяльність. Очевидно, що кожен із авторів 
повідомлень був по-своєму правий. Справа в тому, що послухати проповідь 
„єпископа” Леонтія, „ігумена” Серафима приїжджали люди зі всіх куточків 
України: Одеси, Вінниці, Києва, Житомира та інших місць. Як згадують 
односельці Леонтія, люди їхали не лише для того, щоб послухати проповідь, а й 
зцілитися. До цього часу його могила є місцем паломництва послідовників: земля 
з неї вважається цілющою. Звичайно, що таке скупчення людей у невеликому 
поліському селі не могло викликати якогось захоплення у представників 
радянської влади, а ще й на тлі постійної боротьби з релігією у всіх її проявах. 

Вперше Леонтія було заарештовано у 1946 р. Слідчі НКВС намагалися 
інкримінувати йому зв’язки з ОУН і УПА, створення антирадянської організації і 
організацію антирадянських походів (очевидно, мались на увазі паломництва 
леонтіївців до різних монастирів), оскільки доказова база була доволі слабкою, то 
його засудили до п’яти років заслання за бродяжницький спосіб життя. 
Повернувся Леонтій на 
Рівненщину у 1950 році. 
Після заслання його 
проповіді стають більш 
змістовними, у них відверто 
з’являється антирадянський 
зміст. Радянську владу він 
уособлював із Сатаною, 
закликав не працювати у 
колгоспах, не брати 
державні документи, не 
ставити печатки, оскільки це „печать Сатани”, не брати участь у виборах, не 
відвідувати культурно-освітні заклади. У травні 1954 р. Леонтій був 
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заарештований знову і засуджений до 10 років позбавлення волі та на 5 років 
позбавлення громадянських прав. Але у 1956 р. він потрапив під амністію. У 1958 
р. його було знову заарештовано і засуджено до 10 років таборів. Покарання 
Леонтій відбував у Мордовії Російської Федерації. Саме там він прийняв постриг 
у ченці з рук Олексія, архієпископа Краснодарського, який відбував там 
покарання разом з ним. Чернече ім’я Леонтія - Серафим, у пам’ять про Серафима 
Саровського. Покаранням Леонтія влада отримала замість очікуваного результату 
зворотній. Час перебування у в’язниці став для нього часом ще більшого 
розширення кола послідовників, надання йому ореолу мученика за гріхи своїх 
подвижників. Із в’язниці Леонтій надсилав листи своїм духовним „діткам”, які 
через свою неписемність надиктовував комусь із товаришів по ув’язненню. 
Досить часто листи супроводжувалися фотографіями проповідника. 

За роки діяльності Леонтій вибудував своєрідну ієрархію релігійної 
громади. Своїх помічників і помічниць він називав апостолами і мироносицями, а 
простих парафіян, як вже зазначалося, „дітками”. 

17 січня 1973 р. Леонтій помер. На похоронах духовного керівника були 
присутніми тисячі його послідовників. І до цього часу на роковини і щопівроку з 
дня смерті Леонтія влаштовуються панахиди, на які збираються 2-3 тисячі 
паломників не лише з України, а й з Молдови, Росії, Грузії. 

 Ще за життя Леонтія його діяльність зустрічала неоднозначну оцінку в 
середовищі православних парафіян, духовенства і чернецтва. Деякі його 
сучасники свідчать, що вони знали Леонтія як людину високоморальну. Але 
мають місце протилежні свідчення. Оскільки сам Леонтій не залишив у письмовій 
формі викладу своїх релігійних поглядів і практики, то єдиним джерелом для їх 
оцінки є свідчення його сучасників і послідовників, а також історії з його життя, 
збережені в пам’яті у народному середовищі. 

Чим далі нас відділяє час від дня смерті Леонтія, тим більше у середовищі 
серед його послідовників визріває усвідомлення, що він був людиною 
незвичайної, особливої святості. І саме цей факт призводить до неоднорідності і 
неоднозначності ставлення до ідей і релігійної практики проповідника. Одні 
вважають його благочестивою людиною, і, оскільки він помер у мирі з 
Православною Церквою, то за нього, безумовно, потрібно молитися. Інші 
вважають його за великого святого, дотримуються і пропагують вчення Леонтія 
про небажаність вступу до шлюбу і заперечення подружнього життя із-за 
близького кінця світу, заборону на споживання м’ясної їжі тощо. 

Ще одна група віруючих вшановує Леонтія як самого Бога Саваофа. Тобто 
вони є виразниками найбільш крайніх поглядів стосовно релігійної спадщини 
проповідника. 

Неоднозначною є трактовка діяльності Леонтія і леонтіївців також і в 
середовищі вищого та парафіяльного духовенства Православної Церкви. Якщо 
представники владних структур за радянських часів називали його прихильників 
однозначно „сектою леонтіївців”, то представники православного духовенства - 
як за часів радянської влади, так і за часів незалежності - висловлюють 
протилежні точки зору в оцінці діяльності „ігумена” Серафима і його пастви. Так, 
у с. Рогачів Рівненського району Рівненської області є церква, яку на власний 
кошт і на кошти своїх парафіян збудував протоієрей Микола Володимирович 
Данилюк, який вважається продовжувачем справи Леонтія, пропагандистом його 

вчення. Церква офіційно діє у руслі Української Православної церкви Київського 
патріархату. Авторка побувала у Рогачеві, спілкувалася з парафіянами отця 
Миколая.  

Храм у Рогачеві має на своєму подвір’ї щось на зразок мініатюрного 
монастиря, у якому проживають послушники і послушниці. Форма спілкування 
між протоієреєм і послушниками надто нагадує спілкування між ченцями і 
настоятелем монастиря. Викликає деякий подив і форма жіночого одягу. Власне, 
форми як такої немає, але жінка має бути зодягнена так, щоб відкритим 
залишалось лише обличчя. Це стосується не лише послушниць, а й парафіянок, і 
гостей церкви. На богослужіння у Рогачів їдуть люди з усієї України, особливо у 
дні православних свят. Усі вони є послідовниками Леонтія. Потрапити на 
богослужіння і поспілкуватися з протоієреєм Миколаєм непросто. Як нам сказали 
парафіяни, „батюшка нутром відчуває”, з ким йому спілкуватися, а з ким ні. На 
час наших відвідин отець Миколай „виганяв нечестивого”, який начебто вселився 
у тринадцятилітню дівчину. Відтак ідеалізація Леонтієм монастирів і чернечого 
життя в цілому до деякої міри 
притаманна і його 
послідовникам. Такого ж типу 
церква діє і в с. Городок поблизу 
Рівного. Вона також перебуває 
під юрисдикцією Української 
Православної церкви Київського 
патріархату. 

Як вже вище зазначалося, 
якихось рукописів із своєї 
релігійної спадщини Леонтій не 
залишив, оскільки він був 
неписьменний, однак земля з 
його могили прочанами, які 
приїжджають сюди для 
поклоніння, вважається цілющою. Відбувається ритуальне прикладання до 
пам’ятника з метою зцілення прочан, практика вигнання „нечестивого” з хворих 
священиками, які вважають себе послідовниками Леонтія. Усе це свідчить про те, 
що постать його сакралізується. 

На сьогоднішній день протоієрей Миколай клопочеться про канонізацію і 
перепоховання Леонтія. На його думку, Леонтій має бути перезахоронений на 
території саме Рогачівської церкви. Ідею батюшки Миколая підтримує і 
Корецький жіночий монастир в особі настоятельки Наталії. Проте проти 
перепоховання і канонізації Леонтія виступають представники Почаївської лаври, 
яка нині належить Українській Православній Церкві Московського патріархату. 
Більше того, 18 травня 2001 р, відбулося засідання Синодальної Богословської 
комісії УКЦ МП про ставлення до особи мандрівного проповідника Леонтія та 
його послідовників. У висновках сказано наступне: „Шанування Леонтія як 
самого Господа Саваофа, вияв йому почестей, що належать одному Богу, а також 
надання його особі соттеріологічного значення є запереченням православного 
вчення про Святу Трійцю і спасіння нею людського роду. Це єретичне вчення 
знецінює і руйнує основу нашого спасіння, закладену Ісусом Христом. Ті, хто 
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підтримує це псевдовчення, відлучили себе від Святої Православної Церкви. Хоча 
зовнішньо вони до Неї і належать, невидимою дією Святого Духа вони від неї вже 
відсічені. Так само, неприпустимо бачити в Леонтії будь-якого із святих пророків. 

У висновках Синодальної комісії також рекомендується правлячим архієреям 
єпархій Рівненської області заборонити проповідувати, повчати та благословляти 
людей хресним знаменням чи класти руку на їх голови послідовникам Леонтія і 
рівненським священикам Якову, Адаму, ченцю Межирицького монастиря 
Авакуму, труднику Городищенського монастиря Хмельницької області Василію 
Кравчуку та їхнім так званим „апостолам”, які не є духовними пастирами і не 
мають архієрейського благословення на виголошення проповіді чи проведення 
місіонерської діяльності. Таке різке засудження діяльності Леонтія і його 
послідовників УПЦ МП викликає деяке здивування, особливо на тлі того, що у 
1992 р. архієпископ Рівненський і Острозький Іриней виїжджав на могилу Леонтія 
для його вшануваннями Священик церкви у Новій Мощаниці, яка, до речі, 
належить УПЦ МП, під час розмови з авторкою цього тексту влітку 2004 р. 
сказав, що мову можна вести про канонізацію, але, в жодному разі, не про 
перепоховання Леонтія. При цьому він наголосив, що висловлює як власну точку 
зору, так і думку своїх парафіян. 

Такі розбіжності і суперечності у ставленні православного духовенства в 
цілому до Леонтія і леонтіївців продиктовані досить вагомими причинами. 
Лояльне ставлення до громади леонтіївців з боку представників УІЩ КП, 
очевидно, витікає з реальних передумов втрати значної кількості парафіян. Таким 
ставленням до неканонічних і неформальних течій православного походження 
деякі нинішні православні ієрархи і священики намагаються подолати кризові 
явища в Православній Церкві й активізувати за допомогою культу Леонтія 
православних парафіян. 

З іншого боку, визнання УІЩ МП учення Леонтія єретичним свідчить, що 
зростаюча кількість послідовників культу Леонтія, розширення географії його 
прихильників характерні не тільки для віруючих УПЦ Київського Патріархату, а 
й для прихильників УПЦ Московського Патріархату. Якщо на початку 
проповідницької діяльності Леонтія його ідеї поширювались у Здолбунівському, 
Рівненському, Гощанському і Корецькому районах Рівненської області, то 
сьогодні послідовників його вчення знаходимо і на території Березнівського 
району. Більше того, харизматичне вчення Леонтія давно вже вийшло за межі 
Рівненщини і поширюється у Хмельницькій та Житомирській областях. Відтак 
вже склалася практична основа леонтїївського культу, яку захищають і 
поширюють окремі групи нині діючих православних священиків - активних 
послідовників Леонтія. 

На наш погляд, дещо толерантне ставлення деяких ієрархів нинішнього 
православ’я до феномену леонтіївщини, наявність великих груп православних 
священиків, ченців і мирян, які не лише симпатизують, а й намагаються 
популяризувати леонтіївщину, засвідчує, що такий феномен потрібний і 
нинішньому православ’ю в Україні, яке переживає кризу. 

Релігійні спільноти харизматичного спрямування православного 
походження, до яких відносяться і леонтіївці, виникають як трансформація 
православного сектантства містичного напрямку, зокрема христовірів. Із самого 
початку виникнення леонтіївщини у її вченні була присутня яскраво виражена 

містична сторона, яка виявлялася у „вигнанні нечестивого” з людини, вода, якою 
омивали ноги Леонтію, вважалася цілющою; її рекомендували навіть пити, 
обмивати хворі частини тіла. Нині цілющою вважається і земля з могили святоші. 

Після смерті Леонтія значна частина послідовників старця трансформувала 
його вчення, оголосивши його Богом Саваофом. Вони вшановують його 
зображення так само, як і Бога: у деяких православних храмах є лики Леонтія у 
вівтарях поруч із святими іконами. Головним джерелом учення духовних „діток” 
Леонтія залишаються тлумачення ним Святого Письма, власні його молитви, які 
час від часу переписуються вірними і поширюються серед населення. Проте 
феномен леонтіївщини відрізняється від інших релігійних об’єднань 
харизматичного спрямування православного коріння, таких як підгорнівці, 
інокентіївці тим, що ні сам Леонтій, ні його прихильники ніколи відверто не 
поривали свої зв’язки із Православною Церквою. 

Громади леонтіївців не мають нині в Україні офіційної реєстрації, але вони 
існують в українському Поліссі, зокрема в Рівненській і Житомирській областях, 
подекуди при православних парафіях. 
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НАС ПИТАЮТЬ… 

 
 
 
Як повинна одягатися мусульманка? Щоб жіночий одяг міг вважатися 

ісламським, необхідно виконати наступні умови, розповідає fergana.ru: Одяг повинен 
повністю закривати голову і тіло, окрім обличчя і кистей рук. Це означає, що шия, 
передпліччя, вуха і сережки, що втягають в них, повинні бути закриті. Представники 
деяких шкіл ісламської юриспруденції стверджують, що ступні ніг можна і не 
закривати, але всі дотримуються загальної точки зору, що ноги повинні бути 
приховані. Сам по собі одяг не повинен служити прикрасою, щоб не привертати увагу 
чоловіків до жіночої краси. В цілому це означає, що слід уникати яскравих блискучих 
квітів, виблискуючих прикрас, а також тканин, в які вплетені блискучі нитки. (Можна 
носити все це вдома, а означені критерії стосуються лише того одягу, який жінка 
надягає, виходячи з будинку, або знаходиться у присутності чоловіка, що не 
відноситься до категорії родичів Махрем, - близьких родичів, з якими їй заборонено 
одружуватися). Одяг повинен бути достатньо щільним, щоб приховати колір шкіри: 
прозорі тканини в цьому випадку неприйнятні. Одяг повинен бути достатньо вільним, 
щоб приховати контури тіла: неприйнятним є одяг, що облягає, обтягує тіло або 
підкреслює його форми. Одяг не повинен мати запаху парфумів. Одяг також не 
повинен бути схожим на чоловічий. Такі предмети гардеробу, як то брюки, повинні 
бути суто жіночого стилю, крою та ін. Небажано, щоб одяг виділяв вас з натовпу: він 
не може бути яскравих тонів або бути чимось примітним, що обов'язково привертає 
увагу. До речі, з цієї ж причини деякі мусульмани рекомендують мусульманським 
жінкам Великої Британії уникати дуже "екзотичних" видів мусульманського одягу, 
таких як Арабська абайяс або Іранський чадор (види верхнього одягу). Краще вибрати 
для себе "пристосовані" до мусульманського стилю варіанти західного одягу, 
наприклад, костюм, що складається з довгого прямого жакета і довгої спідниці 
прямого крою. Вибір одягу чималою мірою залежить від індивідуальності кожної 
жінки, її свідомості, але бажано при виборі хиджаба враховувати такі чинники, як 
клімат країни, рід занять і місце роботи. Адже те, що підходить жінці в країнах 
Арабського Сходу, яка веде домашнє господарство або працює вдома, не підійде 
господині будинку в дощовому манчестері, в якої окрім сім'ї є ще і робота зовні 
удома! Одяг мусульманських жінок не повинен бути схожим на одяг немусульманок. 
Одна з функцій хиджаба полягає в тому, щоб показати, що жінка, що носить її – це 
мусульманка. Зокрема, не слід носити одяг, що імітує релігійний одяг інших народів. 
Яскравим прикладом таких абсолютно неприйнятних для ісламу тенденцій є мода на 
носіння платтів в індійському стилі, що набула поширення серед деяких 
мусульманських жінок Азії. Це не повинен бути одяг, що свідчить про славу і 
пихатість її владарки, тобто бути "кричущим", покритим коштовними камінцями, з 
вплетеними золотими або срібними нитками і ін. 

 
 
 

ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
Французькі геологи-дослідники Арнольд Решар і П’єр Ескольє довго і ретельно 

вивчали зразки пород, взятих в різних точках земної кулі. Вони прийшли до 
дивного висновку. На їх думку, каміння мають щось подібне до процесів 
життєдіяльності, тільки дуже уповільнених. 

Оповіді Біблії про творіння Богом світу все частіше в тому чи іншому своєму 
фрагменті аргументовано спростовуються науковцями, а відтак дні творіння 
постають як вигадка неосвіченості. Зокрема донецькі археологи, про що пише 
газета „Сегодня”, недалеко від Костянтинівки знайшли три поховання, датовані 
ХХІІ-ХІХ століттями до нашої ери. Поруч з кістяками людей виявлено різні 
предмети культу та побуту. Вчені Донецька довели, що легенди про амазонок 
відносяться до „катакомбної епохи”. 

Гітлер, мріючи створити „істинно арійську релігію 
яка б, з одного боку, возвеличувала б його як фюрера, 
а з іншого – не мала нічого спільного з іудаїзмом, 
настирливо працював над „удосконаленням Біблії”. 
Було навіть утворено Інститут із дослідження та ліквідації 
єврейського релігійного впливу на німецьку церкву. 
Зібрані і ньому науковці працювали над внесенням до 
Нового Завіту таких змін, які б доводили, що Ісус Христос 
не був євреєм. Передбачалося, що „очищений” Новий 
Завіт постане ідеологічною основою життя арійців разом 
із „Майн Кампф”. В 1940 році побачила світ праця цього 
Інституту „Німці з Богом”, в якій вже мали місце 
очищення Нового Завіту, зокрема оновлювалася навіть 

його термінологія, викреслювалися слова єврейського коріння, зокрема „алілуйя”, 
„месія” та ін. Назва „Єрусалим” тут була замінена на „Вічне місто Бога”. Розп’яття 
Ісуса в книзі зображалося як результат його боротьби з євреями. Друга праця 
Інституту називалася „Ісус був арійцем, а не євреєм”. Відредаговуючи 10 
біблійних заповідей, Гітлер довів їх до 12. Вилучивши заповіді „не вбий”, „не 
вкради”, він додав „поважай фюрера і Бога”. 

Плутон позбавлений статусу планети Сонячної системи. До такого висновку 
прийшов Міжнародний астрономічний союз на своєму засіданні 24 серпня. 
Мотивом цього рішення слугував не лише малий діаметр Плутона, а й те, що за 
Нептуном знаходяться сотні космічних об’єктів різного походження, 70 з яких 
рухаються по тій же орбіті, що й Плутон. Відтак Плутон – частина пояса, а не 
окреме тіло. З’ясувалося, що Плутон складається із льоду, а відтак має більше з 
кометами, ніж планетами. До рішення Союзу додалося ще виявлення в 2003 році 
космічного об’єкта 2003 ub 313, розміри якого більші, ніж Плутона. 

Святилища язичницького бога Сонця 
колись існували на території нинішньої 
Луганщини. Археологи відкопали тут 
верхівки пірамід, які, як передбачають, за 
розмірами і технологією побудови подібні 
до єгипетських й існували тут десь 5 тис. 
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років тому (навіть на три століття раніше єгипетських). Вивчення луганських 
пірамід вносить істотні корективи в європейську історію. Аналогів знайденим 
пірамідам немає в Європі. Знахідка буде музефікована, бо ж колосальну кількість 
багатотонних блоків кудись перенести не можна (Столиця. – 14 серпня). 

Східно-Согдійська археологічна експедиція Академій наук України й 
Узбекистану, займаючись розкопками ранньосередньовічного 
християнського монастиря в Ургутськом районі Самаркандської області, 
відкрила новий епіграфічний пам'ятник - написи согдійською мовою 
(іранська мова, споріднена фарсі і таджицькій) з використанням арамейської 
графіки. У світі таких стародавніх написів на кам'яних зведеннях печер одиниці. 
Тепер їх стало на два десятки більше. У гірській печері поблизу монастиря були 
виявлені християнські написи на согдійській і сірійській мовах, а один напис - з 
використанням китайських ієрогліфів. Подібних написів в світі майже немає, 
лише один такий пам'ятник відомий з 1922 року. Пам'ятник в ідеальному стані. 
Куди пішли люди, невідомо. Монастир заснований не пізніше IX століття і 
існував приблизно до XIII. Судячи з усього, в согдійську епоху в цих краях 
панувала віротерпимість, бо поряд з монастирем знаходиться зороастрійський 
храм Джар-тепе, неподалеку - ще не розкопане тепе (горб) - храм язичницької 
богині Аспан, яка могла бути покровителькою Ургута. 

Ноїв ковчег треба шукати поблизу стародавньої Едесси. По матеріалах РІА 
"Новости", легендарний ковчег, на якому праведний Ной врятував людей і 
"кожної тварі по парі" від всесвітнього потопу, слід шукати в провінції 
Шанлиурфа на південному сході сучасної Туреччини, вважає місцевий вчений 
Фарук Онджель. 
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місцях, більше того, має місце фаворизування нею діяльності громад У П Ц  М П , зокрема 
на Сході і Півдні країни, навіть в її центральному і подільському регіонах.

В надто складних умовах приходиться діяти ще одній власне українській Церкві — 
греко-католицькій. Московсько-Православна Церква при підтримці місцевої влади всяк 
її не пускає на Східну Україну. Ватикан в свою чергу прагне її залишити суто галичансь- 
ким явищем. Він активізував діяльність поза цим регіоном своїх римо-католицьких 
спільнот і водночас всіляко протистоїть об'єднанню, як вони кажуть, територій цієї Ц ерк
ви в єдину українську греко-католицьку спільноту. М ожна лише сподіватися, що У Г К Ц  
зрештою все ж не втратить хоч на наших теренах свою своєрідність, ту православність, 
яка виражена одним словом в її назві — «греко-», бо ж  в діаспорі вона вже є «українською 
католицькою».

Якусь помітну роль в національному відродженні України її протестантські церкви не 
відіграли. Більше того, зрусифікована проповідницька, видавнича й навчально-освітниць- 
ка діяльність цих церков загалом йде в руслі тих установок, які ще свого часу формувала 
К П Р С  в питаннях національного розвитку. Чогось особливого в порівнянні з  тра
диційним протестантизмом країни в національний контекст не внесли й нові релігійні ру
хи. Тут хіба що слід добрим словом згадати рідновірські спільноти, але ж  вони кількісно і 
своїми членами, і громадами незначні і, як кажуть, погоду в країні не роблять. Вони по
стають переважно як національно-етнографічні просвітницькі спільноти із штучно сфор
мованим віровченням і обрядовою практикою, а тому не знаходять широкий відгук своїми 
ідеями і діяннями у власне українському соціумі.

Я к на мене, то пора б уже відповідним органам державної безпеки зайнятися вивчен
ням українофобської діяльності певних спільнот і архієреїв У П Ц  М П , притягнути їх до 
відповідальності за антидержавну, антиукраїнську діяльність в країні. Варто визначитися 
і в тому, що конституційне положення про державність української мови має відношення 
і до діяльності релігійних спільнот як елементів українського соціуму. Треба на законодав
чому рівні визначитися і в межах втручання зарубіжних центрів різних конфесій, зокрема 
Московського Патріархату і Ватикану, в діяльність релігійних спільнот України. Важли
во присікати прагнення посольств ряду країн перетворити національно-релігійні спільно
ти України (напр., іудейські, вірменсько-григоріанські, німецько-лютеранські, російсько- 
православні, польсько-католицькі та інші) в якісь територіальні островки своєї держави у 
зарубіжжі, а відтак творити на наших теренах відцентрові релігійні спільноти. Проблемою 
є збереження українськості нашої діаспори, особливо нових діаспорних потоків. В цьому 
значимою була б активізована діяльність зарубіжних українських православних і греко- 
католицької церков.

Науковцям України важливо актуалізувати в сьогодення ті висновки, які вони роблять 
на основі вивчення загалом трагедійної релігійної історії нашого народу. Важливо усвідо
мити, що прагнення досягти якоїсь організаційної єдності в релігійному житті країни че
рез поєднання наявних у нас різних християнських церков є явно утопічною мрією. Різні 
християнські конфесії і Церкви України не мають прагнути до свого монопольного впли
ву на релігійно-духовне життя всіх українців, а наявні між ними розбіжності переносити 
на ґрунт національного, якщо вони бажають йому служити. Лише сходження на рівень 
національної ідеї як пріоритетного принципу гарантує підхід до конфесійної відмінності й 
окремої церковної належності як чогось перехідного чи не основного в суспільному і 
релігійному процесі, утвердження в думці, що Україна одна для тих, хто бажає її відрод
ження, і Бог один для тих, хто в нього вірить.

То ж  захистимо і вибудуємо українську Україну!

П рофесор Анатолій К О Л О Д Н И М ,
керівник Відділення релігієзнавства 

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



Відкрита передплата на часопис

«Релігійна панорама» на 2007 рік
Ми й надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 

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