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АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 2006 РОКУ

Шановний Читачу! Подеколи без конкретного знання того, над чим працюють релігієзнавці 
України ми чули слова зневаги на їх адресу з боку послідовників Московсько-Православної Церкви 
України. Признаюсь, що цьому ми не дивувалися, бо ж постійно викриваємо у своїх публікаціях 
українофобські вияви в діяльності цієї релігійної спільноти, а їхня «оцінка» нас є своєрідною 
реакцією на це. Від інших Церков і релігійних організацій ми нічого негативного на свою адресу не 
чули. Більше того, з  багатьма з них релігієзнавці творчо співпрацюють. Але тепер до хору 
зневажальників прилучилися вчорашні козачки з Пушкінської. Певно, враховуючи вік Патріарха та 
й невідому його долю в об’єднаному Православ’ї, хочуть в такий спів засвідчити прихованість і 
водночас придатність свого нутра до сприйняття з часом «старшої сестри». Можу вітати свого 
земляка Василя Анісімова за вдале набуття союзників в негативі щодо релігієзнавства в таборі 
вельми любимого ним Михайла Денисенка. Певно, не даремно співвимірник його по фаху із К П  
застеріг одного разу: Ви не пробуйте нас розсварити! Не будемо. Як писав Л.Фейєрбах, 
лобизайтеся, бо ж  природа ваша така.

Щ об судження наших опонентів щодо українського академічного релігієзнавства не були 
пустоголосими, ми даємо їм (та й не тільки) коротку інформацію про роботу нашого, порівняно 
невеличкого, наукового колективу — Відділення релігієзнавства ІФ  Н А Н У  — в пройдешньому 
2006 році. В році цьому науковці Відділення продовжували працювати над трьома перехідними 
плановими темами, а саме: «Дисциплінарна структура релігієзнавства: змістовне наповнення і 
тенденції змін», «Процес конфесіоналізації релігії: закономірності і прогнози (український і 
світовий контексти)» та «Стан і прогнози релігійних процесів України на ближнє десятиліття». По 
останній темі підготовлена до друку колективна монографія «Україна релігійна: стан, особливості, 
проблеми», а також проведена в грудні всеукраїнська наукова конференція «Релігійне життя 
нинішньої України». Лише з планових тем видрукувано у різних виданнях 69 наукових статей.

Протягом року Відділенням видрукувано дві колективні монографії, підручник, дев’ять 
наук, збірників, одинадцять часописів, збірник документів, а саме:

1. Релігія і нація в суспільному житті України й світу. Колективна монографія. З а  ред. 
Л.Филипович. — К., 2006. — 20 д.а.

2. Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення. Науковий збірник. З а  ред. 
А.Колодного і А.Гудими. — К.-Тернопіль, 2006. - 9,7 д.а.

3. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій. Щорічник. Вип. 10. — К., 
2006. -  16,3 д.а.

4. Історія релігії в Україні. Матеріали конференції. У 2-х вип.- Львів, 2006. — 62 д.а.
3. Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. — Чернівці, 2006. — 7,2 д.а.
6 Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — 10 д.а.
7-13. Релігійна панорама. — К., 2006. - № №  1-12. — 32 д.а.
16. Іслам і Євроінтеграція: проблеми і перспективи. Науковий збірник. З а  ред. А.Колодного і 

О.Сагана. / /  Українське релігієзнавство. № 37. — К., 2006. — 10,4 д.а.
17. Українське релігієзнавство. Квартальний. № 38. — К., 2006. — 8,7 д.а.
18. Українське рілігієзнавство. Квартальний № 39. — К., 2006. — 8,5 д.а.
19. Академічне релігієзнавство України. Колективна монографія /  /  Українське 

релігієзнавство. №  40. — К., 2006. — 12,8 д.а.
20. Свобода совісті та віросповідань. Контекст міжнародних та українських правових 

документів. Упорядник і редактор М.Бабій. — К., 2006. — 10 д.а.
21. Нові релігійні рухи в Європі і Україні. Науковий збірник. — К., 2006. - 14.д.а.
22. Колодний А .М . Основи релігієзнавства. Курс лекцій. — К.-Дрогобич, 2006. — 7 д.а.
Разом співробітниками Відділення протягом року в різних виданнях видрукувано 234 статей

і тез загальним обсягом 116 д.а.
Здано до друку колективні монографії «Пізній протестантизм України» (32 д.а.) та «Україна 

релігійна: стан, особливості, проблеми» (25 д.а.), квартальний «Українське релігієзнавство» № 41 
( 8,4 д.а.), науковий збірник «Арсен Річинський як релігієзнавець» (7,2 д.а.). В друці 89 статей.

Протягом року Відділення виступило організатором або співорганізатором низки 
наукових конференцій:

А ) міжнародних — 4 , а саме:
Релігія і суспільство: нові преференції. — Чернівці,міжнародна, квітень.

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

 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Останнім часом в різних газетах і часописах з’являються статті про 
співвідношення науки і релігії групи науковців, які чомусь привласнили 
собі право називати себе узагальнюючим поняттям „вчені Академії 
наук”, хоч при цьому вони виражають або одноосібну, або ж лише 
невеличкогрупову думку. Газета „2000” (1 грудня) однією своєю 
публікацією назвала такі писання „сторінками войовничого мракобісся”. 
„Хвиля клекрикалізму все більше накриває Україну, перетворюючи її в 
типово попівську країну. Скоро завдяки апологетам креаціонізму будуть 
палити праці Дарвіна, а потім і його прихильників”. 

Комуніст Георгій Дмитрович Попов очолить новостворений Державний 
Комітет України у справах національностей та релігій. Народився він у 
1946 році, росіянин, за освітою – історик. Вносив законопроект про 
державність російської мови. То ж сподівань, що його політика у сфері 
релігійного життя не буде промосковською, мало.  

У Комуністичній партії України (КПУ) заявили про намір домогтися 
«розслідування фінансових махінацій не визнаною в православному світі 
розкольницькою т.зв. "Українській православній церкві Київського 
патріархату" (УПЦ КП)». "За колишньої влади правоохоронні органи не 

були зацікавлені в розкритті таких злочинів. Але часи 
міняються, і ми добиватимемося розслідування 
діяльності УПЦ КП. А то, що вона напів- або 
білякримінальна, в цьому, думаю, вже давно ніхто не 
сумнівається", - заявив лідер КПУ Петро Симоненко в 

інтерв'ю прес-службі канонічної Української Православної Церкви. За 
словами П.Симоненко, минулі звернення представників партії до Служби 
безпеки України (СБУ) з проханням розслідувати діяльність "Київського 
патріархату" і його лідера Філарета Денисенка закінчувалися "відписками 
правоохоронців". Раніше представники КПУ заявили про те, що відлучений 
від Церкви Денисенко, а також колишній голова Верховної Ради України 
Леонід Кравчук причетні до зникнення грошей Компартії України (25-31 млн. 
радянських карбованців), які були перераховані на рахунки Денисенко. У 
минулому році в Україні розгорівся скандал, пов'язаний зі скаргою адвоката з 
Флориди, якому, за його твердженням, не був сплачений гонорар за 
розміщення представниками "Київського патріархату" 350 млн. доларів в 
банках США та Гонконгу. (Интерфакс-Религия / Седмица.ru) 

У розпорядження українського Міністерства культури будуть повернені всі 
фрески Михайлівського Золотоверхого собору, які зберігаються в 
Державному Ермітажі, повідомив глава Федерального агентства по культурі 
Михайло Швидкой. За його словами, в даний час проводиться ідентифікація 

наявних в Ермітажі фресок. "Якщо ми підтвердимо, що вони походять з 
України, то вони будуть повернені", - сказав Швидкой. Він нагадав, що ще в 
2003 році була досягнута угода між РФ і Україною про повернення фресок. "З 
тих пір було передано 11 фресок, і залишилося передати останні", - сказав 
М.Швидкой, не уточнюючи їх кількість. Раніше перший заступник міністра 
культури і туризму України Владислав Корнієнко повідомляв, що фрески 
Михайлівського золотоверхого собору можуть повернутися на Україну до 
кінця 2006 року. За його словами, українська сторона запропонувала 
повернути на Україну ці фрески, причому провести офіційну передачу фресок 
під час візиту російського Президента Владіміра Путіна на Україну, 
призначеного на 22 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Чотири 
фрагменти фресок XІІ століття Михайлівського Золотоверхого собору, що 
зберігалися в Ермітажі, були передані Україні в 2001 році. У 2004 році було 
передано ще 7 фресок. Михайлівський Золотоверхий монастир був 
заснований в 1108 році внуком Ярослава Мудрого - київським князем 
Святополком Ізяславовичем, і був одним з найбільших монастирів в 
стародавньому Києві. У 1934-1936 роках Михайлівський Золотоверхий собор 
і частина будов монастиря були знесені у зв'язку з проектом будівництва на 
цьому місці урядового центру. Перед знищенням храму вчені зняли з його 
стенів безцінні мозаїки і фрески. В кінці 90-х років Михайлівський собор було 
відновлено. Сьогодні Михайлівський собор належить УПЦ Київського 
патріархату. 

19 листопада відбулася знаменна подія 
- вперше цигани Закарпаття 
відсвяткували День Біблії. Декілька 
церков міста Ужгороду різних 
конфесій організували і провели це 
свято для мешканців циганського 
табору в селі Середнє, яке 
знаходиться в Ужгородському районі 
Закарпатської області, - повідомляє 
спеціально для Християнського 
Мегапорталу www.invictory.org Стас Матвієнко, директор студії VitaGraf. На 
свято були запрошені почесні гості - представники Українського Біблійного 
Товариства (УБТ), які подарували всім учасникам святкового служіння Біблії 
і біблійну літературу. Але найціннішим подарунком був драматизований 
аудіозапис Нового Завіту. "Бог любить всіх не залежно від того, хто ти є, - 
сказав Йосип Лацко, служитель циганської церкви. - Я знаю, Він вмирав і за 
нашу циганську націю. Ми, як і всі нації, що живуть в Україні, маємо повне 
має рацію на те, щоб у нас була Біблія на нашій рідній мові". Протягом 
декількох років УБТ поширює Біблії і біблійну літературу серед циган. 
Потреба циган в пізнанні Слова Божого постійно зростає і це стало причиною 
того, що УБТ здійснило проект аудіозапису Нового Завіту на одному з 
діалектів циганської мови. Бажання Біблійного Тавариства - продовжити цю 
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роботу, щоб ще більше представників циганської нації змогли почути про 
Слово Боже і щоб цей народ нарівні з іншими мав Біблію на рідній мові. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій від імені християнських, 
іудейських та мусульманських конфесій, які входять до неї, звернулися із 
закликом до Верховної Ради України не допустити легалізації 
одностатевих шлюбів. Представники духовенства відзначають, що в світі 
спостерігається „дивна тенденція пропаганди гомосексуалізму, що матиме 
негативні наслідки як для України, так і для світового співтовариства в 
цілому”. Разом з тим ВРД не виступає за дискримінацію гомосексуалістів. За 
словами священика УГКЦ Андрія Нагірняка, „двері Церкви відкриті для всіх, 
в тому числі і для гомосексуалістів. Завдання Церкви в тому, щоб допомогти 
їм позбавитися цієї вади”. 

Відсутність снігу аж до середини 
грудня спонукала священиків 
прикарпатських областей 
звернутися до Бога з проханням 
виправити „помилки” природи. 
Наближаються новорічно-
різдв’яні свята – традиційний пік 
напливу відпочиваючих в 
Карпатському регіоні. Кожний 
день затримки снігу скорочує 
майбутні прибутки карпатців, які 
вони отримують від туристів. 

Згідно дослідження Київського міжнародного Інституту соціології за роки 
незалежності рівень антисемітизму в Україні зріс. Політолог О. Палій 
коментує це так: „останнім часом збільшилася прірва між простим українцем 
та забезпеченим євреєм. Адже на початку 90-х із України виїхало дуже багато 
малозабезпечених людей єврейської національності до США, Ізраїлю, 
Німеччини. Відтак в державі зараз живуть лише забезпечені євреї. Люди 
втратили поруч з собою простого єврея – такого, як вони самі, того ж вчителя 
чи лікаря. Натомість бачить майже щодня по телевізору багатих євреїв. 
Спостерігають. Як значну частину українського бізнесу контролюють 
представники єврейської громади. Людей це дратує”. Звідси й зростання 
антисемітизму (Газета по-українськи.- 7 грудня). 

Івано-Франківська обласна Рада організувала зустріч з діючими 
єпископами, керівниками єпархій традиційних церков за участі в ній 
представників преси та соціальних інституцій. Йшла мова про спільні дії 
Церков у подоланні тих вад суспільства, які морально нищать українську 
молодь, руйнують споконвічну українські традиції. Дивує лише те, що в цій 
участі брали участь представники лише Греко-Католицької і Московсько-
Православної Церков. Чомусь зігноровані Церква Київського Патріархату і 
Автокефальна, протестантські спільноти та інші конфесії, які мають офіційну 
реєстрацію в області. 

В своєму інтерв’ю газеті „Факты” (№229) на питання „Рік тому за 
ініційовані вами в Біловежській пущі трансформаційні процеси деякі 
радикальні політики звернулися із закликом до Російської Православної 
Церкви піддати авторів угоди , підписаної у Віскулях, анафемі. Чи не 
боїтеся ви повторення подій ХVІІІ століття, коли чучело князя Мазепи тягли 
по Москві й били палками?” перший Президент України Леонід Кравчук 
відповів так: „ Для мене важливіше, щоб я не був підданий анафемі своїм 
народом. А анафеми певних політичних сил. Навіть якщо вони в рясах, я не 
боюся! При всій моїй глибокій повазі до Церкви, до релігії, я знаю: Церква – 
це не Христос! А Христос за богоугодні діяння, за діяльність заради свободи 
свого народу він не піддав би анафемі нікого”. 

Щоб догодити світовому єврейству Президент В.Ющенко дав доручення 
СБУ і Генпрокуратурі перевірити факти, пов’язані із нібито наявними в 
діяльності МАУП фактами антисемітизму. Це спонукала Академію 
звернутися до суду з позивом на Президента і його Секретаріат, бо ж для того, 
щоб давати такі розпорядження, треба мати в наявності перевірені факти, а не 
працювати на основі слухів. Протиправність дій В.Ющенка ректор МАУП М. 
Головатий обґрунтовує тим, що рік тому вуз за аналогічні звинувачення вже 
піддавався перевірці спеціальною комісією. Офіційний документ останньої 
спростовує цей наклеп (ВВ. - №183). 

Досить дивне твориться в 
МАУП, що спонукає ставити 
питання, а кому ця Академія 
служить. З одного боку, вона 

прагне видати себе як одну із найукраїнськістних вищих навчальних установ, 
а з другого – заключає договір про співпрацю з УПЦ МП, в якої українськості 
кіт наплакав, на підготовку і перепідготовку на своїй базі на сучасному 
церковно-богословському рівні фахівців з напрямків соціальна робота і 
соціальна педагогіка. При цьому передбачено в рамках навчальних програм 
цих спеціалізацій вивчення восьми богословських дисциплін. Міносвіти 
визнало таку діяльність МАУП незаконною, оскільки нині державою визнана 
лише одна духовна спеціальність – богослов’я (теологія). Згідно думки 
міністерських працівників, відкривати нові спеціальності і починати 
викладання для студентів цього фаху можна лише керуючись винятково 
державним переліком спеціальностей, а для одержання на це ліцензії треба 
виконати відомі 23 умови. Спонукає поставити питання і те, чи вигідна нині 
Україні та антисемітська зорієнтованість, яку виявляє Академія? Комусь зовні 
потрібний імідж України як антисемітської держави, бо ж зрозуміло, що при 
наявності цього нашу країну можуть не прийняти в низку міжнародних 
організацій (2000.- 1 грудня). 

Різдвяний вогонь з Єрусалиму на польському кордоні передадуть Україні 20 
грудня. Десь з 20-23 грудня він почне передаватися в різні міста і села країни. 
4 січня із львівського собору св. Юра вогонь почне свою ходу по парафіям 
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греко-католицької Церкви. На Говерлу за традицією він попаде в день Різдва 
Христового. 

В Україні видано молитвослов для незрячих. Його автори – викладачі та 
студенти Волинської духовної семінарії. У виданні зібрано майже двісті 
найвідоміших молитов. У кожну із 78 спеціальних бібліотек для незрячих 
України буде передано безоплатно по декілька примірників молитвослова. 

Українська Міжцерковна Рада православних, римо-католицьких, греко-
католицьких і протестантських союзів і об'єднань зібралася 17 листопада 
на позачергове засідання саме для того, щоб обговорити заяви 
російського єпископа. У своїх заявах Ряховський не тільки засуджує участь 
українських церков у Помаранчевій революції, а також критикує ініціативу 
президента України реабілітувати воїнів Української Повстанської Армії, 
повідомляє Християнський Мегапортал «InVictory». Рада ухвалила офіційну 
заяву, у якій єпископи висловлюють глибоку стурбованість заявами 
Ряховського. Ці заяви названі такими, що "не відповідають історичним 
фактам і дійсності, суперечать духу Біблії, є втручанням духовної особи іншої 
країни у внутрішні справи України, вносять розбіжності та розпалюють 
національну й релігійну ворожнечу між християнами Росії і України, не 
сприяють зміцненню дружби й взаєморозуміння між двома державами та не 
служать миру, згоді й любові". Українські церковники вимагають публічного 
вибачення перед українським народом, християнськими церквами й 
громадськістю за поширення неправдивої інформації, яка принижує гідність 
української нації. (Релігійно-інформаційна служба України) 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
УПЦ Московського Патріархату перш ніж йти за свої ворота з метою когось 
морально виховувати, треба подумати про моральне виховання своїх 
священиків, а відтак і семінаристів. Тоді не трапиться те, що мало місце в 
райцентрі Бар Вінницької області, коли священик Богдан, відвідуючи районну 
лікарню як пацієнт, повитягував гаманці із сумок медсестер. І таке траплялося 
не один раз. Хіба цьому отцю-негіднику не було відомо, які зарплатні крохи 
одержують ці сестрички. А він сам живе ж безбідно, бо ж зарплату визначеної 
суми не одержує. Оправдуючись, отець Богдан сказав, що він „пожартував”. 
Проте парафіяни тих храмів, де той служив, проблему вирішили по-своєму: 
вони навісили нові замки на двері храмів і не пустили його до них.  

Львівське Крайове Ставропігійне Братство із подивом сприйняло 
інформацію про те, що УАПЦ веде якісь переговори з УПЦ МП з 
приводу об’єднання. Братство обурюється тим, що ці переговори ведуться 
якось утаємничено, без благословення на те Вселенського Патріарха 
Варфоломія, який фактично є главою Української Церкви. Воно звернулося 
до архієпископа Львівського УАПЦ Макарія з проханням інформувати, на 
яких засадах здійснюється діалог. 

Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ в своїй діяльності все більше 
виявляє ті риси, які характеризували Київське Православ’я. Про її 
відкритість (а це – риса Українського Православ’я) свідчить та проща вірних 
єпархії, яка була проведена ними до Зарваницької чудотворної ікони Божої 
Матері. Прощу очолив архієпископ Ігор. В ній взяло участь більше 200 вірних 
з різних парафій єпархії. До них приєдналося ще понад 15о паломників з 
Львівського Крайового Ставропігійного Братства. Окрім огляду духовного 
комплексу, був молебень в головному собору Марійського центру, процесія із 
запаленими свічками до чудотворного джерела. Характерно, що 
Зарваницький комплекс належить Українській Греко-Католицькій Церкві. 

Курйозний випадок села Ільківка, що в 15 кілометрах від Вінниці, має 
послужити уроком для інших. Тут рухнув новозбудований (правда, ще не 
повністю) храм, який під керівництвом недосвідченого в справах будівництва 
священиком УПЦ Московського Патріархату спорудили самотужки вірні 

парафії. Оскільки коштів на 
будівництво було зібрано мало, 
то вирішили не замовляти план 
майбутнього храму у 
професіоналів, не наймати 
спеціальних майстрів для 
будівництва, а все зробити 
власними силами. Ще й 
задумали вибудувати храм з 
порівняно високими стінами. І 
ось вони не витримали 

перекриття, розійшлися – і вся будова рухнула. Благо, що це не трапилося у 
вже повністю збудованому храмі під час літургії. 

7 грудня митрополит РПСЦ Корнілій повернувся до Москви з України, де 
він перебував з архіпастирським візитом. Як відзначають фахівці, нинішня 
поїздка глави РПСЦ до України була оточена атмосферою таємничості. Якою 
була програма візиту в точності, відомо лише в найближчому оточенні 
владики Корнілія. Проте раніше з'являлася інформація про те, що митрополит 
РПСЦ повинен був побувати в приходах Одеси і Нової Некрасовки. На думку 
експертів, останнім часом поїздки митрополита Корнілія в Україну стають все 
більш регулярними, що свідчить про підвищену увагу РПСЦ до українських 
приходів. Про це повідомляє сайт "Правда Старої віри". 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
В неділю, 19 листопада, в італійському місті Болонія відбулося Свято 
Духовної України. Ця велична подія, приурочена переходу вірних УГКЦ до 
нового храму, наданого в користування італійською церквою, була 
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зорганізована отцем Василем Поточняком, духовним опікуном українців 
Болонії та місцевою громадою. 

Новий храм Пресвятої Трійці освячено в Обухові під Києвом. Тут 
знаходиться центральний формаційний Дім Польської Делегатури 
Облатів Місіонерів Непорочної Марії в Україні. На вибудову цього храму 
о. Павла Вишковського благословив ще покійний Папа Іван Павло ІІ словами: 
„Відбудуй Церкву в Україні!”. Виступаючи з проповіддю при освяченні 
храму, владика Маркіян Трофим’як сказав: „Ми будуємо храми, щоб було 
менше біди. Адже саме Церква навчає людей жити в моральному ладі, 
переказуючи науку Євангелія, котре закладає підвалини життя в мирі, 

справедливості та добробуті”. 
В Києві скоро появиться семінарія Римо-
Католицької Церкви. Вона працюватиме в 
підготовці священиків-богословів 
європейського стандарту. Вже проведено 
„косметичний ремонт” будівлі, в якій 
розмістять семінарію. Вона знаходиться на 
пересічення вулиць Мельникова і Якіра. 
Куратором реставрації будівлі виступає 
Східний вікаріат чоловічого домініканського 
ордену. 

З Риму надійшла вістка, що процес беатифікації митрополита Андрея 
Шептицького перейшов до Богословської комісії. Це – великий поступ, 
який відбувся завдяки старанням учасників Постійного Синоду 
безпосередньо в Папи Бенедикта ХVІ. 

Виповнилося 15 років з часу поновлення в Україні діяльності Ордену 
паулінів. Однією із святкових подій в заходах із відзначення дати стало 
скликання братів Ордену Святого Павла в Кам’янець-Подільському. На цю 
зустріч приїхав із польського Ченстохова Генеральний дефінітор Ордену о. 
Станіслав Ярош. В Україні Орден починався у Сатанові і Підволочиську. 

В чому вбачає недружелюбність УГКЦ щодо 
Церкви Московського Патріархату України 
Патріарх Російського Православ’я Олексій ІІ, 
то він конкретно не каже. Але з його вуст 
постійно звучать заклики до Ватикану скоїти якісь 
„конкретні кроки для зміни ситуації на краще”. 
Імперський стиль мислення Патріарха закриває 
йому очі на те, що Україна – то незалежна держава 
і ти, владико, до релігійної ситуації в ній не маєш 
ніякого відношення. Наведи порядок у себе в Росії, 
а українці якось і без тебе у своїх справах 
розберуться. 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
В Києві відбулися заняття Міжнародної школи благовісту Біллі Грема, яку 
організували Християнський центр „Відродження” спільно з 
євангельською асоціацією Біллі Грема за підтримки євангельських 
церков України, місій та інших християнських організацій. Метою школи 
було через загальні пленарні засідання і тематичні семінари закликати до 
активної участі у благовісті служителів різного рівня. Особлива увага була 
звернута на питання підготовки і участі кожної місцевої церкви у фестивалі 
„Відродження – 2007” за участю Франкліна Грема. 

Заступник єпископа Церкви християн віри євангельської України Микола 
Синюк стурбований не тільки можливим законодавчим визнанням 
права на укладення одностатевих шлюбів, а й тим, що такі сім’ї будуть 
мати право усиновляти дітей. „Які діти можуть вирости в сім’ях 
гомосексуалістів і лесбіянок? – питає пастор і відповідає – такі ж, як і вони”. 

Масове поширення свідками Єгови матеріалу „Кінець фальшивої релігії 
вже близько!” викликало протест таких християнських Церков 
Львівщини як УГКЦ, УПЦ МП, УАПЦ та РКЦУ. Вони звернулися з 
відкритим листом до Львівської обладміністрації, в якому зазначають, що 
назва матеріалу, а також зображення повії на фоні християнських храмів 
ображає їх релігійні почуття, можуть спричинити розпалювання 
міжрелігійної ворожнечі. Представники названих Церков вважають, що 
керівники „Релігійної організації Свідків Єгови” вчинили свідомі дії, що 
посягають на гідність християн, тому їх дії мають бути належно оцінені з боку 
відповідних державних органів”. 

Членам протестантських церков все складніше відвідувати своїх одновірців 
в інших країнах СНД, особливо у середньоазійському регіоні. Так, 
нещодавно в Узбекистані без з’ясування причин було арештовано 
прихожанина однієї із київських баптистських церков, громадянина України 
Юрія Стефанко. Він разом із сім’ю прилетів сюди, щоб відвідати своїх друзів-
християн. При арешті не тільки п. Юрія, а навіть його дітей було жорстоко 
катовано узбецькими міліцейськими. Києво-Троєщанська громада зверталася 
до Посольства Узбекистану з проханням звільнити незаконно арештованих. 
Зрештою Ю.Стефанко було депортовано з цієї середньоазійської країни. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
21 листопада російський шоумен Андрєй Малахов на Першому каналі 

(ОРТ) провів чергову передачу "Пусть говорят", в якій знову "наїхав" 
на пастора однієї з найбільших українських протестантських церков 
Сандея Аделаджу, - повідомляє Християнський Мегапортал 
www.invictory.org. Передача називалася "Ефект тайської пігулки". Як завжди, 
"потерпілі" розповідали про те, як вони прийшли в реб.центр Сандея в Києві, 
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а їм сказали, що "негоже Богові 
дрібницю давати" і збирали 
пожертвування. Авторитетні 
професори розповідали про те, що 
неопротестантські церкви взагалі не 
можна зараховувати до 
протестантських. А сам Андрєй 
Малахов воднораз підсумував: "Не 
дарма Сандея до Росії не пустили". 
Цікавим є той факт, що в студії був 
присутній пастор, що захищав 

християн і якому студія аплодувала. А в один момент "постраждалим" від 
реб.центра Сандея із залу хтось голосно 
крикнув: "Та ти брехню говориш!" 
Нагадаємо, що минулого разу Адрєй Малахов 
запросив Сандея на свою передачу, але 
українського пастора просто не пустили до 
Росії, внаслідок чого пройшла передача "Нові 
ідоли" з досить жорстким підтекстом проти 
протестантів. Згодом за цю програму 
вибачався керівник Першого каналу 
Константин Ернст. 

У статті під назвою "Українські харизмати колективно покаялися в 
антисемітизмі", присвяченій мітингу харизматичної церкви "Новий 
Заповіт", було сказано: "Акція колективного покаяння в антисемітизмі 
була проведена членами харизматичної громади "Новий Заповіт" в місті 
Смілі Черкаській області". Далі йшла інформація про мітинг, - повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на БХД. 
Викликають неспокій факти появи наклепницької інформації, що 
почастішали в ЗМІ щодо протестантських церков. Навіть не зважаючи на 
подальше (практично неминуче) визнання помилковості такої інформації, 
провокації щодо християн продовжуються не тільки незначними ЗМІ, але й 
авторитетними інформаційними агентствами і крупними телеканалами. 

Газета „Православная Москва” (№23), яка видруковується за 
благословенням Московського Патріарха Алексія ІІ вмістила статтю 
„Нигериец Аделаджа, ныне гражданин Украины, хочет завоевать весь 
мир”. Стаття цікава своєю інформативною частиною. Тут, окрім біографії 
Аделаджі, дається загальна характеристика створеної ним 
неоп’ятидесятницької церкви. „Згідно останніх соціологічних даних, 
харизматичний культ є найдинамічніше зростаючим релігійним рухом на 
території Росії та України… Організація „Посольство Боже” є 
найчисельнішою харизматичною релігійною організацією в Європі і однією із 
найбільших у світі… Нині нігерійський пастор Аделаджа – один із 
найвідоміших проповідників у всьому світі. Ось деякі факти і статистичні 

дані: 1.через „Посольство Боже” пройшло вже біля мільйона осіб; 2. в 
тридцяти країнах світу відкрито більше 300 його церков; 3. три тисячі 
політичних діячів виховані в київській церкві „Посольство Боже”; 4. біля 30 
богослужінь щотижня проводяться в громадах Києва; 5. щомісяця декілька 
десятків, а то й сотень осіб реєструються в центральній громаді „Посольства 
Божого”; 6. багато відомих політичних лідерів Верховної Ради України і 
депутатів є членами цієї церкви або відвідали її богослужіння; 7. „Посольство 
Боже” проводить роботу в школах, на заводах, в банках і в організаціях; 8. 
„Посольство Боже” розпочало будівництво в Києві своєї будівлі, так званого 
Українського духовно-культурного центру, розрахованого на 15-20 тисяч 
осіб. Це буде перша подібна будівля в Європі. Під її будівництво виділено 2 га 
землі. Загальна площа будівлі становитиме 30 тис. кв. метрів. В ній буде зал 
на 10 тисяч осіб. Обсяг інвестицій на будівництво становить 24 млн. доларів”. 
Газета відзначає, що Аделаджа, як і всі великі харизматичні церкви, сповідує 
принципи Коупленда, Екмана Хейгіна та ін., згідно яких християнин має 
прагнути до багатства, красоти і влади. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
Турбота про здоров’я дітей є одним із пріоритетів МААО „Арраїд”. Один із 

чисельних проектів Асоціації спрямований саме на соціальну допомогу 
молоді України. Завдяки спонсорській допомозі „Арраїд” в середній школі 
селища Водопійне Чорноморського району Криму було відкрито новий 
медпункт, оснащений за сучасними стандартами. Окрім Водопійного, 
„Арраїд” реалізував ще три подібні проекти в сімферопольській школі №7, в 
селищі Сарибаш та смт. Совєтське. 

Один із лідерів кримськотатарського народу Р.Чубаров в своєму інтерв’ю 
газеті „2000” зауважив, що хоч Р. Ахметов до певного часу й не цікавився 
політикою, але люди з його оточення настирливо рекомендували йому 
утворити Партію мусульман України. „Ми в Криму виступили проти. 
Взагалі – ми проти партій на релігійній основі… Коли створювалася Партія 
мусульман України, то вони 
насамперед на яку територію мали 
звернути увагу? На ту, де найбільше 
мусульман. Зрозуміло, що на Крим. І 
своїми діями почали завдавати нам 
певну незручність… Перед виборами 
2006 року з боку великого патрона – 
Партії регіоналів надійшла 
пропозиція всім бажаючим влитися в 
її структуру. Ось тоді послідовники 
Партії мусульман і влилися 
шеренгами в регіони. 
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ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 

 
Якщо ви бажаєте дізнатися, хто такі хасиди, щось про їх засновника і 
духовного лідера цадика Нахмана, то зверніться до брошури Володимира 
Шварцмана „Єврейські адреси Умані”. При її написання автор використав 
чисельні архівні матеріали. Він описує не тільки архітектурні пам’ятки Умані, 
які пов’язані з єврейством, а й говорить про визначних діячів єврейської 
діаспори, ілюструє текстовий матеріал фотографіями. 

Головний рабин Києва та України Яків Блайх вважає нинішній Закон 
України про свободу совісті 
одним із найдемократичніших в 
Європі. Водночас, враховуючи 
демократизацію суспільного життя 
в Україні, рабе вважає достатньою 
наявність не десяти, а трьох осіб-
засновників для створення місцевої 
релігійної організації якоїсь 
конфесії, а для реєстрації 
всеукраїнського об’єднання 
конфесії також не наявності в 
більш як половині областей їх 
громад, а лише в трьох. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

Рідновіри як представники автохтонної релігії України звернулися до 
Президента України, Верховної Ради та Уряду з приводу недоцільності 
впровадження християнської етики в школі. У Зверненні зазначається, що 
„нам уже відомі десятки фактів примусового вивчення в школах 
християнських молитов… Діти-рідновіри, які виховані в рідних морально-
звичаєвих традиціях, не піддаються фанатизму. Вони виявляють природну 
непокору, за що зазнають знущань як з боку вчителів, так і з боку своїх 
однолітків. Нещодавно вилучено зі шкільних програм „Українське 
народознавство”. Невже новий уряд України вважає, що українським дітям 
краще вивчати писання чужого юдейського народу. Ніж духовну спадщину і 
звичаї наших рідних праукраїнських Предків?” (За Рідну Віру. - №2). 

В караїмів Криму з’явилося сподівання, що нарешті їх проблемами 
зацікавиться влада Криму. Відбулася конструктивна розмова делегації 
кримських караїмів у складі голови Асоціації „Кримкарайлар” В.Ормелі та 
голови етнокультурного центру Кале” Д.Полканова із головою ВР Криму 
Анатолієм Гриценком. Йшла мова про повернення караїмам їх культових 
приміщень, підготовку молодих фахівців із караїмів до етнокультурної 
роботи, створення музею історії та етнографії кримських караїмів. З’явилася 

також надія на те, що члени всіх громад, які об’єднані Духовним Управлінням 
караїмів України, незалежно від місця 
проживання одержать можливість 
задовольняти свої духовні потреби в 
кенаса Сімферополя (Къырым 
къарайлар. - №12). 

„Демографічна і соціально-економічна 
ситуація надто тяжка,- визнав у своїй 
доповіді на Х-му Курултаї тюркських 
народів світу голова Асоціації 
„Кримкарайлар” В.Ормелі. – В Криму 80% караїв – люди похилого віку, 
тобто 640 осіб із 800. Із врахуванням дітей, учнів, інвалідів і безробітних, 
залишається біля ста працюючих. Якщо в сім’ях в минулому було 10-12 дітей, 
то нині 1-2, рідко 4. Із-за складностей міжспільнотних зв’язків все рідше 
з’являються національні сім’ї і зростає асиміляція. З 1989 року почалося 
національне відродження. Незважаючи на величезні втрати, караї зберігають 
стійку національну самосвідомість… Корінні зникаючі народи вимагають 
особливої уваги світового співтовариства для збереження їх як біологічних 
популяцій. Потрібні програми із збереження генетичного фонду караїв” 
(Къырым къарайлар. - №12). 

Керівник рідновірівської організації «Великий Вогонь» Геннадій Боценюк 
не заперечує, що деякі молоді люди, яких називають скінхедами, дійсно 
приходять на ритуал «Великого Вогню». Це, на його думку, тому, що 
язичницькі вірування популярні серед патріотично налаштованої молоді. Що 
стосується України, то, на відміну від Росії, у нас яскраво вираженого 
скінхедівського руху немає. Не приховую те, що багато із молодіжних груп є 
посвідченими вогнищанами». Подеколи мені приходиться «обламувати» 
надто радикальних – вчити їх толерантності і правилам хорошої поведінки у 
громадських місцях. Я також противник нелегальних іммігрантів. «Жаліти 
вихідців із бідних африканських країн, які у віднесеній до країн третього світу 
Україні чомусь не бідують, нічого. Чи ми хочемо, щоб вони через десяток 
років палили в пригороді Києва автобуси, як те роблять нині в пригородах 
Парижу? Я цього не хочу» (ВВ. - №181). 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Під час недавнього офіційного візиту до України Голови Всекитайського 
Комітету Народної політичної консультативної Ради Китаю Цзя Цзіліня 
послідовники Фалуньгун організували акцію протесту. Насамперед в 
невеличких листівках вони засвідчили, що Цзя брав і бере безпосередню 
участь у репресіях проти послідовників Фалуньгун. Одна із послідовниць 
вчення навіть подала судовий позив на Цзя Цзіліна, звинувачуючи його в 
геноциді, застосуванні катувань у відношенні фалуньгунівців. При цьому 
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наводилися конкретні факти, зокрема вбивство 8-річної дитини і її матері. У 
Сімферополі було арештовано демонстранта проти приїзду в Україну Цзя. На 
плакаті, який він тримав в руках, було написано: „Руки Цзя Цзіміня у крові 
послідовників Фалуньгун”. 

В Україні зростає кількість тих, хто за 
допомогою системи Порфирія Іванова зміцнює 
стан свого здоров’я. Так, 60-річна Раїса 
Маєвська вже понад 30 років пірнає в крижану 
воду і завдяки моржуванню жодного разу не 
хворіла. Окрім методики занурення в холодну 
воду, вона взяла в Іванова ще й практику 
голодування. У п’ятницю і суботу Маєвська 
нічого не їсть. „Моржування дає мені заряд 
бадьорості і любові, усмішку, радість на весь 
день”,- каже вона. Слідуючи прикладу іванівки, 
багато її друзів вилікували в такий спосіб свої 
недуги, зокрема високий тиск, хвороби спини 

(Експрес.- 30 листопада). 
Останнім часом стали говорити про якусь протиправну акцію Служби 
Безпеки України у сфері релігійного життя, зокрема щодо ставлення 
місцевої влади до різних конфесій, окрім т.зв. традиційних. Не станемо 
категорично твердити про її наявність, але й СБУ в своїй діяльності має діяти 
в рамках чинної Конституції України і Закону країни про свободу совісті, де 
немає якоїсь градації конфесій, засвідчується повна свобода віросповідань, 
право кожного пропагувати свої релігійні погляди повсюдно. А відтак має 
місце переслідування місіонерів Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. У 
Вінниці їх арештовує міліція і забороняє з’являтися з євангелізаторською 
місією на вулиці. В Києві якісь 12 осіб нападають на чотирьох місіонерів, а 
захист від них від міліції одержати не вдалося. В районі об’їзної дороги 
невідомий металевим прутом розбив голови двом вірним ЦІХСОД. 
Прийшлося їх госпіталізувати. Чужинці заходять в молитовні будинки різних 
невеликих конфесій і погрожують розправою з присутніми там вірними. Є 
факти хапання нібито „за порушення громадського порядку” свідків Єгови. 
То ж хтось по прикладу Росії ініціює в Україні чорносотенство, чим, 
зрозуміло, підриває імідж нашої 
країни як країни демократії.  

Майже всі масові газети України 
повідомили про той рекорд, 
який має Товариство 
свідомості Крішни. Вони до 
свого свята гори Гавардхани 
виготовили торт вагою 1700 
кілограм. Довжина торту 
становила 8 метрів, а ширина -3. 

На його виготовлення пішло 320 кг муки. 560 кг цукру і масла, центнер 
горіхів і солодких екзотичних фруктів. Оскільки торт вегетаріанський, то при 
його приготування не було використано жодне яйце. „Цей торт – не просто 
блюдо. Він доводить, що вегетаріанці можуть добротно харчуватися і 
водночас радіти життю. Не треба коїти якесь насилля над живими істотами, 
смачну і корисну їжу можна приготувати й більш мирним шляхом. Цей торт – 
краще засвідчення цього”, - сказав керівник всеукраїнського центру 
крішнаїзму Ачьюта Прія дас. 

 
 

МІСТИКА 
 
Техасець Бен Реггерс через Інтернет виставив на продаж свою душу. При 
цьому він запросив за неї ні багато, ні мало – аж 10 мільйонів доларів. 
Мешканець містечка Корпус-Крісті 
заявляє, що його пропозиція є серйозною, а 
тому просить не турбувати якимись 
дурнуватими жартами. „Я розумію, що 
якщо хтось і знайдеться, хто забажає 
придбати мій товар за такі кошти, то це 
скоріше буде сам Сатана. З ним і хотів би я 
мати справу, - пише продавець душі. – 
Якби я з ним зміг якось домовитися, то це 
дало б мені можливість вирішити всі мої 
сьогоднішні проблеми як безробітного журналіста”. 

Останнім часом серед молоді Києва зростає кількість тих, хто відносить себе 
до готів. Готи вважають, що все те, що до цього 
громадськість розглядала як темне, жахливе, 
неприємне, насправді є світлим і добрим. Готи 
одягають темний одяг. Вони полюбляють 
збиратися на кладовищах, де, згідно їх міркувань, 
під час сидіння на склепах і могилках вони нібито 

„підзаряджаються” 
позитивною енергією. 
На відміну від панків 
готи є спокійними, не 
вдаються до бійок, 
насилля. Поклоніння 

силам зла, прокляття, ворожіння і чорна магія –
цілком нормальна для них справа. Сьогоднішні готи 
– це молоді люди, які хочуть чимось виділитися, 
часто не знаючи навіть всієї ідеології готизму. В 
дечому готи близькі до сатаністів, бо ж вони 
поклоняються чорним силам. 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
В Австрії і деяких районах Німеччини набирає силу громадська кампанія, 
спрямована проти новорічних дідів морозів. Супротивники Санта-Клауса 
стверджують, що цей персонаж був створений рекламщиками "Кока-коли", а 
його участь в різдвяних гуляннях суперечить святковому духу. Найбільший 

різдвяний ринок Відня пропонує своїм відвідувачам будь-які 
новорічні іграшки, кулі, печиво... тут є все, окрім Санта-
Клаусів. Їх можна зустріти тільки в одному місці - на 
наклейках "Ні – Санті", які розклеєні просто всюди. 
Представник міської ради Відня заявив, що відмова від образу 
Санта-Клауса є основною вимогою до лоточників, які 
торгують на одному з найбільших різдвяних базарів Європи. 
Про це повідомляє "Media International Group" 

У Німеччині Санта-Клауса звинуватили у фашизмі. Мережі німецьких 
магазинів довелося вилучити з продажу і знищити цілу серію мініатюрних 
дерев'яних фігурок Санта-Клауса після того, як покупці стали скаржитися, що 
поза Санти нагадує їм "гітлерівське вітання". За словами офіційного 
представника торгової мережі Йозефа Ланґе, після появи на прилавках 
магазинів цих фігурок до них стали поступати дзвінки від покупців. Люди 
повідомляли, що в жесті дерев'яного Санти вони побачили "гітлерівський 
салют", заборонений законом разом з іншою символікою часів "третього 
рейху". Про це повідомляє "Росбізнеськонсалтінґ" 

Недавно в Інтернет-мережі з'явився сайт, мета якого є не зовсім зрозумілою. 
Чи то автори бажають "посміятися" над християнством, чи ж то 
показати "слабкі боки" християн-американців. На головній сторінці 
"церква" Landover Baptist Church "пропонує" дітям зненавидіти своїх батьків і 
повірити в Ісуса Христа. Зробивши це, вони отримають в подарунок... Play 
Station 3 (PS3), - повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org. 
Як відомо, Америка дуже бурхливо відреагувала на вихід цієї нової ігрової 
системи. Для того, щоб встигнути придбати консоль, американці займали 
черги за тиждень до її виходу. Реліз супроводжувався пограбуванням 
магазинів, безладами й бійками. Нижче ми приводимо переклад статті. Тон і 
текст ми постаралися зберегти таким, яким він є в оригіналі: "Привіт, 
хлоп'ята! Якщо ваші батьки не можуть купити вам PlayStation 3 на Різдво, у 
вас все ще є можливість отримати її БЕЗКОШТОВНО! Ви колись чули про 
Ісуса Христа? Що ж, Він чув про вас! І Він хоче, щоб у вас були всі круті 
іграшки, на які скупляться ваші батьки! До речі, Господь Ісус дуже 
засмучений, що ваші батьки не дають вам всі останні іграшки, які заслуговує 
кожна дитина в Америці! І Ісус вам в цьому допоможе, тому що Він - ваш 
дружбан! Якщо ви ніколи не чули про Ісуса, Він - невидимий бог 

(необмежена кількість життів!), який дуже любить 
вас і нічого не хоче крім того, що мешкає в 
хмарах, щоб тільки подарувати вам PlayStation 3! 
Тут, в церкві Landover Baptist Church, ми служимо 
Ісусу Христу, і Він розповів нам про вас і вашу 
проблему. Ще Він дав нам спеціальні інструкції 
для того, як ми повинні доставити вам PS3. Це 
дуже просто - як раз-два-три! Зрозумійте, Ісус НАБАГАТО більше піклується 
про вас, аніж ваші батьки БУДЬ-КОЛИ зможуть! Вони вас ніколи не 
любитимуть так, як любить Ісус! Якщо ви зненавидите своїх батьків за те, що 
вони не можуть дістати вам PS3 на Різдво, Він вас повністю зрозуміє! І Він 
абсолютно не проти! До речі, вам повезло - для того, щоб слідувати за Ним, 
вам навіть потрібно ненавидіти своїх батьків! "Якщо хто приходить до Мене і 
не зненавидить отця свого і матері... той не може бути Моїм учнем", - сказав 
Господь Ісус (Лука 14:26). Прикольно, так? Отже, якщо ви зненавидите своїх 
батьків, ви вже на півдороги до того, щоб стати Справжнім Християнином! 
Вітаємо! Ось, що потрібно зробити для того, щоб отримати безкоштовно Play 
Station 3: 1. Скажи Ісусові, що ненавидиш своїх батьків, і попроси Його стати 
твоїм Батьком. Вибачся у Нього за свої гріхи і щоб Він покрив тебе Своєю 
кров'ю (ти побачиш багато крові, розбризканої по екрану твого телевізора, 
коли гратимеш в Grand Theft Auto 3!); 2. Знайди одну з кредитних карток (а 
ще краще банківський чек!) твоїх батьків; 3. Подзвони в наш церковний офіс, 

де ти отримаєш прості 
інструкції про те, як 
використовувати кредитну 
картку батьків, щоб зняти з 
рахунку добровільну пожертву 
по телефону. Не хвилюйся, 
якщо не можеш знайти 
кредитну картку. Ми можемо 
навчити тебе, як 
використовувати чек твого 
тата, щоб автоматично зняти 
гроші (що дасть тобі 
безкоштовну доставку і 
додатковий диск з грою!). Ще 
важливо: якщо твої батьки 
запитають тебе, де ти узяв нову 
Play Station 3, просто скажи їм, 
що твій Господь Ісус Христос 
доставив її тобі поштовою 
службою США в обмін на 
твою душу. Ще Play Station 3 
від церкви Landover Baptist 
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Church включає оновлену версію популярного диска PS2, Tony Hawk's 
Underground. Ти можеш завантажити обличчя Ісуса в гру і автоматично 
розкрити всі коди "God Mode", щоб Ісус міг виграти будь-який рівень і 
представляти неймовірні трюки, повороти і хитрощі! Як новому 
християнинові, тобі напевно захочеться поділитися Доброю Звісткою з своїми 
друзями. Що здорово в Tony Hawk's Underground, - ти можеш навіть сходити 
зі своєю скейтборд, прогулюватися пішки і говорити з іншими скейтерами 

про План Спасіння! І якщо 
вони не приймають Ісуса 
Христа як Особистого 
Спасителя, ти можеш пізніше 
їх усіх вбити. Правда кльово!? 
На додаток до всього, якщо ти 
цікавишся християнськими 
комп'ютерними іграми, діти 
церкви Landover Baptist 
використовують карти, 
засновані на Біблії і героїв в 
Нереальній Битві, для своєї 

підготовки щоб стати християнським солдатом і допомогти Ісусові 
"повирізувати" грішників в останній битві Армагеддону (нехай буде Божа 
воля, щоб вона здійснилася під час другого президентства Джорджа Буша)". 
Прочитати версію статті англійською мовою можна тут: 
www.landoverbaptist.org/news1206/ps3.html 

Слова "In God We Trust" незабаром перестануть різати погляд тим, кому 
цей вираз нічого не говорить або заважає. Вислів, що довгий час фігурував 
на зворотному боці банкнот і реверсі монет США різних достоїнств 
починаючи з 1864 р., вигнаний на обріз (ребро) нових монет гідністю в один 
долар В лютому 2007 р. нова серія доларів вийде з монетного двору. На 
монетах красуватимуться обличчя отців нації - Вашингтона, Адамса, 
Джефферсона і Медісона, а також Статуя свободи. Офіційно заявлена 
причина перенесення фрази про віру в Бога на обріз - на вищезгадані обличчя 
не вистачає місця. До речі, далі планується випускати щорічно по чотири 
типи нових однодоларових монет з особами спочилих у Бозі лідерів країни. 
Рішення це викликало хвилю критики з боку християнських лідерів Америки. 
Пошанувати пам'ять президентів, звичайно, можна і потрібно, відзначають 
вони, але тільки ось не за 
рахунок зносу н обріз 
релігійно-національного 
кредо країни, що швидко 
стирається. Вони 
стверджують, що це 
рішення було схвалено під 
тиском лібералів-атеїстів, 

які всіляко прагнуть видавити християнську складову з національного 
консенсусу. Зараз, до речі, суд розглядає позов доктора Майкла Ньюдоу, 
відомого борця з релігійним засиллям в США, що вимагає відмінити 
національне покладання надії на Бога, оскільки воно порушує права 
невіруючих або віруючих в інших богів. Раніше він вже вимагав прибрати 
згадку про Бога з клятви вірності США. Адже, присягаючись у вірності, 
кожен американець підтверджує існування Всевишнього! Його нинішній 

позов проти "In God We Trust" - не перший за 
рахунком. Перший був провалений, оскільки 
суддя ухвалив, що ці слова не символізують 
собою зобов'язання уряду дотримуватися 
якихось релігійних положень і практик, а є 
"патріотичним церемоніальним гаслом, що 
має історичне обґрунтування". Проте "борець 
із засиллям" не заспокоївся, і тепер бореться 
саме з історичною складовою. Боротьба ця 
лякає християн, оскільки будь-яка поступка 
Ньюдоу і його соратникам означатиме 
порушення статус-кво і може мати дуже 
несподівані наслідки. Наприклад, комусь 

захочеться зажадати змінити назву Лос-Анджелеса - "міста Ангелів", або 
Сакраменто, що означає "церковне таїнство". Або 
ж прибрати християнську символіку звідусіль. 
Цікаво, що цим стурбовані не лише християнські 
лідери, але й юристи, оскільки база багатьох 
законів і постанов вибудована саме на 
християнській моралі. А наступним кроком після 
проголошення поза законом згадки 
християнських цінностей може стати і 
проголошення поза законом й "демонстрації 
віри", що є вже прямим порушенням Конституції. 
Правда, може на той час і її змінять, щоб і вона не різала слух своєю 
неполіткоректністю, пише Ранок.Ру 

Група азербайджанських письменників і журналістів оголосила про 
зречення від ісламської релігії. У такий спосіб вони висловили протест 
проти дій влади щодо її ставлення до журналістів, ув’язнених за критику 
ісламу. Як заявив один з учасників акції, письменник Ган Турали, 
"Азербайджан - світська держава, і власті не повинні нав'язувати іслам всім 
громадянам". Поет Агшин Дадашев підкреслив, що не має наміру приймати 
будь-яку іншу віру; свої дії він пояснив як протест проти "релігійних 
структур, що прикриваються ісламськими цінностями". Нагадаємо, що стаття 
"Європа і ми", в якій містилася критика ісламу, була опублікована 1 
листопада в азербайджанській газеті "Сенет" ("Мистецтво"). 15 листопада 
автор статті Рафік Таги і редактор газети Самір Садатоглу були арештовані і 
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засуджені до двох місяців в'язниці "За розпалювання релігійної ворожнечі". 
Тим часом, деякі азербайджанські мусульмани, що розцінили статтю, як 
образу в адресу пророка Мухаммеда, порахували покарання журналістів дуже 
м'яким. 11 листопада в передмісті Баку відбувся мітинг, учасники якого 
заочно ухвалили авторові статті "смертний вирок". (ForUm) 

Обстоювання релігійної свободи повинно стати одним з критеріїв при вступі 
до Європейського Союзу, заявили у спільній декларації Патріарх 
Константинопольський Варфоломій I і Папа Римський Бенедикт XVI, 
повідомляє "Інтерфакс-релігія". Вони підкреслили важливість християнських 
цінностей для Європи. Папа закликав християн "знову усвідомити 
європейське коріння, традиції, а також християнські цінності і додати їм 
нового життя". На думку Патріарха і Папи, ЄС також мусить стояти на варті 
захисту релігійних меншин. При цьому вони піддали критиці ситуацію, яка 
складається із забезпеченням таких прав в Туреччині. Туреччина - світська 
держава, 95% населення якого сповідує іслам. Місцеві християни, особливо 
православні, випробовують на собі ряд обмежень і вважають, що зближення 
країни з ЄС позитивно відіб'ється на розвитку ситуації. Патріарх і Папа 
висловилися також за 
забезпечення захисту меншин при 
кожній спробі зближення Церков, 
із збереженням їх культурних 
традицій і релігійної специфіки.  

Справою Божою назвали у своїй 
спільній заяві, підписаній 30 
листопада в Стамбулі, свою 
братську зустріч Папа 
Римський Бенедикт ХVІ і 
Вселенський Патріарх 
Варфоломій І. „Що ж до стосунків між Церквою Риму і Церквою 
Константинополя, то ми не можемо забути офіційний церковний акт, яким 
було піддано забуттю старі анафеми, які справили в минулому негативний 
вплив на відносини між нашими Церквами. Ми спонукаємо наших вірних 
зіграти активну роль у цьому процесі своїми молитвам и і вчинками… Ми не 
можемо ігнорувати наростання секуляризації, релятивізму та нігілізму, 
особливо в сучасному західному світі. Все це потребує оновленого і сильного 
проповідування Євангелія, адаптованого до сучасних культурних тенденцій. 
Ми повинні зміцнити нашу співпрацю і наше спільне свідчення перед усіма 
народами”. Першоієрархи звернули свою увагу на невід’ємні права людини, 
особливо на право на релігійну свободу, яка є свідченням і гарантією поваги 
до будь-якої іншої свободи. В своїй спільній заяві вони наголосили на тому, 
що „у Європі, залишаючись відкритими до інших релігій і до їхнього внеску в 
цивілізацію, ми повинні об’єднати свої зусилля для збереження 
християнського коріння, традицій і цінностей – заради того, щоб внести свій 
вклад до цивілізації майбутньої Європи, до якості людських стосунків на всіх 

рівнях”. В завершальній частині заяви Бенедикт ХVІ і Варфоломій І пишуть: 
„Як релігійні лідери, ми вважаємо своїм обов’язком заохочувати й 
підтримувати всі здійснювані зусилля для захисту Божого творіння і для 
передачі наступним поколінням такого світу, в якому вони зможуть жити”. 

Європа варта поїздки в аеропорт вирішив, судячи з усього, турецький 
прем'єр-міністр Реджеп Тайіп Ердоган, коли він зібрався з духом і раптом 
викроїв в своєму календарі час для тата Бенедикта XVI. Для прем'єра, 
який в юності був лютим ісламістом, цей крок мав особливий сенс. Після 
несподівано довгої бесіди з главою Католицької церкви Ердоган повідомив, 
що Бенедикт XVI теж хоче, щоб Туреччина стала "частиною ЄС". Якщо Папа 
так і сказав, то це так само незвично, наскільки й вірно. Незвично, оскільки 
Йозеф Ратцингер колись досить ясно дав зрозуміти, що не бачить сучасну 
Туреччину членом ЄС, оскільки мусульманська країна не може бути 
частиною християнської Європи. Папо виступив не як політик. У даному 
випадку Бенедикт XVI, ймовірно, змінив свою думку. Деякі католики і 
політики, які бачать в понтифіку міцний оплот в протистоянні ісламу, 
розчаруються, але все таки Бенедикт XVI має рацію. Адже Папа свідомо 
виступив не як політик, який дивиться на те, чи існує в країні свобода 
віросповідання і чи заборонені тут тортури, чи відповідає її економічна і 
правова система стандартам ЄС і чи розв’язане питання Кіпру, - можливо, 
Ердоган дуже рано зрадів. Папа дав шанс країні, розташованій між Європою й 
Азією, в якій, як ні в якій іншій, вирішується проблема, чи можливе 
співіснування християн і мусульман. В будь-якому разі, прем'єр-міністр 
Баварії Едмунд Штойбер, який на Дрезденському з'їзді ХДС активно виступав 
проти членства Туреччини в ЄС, в цьому питанні більше не може спиратися 
на підтримку Папи. Джерело: InoPressa.ru 

Студентські гільдії і асоціації трьох британських університетів – 
Ексетерського, Бірмінгемського та Едінбургського – ухвалили позбавити 
християнські студентські групи членства в гільдіях і виселити їх із 
приміщень, які вони займають, оскільки умови членства в цих групах 
дискримінують інакомислячих.  

Ізраїльський прем’єр-міністр Ехуд 
Ольмерт довів правомірність країн 
мусульманського світу мати свою 
ядерну зброю, проти чого активно 
виступають США, єврейське лобі яких 
в такий спосіб прагне обезсилити 
потенційних ворогів єврейської 
держави. Обмовка Ольмерта у його 
інтерв’ю німецькому телеканалу 
зруйнувала тривалий час всіляко 
замовчуваний факт наявності в Ізраїлю ядерної бомби, засвідчила васальність 
політики США щодо Ізраїлю і ворожість щодо арабського світу. 
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Після 16 років обговорення в Румунії прийнято закон про свободу релігії і 
релігійні культи. Дебати почалися відразу після революції в грудні 1989 
року і не припинялися протягом майже 17 років, причому відбувалося це в 
парламентах різних політичних сил Румунії - як "лівих, так і правих". 
Можливо, даний процес прискорився в останні декілька років у зв'язку зі 
вступом країни до Європейського союзу, і депутати вирішили поставити 
крапку в цьому питанні. 

Портал "Религия и СМИ" продовжує публікацію соціологічного 
дослідження Михайла Тарусина про релігійну ситуацію в сучасній Росії. 
Як доводить чергова частина цього дослідження, релігійні люди сильніше 
відчувають свою залежність від держави і підтримують ідею сильної влади: 
"Релігійні люди сильніше відчувають свою залежність від держави, що, 
очевидно, є історичною традицією і частиною менталітету російської 
релігійності. Залежність від держави виражається в зміні морального 
самопочуття, яке у людей релігійних більшою мірою пов'язане зі станом 
справ у країні, аніж у інших груп". 

Європейська єдність створена християнами, вважає Предстоятель 
Елладської Православної Церкви архієпископ 
Христодул. Він заявив, що місія Церкви - захищати 
єдність Європи, оскільки вона створена 
християнством, повідомляє Regions.Ru з 
посиланням на "Православ'я БГ". "Зрозуміло, 
християнське не зводиться до європейського, - але 
європейське тотожне християнському. До 
християнства Європа була просто географічним 
поняття. Не було нічого, що об'єднувало б жителів 
римської ойкумени з варварами. Роль християнської 
віри і євангельських принципів у формуванні 
європейської цивілізації було вирішальним 
незалежно від того, чи всі жителі Європи зараз є 
віруючими, а чи ж ні". 

У всіх християнських церквах "Світло пробудження" Алтайського краю 
тепер перед початком кожного недільного богослужіння звучить гімн 
Російської Федерації, - повідомляє спеціально для Християнського 
Мегапорталу www.invictory.org інформагентство ТБН. Християни Алтаю 
побачили в головній пісні країни патріотизм в його біблійному розуміння. 
"Всі, хто живе в Росії відповідальні за її майбутнє, але неможливо нести цю 
відповідальність за велику державу і не бути дійсним патріотом. Я впевнений, 
Церква і віруючі - це справжні патріоти, які повинні жадати досягнення 
успіху своїй країні", - вважає президент Асоціації християнських церков 
"Світло пробудження", єпископ Ігор Інкин. Виконання гімну для багатьох - це 
щире переживання любові до своєї Вітчизни. З погляду християнського 
світогляду, патріотизм - це, перш за все, дії на благо свого народу, нехай 

навіть вони починаються з чогось не дуже масштабного, наприклад, з того, 
що ви просто перестанете бути байдужим до тих, хто вас оточує. 

Церкви європейських держав звернулися до лідерів Європейського Союзу із 
закликом враховувати духовну спадщину християнства як "важливе 
джерело натхнення і збагачення Європи" і розглядати релігію як живий і 
конструктивний чинник публічного життя". "Ми хочемо розділити з вами, 
політичні лідери Європи, неспокій і надії щодо майбутнього Європи і нашої 
ролі в ній. Незмінною залишається наша переконаність в тому, що процес 
європейської інтеграції, заснований на загальних цінностях і загальному 
баченні, повинен продовжуватися", - йдеться у відкритому листі глав церков 
політичним лідерам Європи. Церкви визначили власне бачення Європи як 
"континенту, єдиного в різноманітності" культурних і релігійних традицій. Ця 
різноманітність, на їх думку, "залишається характеристикою ідентичності 
континенту і повинна поважатися". Церковні лідери підтвердили своє 
зобов'язання захищати базові європейські цінності від будь-яких посягань, 
протистояти "будь-якій спробі зловживати релігією в політичних цілях" і 
заявили про готовність брати участь в побудові майбутнього єдиної Європи. 
Відкритий лист політичним лідерам Європи було підписано за підсумками 
дводенної конференції "Цінності. Релігія. Ідентичність" в Брюсселі, 
організованою комісією "Церква і суспільство" Конференції європейських 
церков. Конференція, в якій взяли участь представники 60 церковних 
організацій з 28 держав Європи, була організована напередодні нового етапу 
дискусії про перспективи європейської інтеграції. Відкритий лист духовних 
лідерів є свого роду внеском церков в процес розробки "Берлінської 
декларації", яку глави держав і урядів країн ЄС підпишуть 25 березня 2007 
року. 

Останнім часом Фідель Кастро 
"повернувся до релігії, він відкрив 
для себе Христа", заявила його дочка 
Аліна Фернандес Ревуельта в 
опублікованому інтерв'ю італійській 
газеті "Коррьере делла сіра". "Мене це 
не дивує, тому що тато був вихований 
єзуїтами", - сказала дочка Кастро, яка в 
1993 році емігрувала в США і зараз 
працює політичним коментатором 
телекомпанії CNN. Публікації про здоров'я Фіделя Кастро в американській 
пресі, згідно яким кубинський лідер нібито безнадійно хворий, Аліна 
Фернандес Ревуельта вважає "всього лише припущеннями", які не 
відповідають реальній інформації. "Кастро оточений командою соратників і 
талановитих лікарів, які оберігають таємницю його приватного життя", - 
повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на 
ІТАР-ТАРС. 
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Президент РФ Владімір Путін підписав розпорядження про державну 
підтримку ряду некомерційних організацій, зокрема православних, 
ісламських й іудейських. Глава держави розпорядився узгодити список 
некомерційних організацій, які беруть участь в розвитку інститутів 
цивільного суспільства, "з розподілом передбачених у федеральному бюджеті 
на 2006 рік засобів на їх державну підтримку", повідомляє офіційний сайт 
президента Росії. Про це повідомляє "Інтерфакс-Релігія" 

Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II виступив за створення в Росії 
правового механізму, який би регулював взаємини релігійних 
організацій і армії, повідомляє Інтерфакс-релігія. "Я позитивно оцінюю 
ідею законодавчого оформлення інституту військового духівництва і вважаю, 
що це послужить розвитку найбільш плідних форм співпраці релігійних 
організацій і правоохоронних органів", - сказав Патріарх в інтерв'ю, яке 
публікує газета МВС РФ "Щит и меч". Патріарх Алексій відзначив, що 
створення сучасної армії неможливе без включення духовної складової у 
виховання захисника Батьківщини, а повноцінне життя людини в армії 
"немислиме без реалізації релігійної свободи, гарантованою Конституцією 
Росії". "Доступ священнослужителів до військовослужбовців може бути 
ефективно забезпечений тільки у разі включення священиків в організаційну 
структуру Озброєних Сил", - підкреслив Патріарх Алексій. За його словами, 
така практика давно існує в переважній більшості країн світу, зокрема, у 
Великобританії, Німеччині, Канаді, Франції, США і інших. По цьому шляху 
вже пішли країни Балтії і Вірменія. Рішення про створення інституту 
військового духівництва ухвалене також на Україні і в Грузії. В той же час 
предстоятель відзначив, що зараз в Російській Церкві де юре немає інституту 
полкових священиків, але де факто військове духівництво в Росії існує: 
пастирську роботу у військах і серед правоохоронних органів здійснюють 
приходські священики тих єпархій, на території яких розташовані військові 
частини. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
В римській церкві св. Павла виявили саркофаг із мощами святого апостола 
Павла. Цікавим є те, що мощі святителя ніхто не шукав, хоч в основі 

головного вівтаря храму ще з 
давньоримських часів зберігся надпис: 
„Павло, апостол, мученик”. Чомусь лише 
тепер раптом звернули увагу на ці слова і 
вирішили пошукати якісь сліди апостола. 
Судячи з усього, саркофаг був встановлений 
у вівтарній частині собору під час його 
заснування імператором Костянтином в 390 
році. Причому, храм було закладено на тому 

самому місці, де, за переказами, одного із засновників християнської церкви 
поховали після його мученицької смерті в 60-х роках наший ери. На думку 
істориків, саркофаг жодного разу не розкривали. В ході численних 
реконструкцій і переробок храму, остання з яких проходила в 1823 році після 
сильної пожежі, з’ясувалося, що час приховав його під товщею цементу і 
землі. Зараз археологи розчистили саркофаг. Тепер належить встановити, чи 
знаходяться всередині нього мощі святого Павла. 
"Спочатку ми намагалися досліджувати вміст 
саркофага за допомогою рентгенівських променів, 
але камінь виявився дуже товстим", - заявив 
кардинал Андреа Кордеро Ланца ді Монтедземоло 
(Andrea Cordero Lanza di Montezemolo), настоятель 
собору Святого Павла. Цей дозвіл повинен дати 
Папа Римський, оскільки наш собор належить 
Ватикану", - сказав священнослужитель. Він також 
спростував чутки, поширені останнім часом ЗМІ, 
про те, що ця могила була виявлена зовсім недавно. 
У будь-якому випадку, як вважає професор Філіппі, 
незалежно від того, що знаходиться всередині, 
саркофаг є могилою святого Павла. Він міг бути надгробним памятником-
кенотафом, який був споруджений в ім'я святого і в цій якості мав те ж 
значення, що й сама могила. 

Ватиканське Радіо повідомило, що у Ватикані пройшло обговорення 
документу про проведення пастирської роботи серед циган 
працівниками відповідного сектору Папської ради з духовного 
піклування про переселенців і мандруючих. Перед присутніми виступив 
голова названого ватиканського відомства кардинал Ренато Рафаель Мартіно. 
У своєму виступі він говорив про необхідність визнання цінності культури 
циган, охорону їх гідності й пошану їх ідентичності і прав. Кардинал Мартіно 
підкреслив, наскільки важливо вміти відповісти на сподівання циган в їх 
пошуках Бога, орієнтуючи їх до вчення Христового. Він нагадав, що 
пастирська робота для мандруючих закликає весь християнський народ до 
навернення розумів і сердець з метою встановлення з циганами добрих 
відносин. За словами прелата, відносини з циганами не завжди і не скрізь 
набувають рівного характеру, нерідко в циганах бачать чужаків, жебраків - 
звідси й дискримінація. Така позиція негідна віруючих християн, покликаних 
любити ближнього, проповідувати слово Боже і займатися євангелізацією, 
відзначив кардинал Мартіно. Секретар Папського радого з духовного 
піклування про переселенців і мандрівних архієпископ Агустіно Марчетто 
повідомив деякі цифри, що стосуються циган. Загальна їх чисельність складає 
36 мільйонів в Європі, на американському континенті, деяких країнах Азії. 
Про це повідомляє "Седмица" 

Містечко Плоермель французької провінції Бретань стало епіцентром 
скандалу, пов’язаного із відкриттям на одному з його майданів бронзової 
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скульптури папи римського Івана Павла ІІ. Статую висотою 8.75 метрів 
подарував місту російський скульптор грузинського походження Зураб 
Церетелі. Противники скульптури, звернувшись до суду, твердять, що 
пам’ятник встановлено на порушення французького закону ще 1905 року, 
згідно якого церква відокремлюється від держави. Організатори протесту 
засвідчують, що місцева влада незаконно виділила 130 тис. євро на створення 
скульптури. Незважаючи на протести, пам’ятник було відкрито. Пам’ятник 
зображає папу із складеними в молитві руками. 

Папа Римський скасував традиційний Різдвяний музичний концерт у 
Ватикані, в якому брали участь за традицією поп-зірки з різних країн. 
Благодійні концерти за участю відомих виконавців влаштовувалися у 
Ватикані з 1993 року. Попередній Папа щорічно проводив спеціальну 
аудієнцію для співаків чи готував для них відеозвернення. У 2005 році 
Бенедикт ХVІ не зробив ні того, ні іншого. 

В Китаї здійснене без благословення Папи Римського третє посвячення 
єпископа в цьому році. Все це погіршило відносини між Китаєм і 
Ватиканом. Папа Бенедикт ХVІ висловив свій глибокий смуток таким 
розгортанням подій, тим більше, що це відбувається всупереч досягнутим 
раніше домовленостям. 

Візит Папи Бенедикта ХVІ до Туреччини був його першою поїздкою до 
мусульманської країни. Відомо, що невдалий вислів Понтифіка щодо того, 
що іслам не приніс у світ нічого, крім насильства, викликав обурення в 
ісламському світі. Саме тому Бенедикту ХVІ не користувався традиційним 
папамобілем: його возили у броньованих лімузинах. При цьому кілька 
однакових кортежів їздили в різних частинах міста. Папа носив під сутаною 
куленепробивний жилет. В такий спосіб захищали Понтифіка від можливого 
замаху на його життя. Скрізь Бенедикта ХVІ охороняли сотні поліцейських і 
снайперів. На прилавках турецьких магазинів у вересні з’явилася художня 
книга „Хто вб’є Папу Римського в Стамбулі?”. Між тим візит Бенедикта ХVІ 
закінчився без проблем і він спокійно повернувся до Риму.  

Представник Ватикану кардинал Ренато Мартіно назвав план США з 
будівництва стіни паралельно державному кордону з Мексикою 
негуманним. З жалем приходиться визнати, що в світі, який з радістю зустрів 
падіння Берлінської стіни, споруджуються нові стіни, які розділяють сусідні 
райони, міста і країни”, - заявив кардинал. Він закликав США дозволити 
приїздити до них більшій кількості іноземців на законних підставах. 

Директор Ватиканської астрономічної обсерваторії Жозе Фунес оголосив, 
що віднині Католицька Церква визнає існування інопланетян і вважає 
Ісуса Христа Спасителем не тільки землян, а й інших мешканців 
Всесвіту. Православна Церква у своєму виданні „Дух христианина” (№23) 
назвала все це „чушью, расчитанной на разрушение христианства вообще, так 
как если Иисус был инопланетянином, то, соответственно, Он не может быть 
признан Христом, о котором предсказывали ветхозаветные пророки». 
Православні вважають, що своєю концепцією Ватикан грає на руку іудеям, 

які твердять, що месія ще не приходив і весь світ має готуватися до його 
зустрічі. Визнання Ватикану православні розглядають як ще одну сходинку 
падіння католицизму у безодню антихристиянського богослов’я. 

Інформації про перебування папи Бенедикта ХVІ в Туреччині не 
полишають сторінки преси. Звертають при цьому увагу на те, що офіційні 
особи країни розглядали цей візит як світський захід, а тому до Папи 
зверталися як до глави держави Ватикан (а не Церкви) зі словами „Ваше 
Превосходительство!” (а не „Ваша Святосте!”. Турецька преса відзначає той 
факт, що перед Богослужінням у храмі Діви Марії (на заході країни) 
Понтифік вітав присутніх по-турецьки, а свою молитву також завершив 
турецькою мовою. Схвально сприйнято була прийнята в Туреччині також 
заява Папи, що він повністю підтримує прагнення Анкари стати членом ЄС. 
Своїм співслужінням під час православної літургії в Стамбулі, присвяченій 
апостолу Андрію Первозванному Папа сприяв значному піднесенню статусу 
Константинопольського Патріарха Варфоломія І. 

Колись друга ракетка світу, знаменита американська тенісистка 80-х років 
Андреа Джегер стала черницею і присвятила своє життя турботі про дітей, 
хворих раком. 25 років тому Джегер була головним фаворитом жіночих 
тенісних турнірів, відзначає американський журнал People. Крім видатної гри, 
вона прославилася також своїми емоційними криками і висловами на корті. Її 
професійна кар'єра у великому спорті закінчилася в 1985 році із-за травми 
плеча. У вересні цього року 41-річна Джегер стала черницею, вступивши в 
Англіканський домініканський орден. Ця громада була створена 
американським єпископальним кліриком Джеффрі Макєєм за зразком 
католицького ордена домініканців. Сестра Андреа, як тепер звуть тенісистку, 
заявила в інтерв'ю People, що навіть коли вона ще виступала на спортивних 
змаганнях, вона знала, що стосовно неї "у Бога є план". Сестра Андреа не 
шкодує про зроблений вибір: "Коли люди питають мене, чи не нудьгую я за 
тенісом, я завжди кажу "ні", - розповідає спортсменка. - Бог хотів, щоб я 
зайнялася чимось ще, і це виявилося в допомозі хворим на рак дітям. Я 
люблю те, що роблю". (blagovest-info.ru) 

Державний секретар (глава уряду) Ватикану кардинал Тарчизіо Бертоне 
заявив, що переговори між Римо-католицькою і Російською 
Православною церквами продовжуються, повідомила служба друку 
Святого Престолу. Цю заяву ієрарх зробив у зв'язку з висловами Патріарха 
Московського і всієї Русі Алексія II, що звинуватив Римо-католицьку Церкву 
в недружній політиці відносно РПЦ на території колишнього СРСР. Патріарх 
при цьому повідомив, що якщо ситуація не зміниться, то контакти з 
Ватиканом матимуть всього лише протокольний характер. Коментуючи цю 
заяву Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II, який закликає Ватикан 
зробити конкретні кроки для припинення недружної місії католиків в Росії і 
СНД, кардинал Бертоне сказав, що відносини між Московським Патріархатом 
і Святим Престолом достатньо хороші, мають місце переговори, частими є 
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обміни візитами. "З іншого боку, ми не займаємося в Росії ніяким 
прозелітізмом", - підкреслив кардинал. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Афроамериканці Андрії Інґмар близько 40 років. Вона мати, що поодинці 
виховує дитину. Не так давно вона виявила, що заражена СНІД. Завдяки 
випадковій зустрічі з пастором, вона вирішила почати вивчення теології 
і незабаром стане священицею євангельсько-лютеранської Церкви в 
Америці. Про це повідомляє "Baznica.info". Андрія щиро сприймає своє 
покликання, відповідно до якого вона допомагає формувати церкву в бідних 
громадах і серед тих, хто потребує зцілення душі, - говорить єпископ Стефен 
Буман, глава Мітрополітарного Синоду Нью-Йорка - Андреа є лідером, 
здібним теологом і вчителем Писання. І, як я думаю, буде прекрасним 
священиком". 

Баптисти Узбекистану зазнають постійних переслідувань і гонінь з боку 
влади. Так, в місті Карші шість вірних Церкви баптистів були оштрафовані 
на велику суму за своє членство, як їм було сказано, в незареєстрованій 
релігійний організації. Двоє із шести членів Церкви були оштрафовані на 540 
тис. сумм (438 дол.) кожний. Згідно узбецького законодавства за діяльність 
від імені незареєстрованої релігійної організації обкладають штрафом. Більше 
того, під час своїх „погромів” громад баптистів вилучається вся наявна там 
релігійна література. 

Єпископа Євангельсько-лютеранської церкви Німеччини Маргот Кессман 
читачі популярного німецького часопису Funk Uhr визнали „Жінкою 
року”. Під час вручення нагороди головний редактор часопису Ян Френкель 
сказав: „Мати чотирьох дітей, вона зуміла зайняти позицію, яка водночас є 
професією і покликанням”. Він сказав, що, незважаючи на діагностований 
недавно рак грудей, М. Кессман знайшла в собі сили не впасти духом і 
активно працювати на ниві Божій. 

Єдність серед свідків Єгови можна віднаходити у всьому, в тому числі і в 
будівництві тисячі Залів Царств, яких щороку з’являється не один 
десяток. Цікаву бесіду записала журналістка «Сторожової башти» на 
Соломонових островах, де цього року збудували Зал Царств. Одна із вірних 
традиційних для острова Церков запитала у Свідків, як це їм вдалося, бо ж ми, 
дивись, збираємо-збираємо гроші на побудову храму і ніяк не можемо їх 
зібрати. Їх відповіли: „Ми, Свідки Єгови – одна велика міжнародна сім’я. 
Кошти на новий Зал Царства нам пожертвувала не лише наша спільнота, а й 
наші брати з інших країн. Єгова вчить нас все робити спільними зусиллями” 
(Сторожевая башня. - №127). 

Люди різного походження в понад 200 країнах світу одержують освіту про 
Бога, яка проводиться десь в 98000 зібрань Свідків Єгови. Окрім 
навчаючої програми, яка передбачена на зібраннях Свідків Єгови, є ще й 

спеціальні школи, зокрема Школа удосконалення служіння. Вона почала 
діяти ще в 1987 році в Пітсбурзі (США). Перший клас Школи складався з 24 
студентів. Нині в цій Школі навчання проходить на 21 мові в 43 країнах, а 
навчаються в ній неодружені старійшини і службові помічники із понад 90 
країн світу. Після завершення 8-тижневого курсу навчання випускники 
одержують призначення туди, де існує особлива потреба в їх допомозі – або в 
свою країну, або в інші країни. Протягом всього терміну навчання студенти 
глибоко вивчають Біблію. Вони дізнаються, як організувати Божий народ для 
виконання волі Єгови. Вони також вчаться тому, як більш ефективно 
користуватися Біблією під час проповіді, на зустрічах зібрання і конгресах. 

Владімір Дрок, старший пресвітер об'єднання церков ЕХБ Ростовської 
області і Калмикії, заявив в інтерв'ю прес-службі СПЦ про свій намір 
подати позов до суду про компенсацію моральної шкоди, заподіяної 
образою релігійних почуттів за те, що газета помістила карикатуру, яка 
висміює євангельських християн-баптистів. Члени баптистської церкви 
вважають, що "при ознайомленні зі статтею, присвяченій тоталітарній секті у 
читачів з великою часткою вірогідності виникне стійка асоціація про те, що 
деномінація ЕХБ і "Церква Ісуса Христа останніх днів (мормони)" є схожими 
або ідентичними поняттями, а також дана карикатура у поєднанні із 
загальним змістом статті прямо звинувачує віруючих баптистів в тому, що 
вони є сектантами і, тим самим, ображає їх релігійні відчуття. Так само вона 
завдає шкоди своїм прямим знущальним сенсом". Церква ЕХБ в місті Шахти 
Ростовської області очолює пастор Борис Слабосніцкий, у громаді близько 
240 чоловік, у церкви є свій Дім Молитви, а також при громаді діє 
реабілітаційний центр для наркозалежних. За словами старшого пресвітера 
В.Дрока, як правило, нападки в пресі на протестантські церкви, які були 
також у Волгодонську, пов'язані з успішним розвитком євангельських громад. 
Адвокат Слов'янського правового центру Анатолій Пчелінцев відзначив, що 
подібні публікації є не лише не етичними, а саме такі статті розпалюють 
міжрелігійну ворожнечу в суспільстві. Слов'янський правовий центр, 2000-
2006 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
За обсягом, оперативністю та ефективністю поширенню новин, що 
стосуються релігійного життя в Росії і за кордоном, як заявив заст. 
голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату 
Всеволод Чаплін, „ми певне поступаємося сьогодні лише Ватикану і 
більше нікому у світі. Наша система релігійних новин є однією із кращих у 
світі”. Протоієрей зауважив, що сьогодні країна переживає „золотий вік” 
російської православної думки. „Щонеділі можна почути про появу нових 
цікавих книг православної тематики. Це має місце не тільки в Москві – в 
багатьох регіонах Росії сьогодні видруковуються десятки книг місцевими 
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священиками, парафіями, православними аторами-мирянами”. В Інтернеті, за 
словами отця, щодня появляються тексти, які за рівнем думки „гідні 
російських релігійних філософів кінця ХІХ- початку ХХ століття”. 

Керівник Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату 
митрополит Кирило піддав критиці деяких віруючих за їх надмірне 
зневажання до свого зовнішнього вигляду, що, за його словами, створює 
негативне враження про православ’я загалом. „Ми не повинні створювати 
враження дивних, придуркуватих людей, якщо ми хочемо бути Церквою 
народу, а не замикатися в гетто”. Естетика в Церкві, за словами митрополита, 
має величезне значення, в тому числі й зовнішній вигляд віруючих, одяг, 
оздоблення храмів. „Православ’я – це не злидні, це – красота життя. 
Православ’я не спонукає нас одягатися в похмурі сіро-чорні-коричневі 
кольори”, - підкреслив представник РПЦ.  

Священик Григорій Корольов, настоятель Свято-Троїцького храму в 
Данилівському районі Ярославської області, очолив колгосп „Колос”, 
який розвалювався. І зробив його процвітаючим. Коли отець Григорій 
очолив колгосп, грошей в його касі не було. Тоді священик взяв кошти з 
церковної каси і витратив їх на виплату зарплати. Потім він виплатив 
заборгованість в Пенсійний фонд і домовився про відстрочку старих. Новому 
голові вдалося збільшити надої молока втроє, впровадивши передові методи 
підготовки кормів. Складною проблемою для отця Григорія є алкоголізм. 
П’яниць він не допускає до роботи. Трапляється й так, що голова колгоспу 
доїть корів, ремонтує трактори, сідає за руль. 

Приблизно 7% від загальної кількості населення Росії є парафіянами 
Російської Православної Церкви. Нині в РФ є 12638 діючих православних 
парафій (для порівняння – в Україні біля 16 тисяч). В середньому кожний з 
них відвідує не більше 500-1000 парафіян. Відтак загальна цифра парафіян 
становить 9-10 млн. громадян Росії (Портал). 

Московсько-православна преса всіляко підтримує зміщеного за махінації 
земельними ділянками Єрусалимського Патріарха Іринея. При цьому 
вона всіляко оббріхує «погрязшего в ереси» патріарха 
Константинопольського Варфоломія, сам акт зміщення розглядає як «травлю 
законного первоиерарха Святой земли», «установление жёсткого масонского 
контроля над Иерусалимом». Факт махінацій землею москвичі пояснюють 
спеціальним діянням ізраїльських властей, які підіслали до Іринея двох іудеїв 
із фальшивими документами, втручанням американських спецслужб (Дух 
христианина. - № 23). 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Власті малайзійського штату Тренгану виявили готовність виплачувати 
премію чоловікам, які одночасно мають чотирьох дружин. Проте 
отримувати гроші зможуть лише ті багатоженці, які взяли в дружини мінімум 

двох вдів або самотніх матерів. Ініціатори нововведення впевнені, що подібне 
стимулювання дозволить досягти гармонії в сім'ях. Крім того, це спонукатиме 
чоловіків брати в дружини жінок, що залишилися без сім'ї. Про це повідомляє 
"Інтерфакс-Релігія" 

Мусульмани Челябінська образилися опублікованим в місцевій газеті 
сканвордом. В ньому в результаті перетину слова "свиня" по горизонталі і 
слова "аллах" по вертикалі складалося слово "іслам", пише в четвер газета 
"Комерсант". Крім того, всередині сканворду вміщувалася ілюстрація із 
зображенням свині. Як розповів керівник адміністрації Духовного управління 
мусульман по Челябінській області Марат Сабіров, після виходу газети в 
управління з проханням розібратися в ситуації зверталися місцеві 
мусульмани. "Цей сканворд може дійсно розпалити полум'я у почуттях 
віруючих. Досить пригадати приклад з карикатурою на пророка Мухаммеда", 
- сказав він. Про це повідомляє "Інтерфакс-Релігія" 

Власті найбільш консервативного малайзійського штату Келантан 
(Kelantan) погодилися відкрити на своїй території перші нічні клуби, 
принцип дії яких повністю підкорятиметься канонам ісламу. За словами 
головного міністра Келантана Нік Абдул Азіз Нік Мата (Nik Abdul Aziz Nik 
Mat), в розважальних закладах буде заборонено продавати і вживати 
алкогольні напої і палити, а жінки і чоловіки повинні танцювати й розмовляти 
в роздільних приміщеннях. "Само собою зрозуміло, що жінкам заборонено 
надягати одяг, який здатний викликати хворий інтерес з боку чоловічої 
частини відвідувачів клубів. До подібних елементів одягу ми відносимо 
короткі спідниці, що обтягують брюки і короткі майки. Що ж до жінок-
мусульманок, то в них можуть бути відкриті лише обличчя і руки". Нічні 
клуби і дискотеки знаходитимуться під суворим контролем з боку властей 
штату і щонайменше відхилення від встановлених норм каратиметься 
відзивом ліцензії і передачею справи на розгляд судових інстанцій. (РИА 
Новости) 

31 грудня майже мільярд мусульман Землі відзначили одне із головних своїх 
свят – День жертвоприношень (Курбан-байрам). Цим святом було 
завершено щорічне паломництво в Мекку – хадж, який, як і піст Рамадан, є 
одним із п’яти стовпів ісламу. Під час Кукрбан-байраму жертвоприношення 
здійснюється на згадку про те, як пророк Ібрагім (Авраам) збирався принести 
в жертву Аллаху свого сина Ісмаїла (Ісаака), доводячи свою відданість Богу. 
Проте в останній момент Всевишній призупинив занесену з ножем руку й 
послав заміну – білого барана, який і був заколотий. Відтак принести в жертву 
на Курбан-байрам барана чи бичка – обов’язок кожного мусульманина. 

Після трансляції рядом телестудій відкриття мечеті Кул-Шаріф в Казані, 
проведення 1000-літнього ювілею столиці автономії мусульманська 
світова громадськість звикла до наявності Татарстану у своїх рядах. Тим 
більше, що після одержання Росією статусу спостерігача в ОІК, представляє 
Російську Федерацію у Священній Мецці татарин К.Ісхаков, який молиться 
біля КААБИ поруч з королями і президентами.  
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Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад ще раз наголосив на необхідності 
знищення «сіоністсього режиму». «Наддержави утворили сіоністський 
режим з метою розширення своєї влади в регіоні, - відзначив іранський 
Президент. – Цей режим щодня вбиває мусульман, але із-за того, що він 
«суперечить природі», ми можемо передбачити його скоре знищення і 
зникнення». 

Виступаючи в Тегеранському університеті, прем’єр-міністр Палестини 
Ісмаїл Ханія наголосив: „Вони (США та Ізраїль) думають, що 
палестинський народ самотній у своїй боротьбі, але це їхнє уявлення: 
палестинці є частиною ісламського світу, ми маємо глибоку стратегію як в 
Ірані, так і по всьому ісламському світу. Палестинський народ завжди буде 
разом з Іраном і разом з цією країною готовий протистояти тиску Ізраїлю і 
США”. ХАМАС, лідером якого є палестинський прем’єр, називає Ізраїль 
„сіоністським утворенням” і прагне його знищення. При цьому аргументи 
ХАМАСу співвимірні з ізраїльськими, бо ж євреї також не хочуть визнавати 
Палестинську державу. 

У інтерв'ю, яке дав журналу "Фома" співробітник Інституту перекладу 
Біблії Андрій Десницький, він засвідчив, що мусульмани, які працюють 
над перекладом Біблії, в результаті знайомства з Священним Писанням 
добровільно переходять в Православ'я: "Ми не вимагаємо, щоб перекладач 
був віруючим християнином, серед наших перекладачів є й мусульмани... 
оскільки серед деяких народів християн - одиниці або десятки, і знайти серед 
них такого, який майстерно володів би словом на своїй рідній мові - дуже 
непросто... Нерідко до наших перекладів добре ставляться представники 
нехристиянських релігій. Наприклад, випустили ми переклад Євангелія 
мовою одного з народів Північного Кавказу, і дали один екземпляр муллі в 
маленькому селі. Через якийсь час повернулися і запитали, чи сподобалося 
він йому. Той сказав: це дуже хороша книга, тепер у мене завжди є про що 
сказати проповідь під час п'ятничної молитви. Я читаю уривок з цієї книги і 
виголошую проповідь про пророка Ісу, як Він учив, як чинив - ось і ви також 
чиніть... Іноді наші перекладачі, мусульмани або язичники, приймали 
хрещення. І це не одиничні випадки. Мені, до речі, в основному попадалися 
ті, що навернулися в Православ'я. Іншими словами, видно, як Слово Боже 
впливає на серця людей. Причому ніхто з нас не агітував їх, не обіцяв 
зарплату підвищити... Це був усвідомлений, вільний вибір". Варто відзначити, 
що навертання мусульман до християнства завдяки знайомству з Біблією - 
досить поширене явище, про що свідчать багато мусульман, які прийшли до 
Христа. А серед святих Православної Церкви відомий мученик Костянтин 
Агарянін, турок, який вирішив стати християнином саме після того, як йому 
знайомий священик прочитав уривки з Євангелія. Коментар Дайджеста новин 
JesusChrist.ru: повний текст інтерв'ю Андрія Десницького в 7-му номері за 
2006-й рік журналу "Фома" можна знайти за адресою 
http://www.foma.ru/articles/197/ 

Мусульмани в Південно-Африканської Республіки тепер вважають за 
краще розлучатися ... по стільниковому телефону, використовуючи SMS-
повідомлення або голосовий контакт. За шаріатом, чоловікові досить три рази 
вимовити слово розлучення, або арабською "талак", і це вже означатиме 
кінець шлюбним стосункам. Багато хто користується цим, привертаючи 
сучасні технології - стільниковий зв'язок, що позбавляє необхідності 
проводити особисту зустріч. Проте така практика зустрічає протести з боку 
"Джаміат-уль-улема", Ради мусульманських теологів ПАР. Вчені мужі 
вважають, що "стільникове" розлучення не дотримує всіх розпоряджень 
Корану, а тому може розглядатися, як богосупротивне діяння і навіть, як 
злочин. За словами генерального секретаря "Джаміат-уль-улема" провінції 
Квазулу-наталь муфтія Зубайра Баята, такий швидкоплинний спосіб 
з'ясування відносин допускається в ісламі, але лише в крайньому випадку. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
У США найвищий релігійний законодавчий орган консервативного 
іудаїзму проголосував за те, щоб дозволити гомосексуалістам ставати 
рабинами і укладати одностатеві союзи. Ухвалене після багаторічних 
суперечок рішення було знехтуване традиціоналістами, які порахували його 
знаком того, що консервативний іудаїзм відступив від галахи (іудейського 
закону). Проте інші зустріли це рішення з радістю, визнавши його 
довгожданим кроком до визнання рівноправ'я осіб нетрадиційної орієнтації, 
пише газета "Нью-Йорк Таймс". 25 рабинів законодавчого комітету 
запропонували три взаємосуперечливих тлумачення: одне - на підтримку 
одностатевих шлюбів і рабинів-геїв, два - проти. Прийнятий варіант залишає 
за окремими синагогами право вирішувати, чи дозволяти гомосексуалістам 
ставати рабинами і чи визнавати одностатеві церемонії. На думку комітету, 
будь-яке рішення буде виправданим відповідно до іудейського закону. Про це 
повідомляє "Інтерфакс-Релігія" 

Ультрарелігійна громада Ізраїлю вимагає від авіакомпанії "Ель-аль" 
надати гарантії, що польоти в суботу не повторяться. У іншому випадку 
вони загрожують компанії бойкотом. Недавно із-за страйку в аеропорту 
авіакомпанія порушила правило і зробила декілька рейсів в суботу. Вся річ у 
тому, що декілька авіалайнерів не змогли вилетіти в п'ятницю вдень, і деякі 
рейси довелося зробити вже після захід Сонця, що порушує релігійні заповіді. 
Про це повідомляє "Media International Group" 

Культурно-музичний панк-рух, з його специфічною розбещеністю і 
зухвалістю, виник завдяки особливому духові іудаїзму, який поєднує 
непохитність перед знегодами, оптимізм і цинізм, вважає американський 
письменник Стівен Лі Бібер. "Панк відображає в собі цілу історію 
єврейських гонінь, нестабільності, втечі і блукання, безпритульності, вічної 
розділеності, одночасного перебування спільно і порізно", - пише C.Бибер у 
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передмові до своєї книги "Хибі-джібі в CBSB: секретна історія єврейського 
панка". У книзі, крім докладного аналізу 125 пісень західних панк-груп на 
предмет їх прихованого зв'язку з іудейським характером, міститься також 

немало фактів про єврейське походження 
багатьох "піонерів" панк-руху, зокрема 
лідера групи "Вельвет андеґраунд" Лу Ріда, 
гітариста "Блонді" Кріса Штейна, музикантів 
"Рамонес", власника легендарного нью-
йоркського рок-клубу "CBGB" Хиллі 
Крістала. Нервова енергія панка, на погляд 
С.Бибера, є іудейською за своєю суттю, а 
панківські пісні, на його думку, є "не просто 
трихвилинним виплеском гуркотливої люті, а 
є ритмом зухвалого палкого серця, що 

задається поневіряннями і забобонами", вони 
обумовлені також самоідентифікацією панків "з 
хворими і ущербними" так само, як хіп-хоп 
афроамериканців виник з відчуття соціальної 
відчуженості й аутсайдерства, відзначає автор. 
При цьому образ Холокосту, на думку С.Бибера, 
є центральним в творчості іудейського панку. 
("Інтерфакс-Релігія" з посиланням на газету 
"The Boston Globe") 

Один з видних представників мусульманської громади США, професор 
економіки університету Бостона, Шахід Алам опублікував статтю, в якій 
звинуватив євреїв в "міфотворчості" і фальсифікації історії. На думку 
вченого, спотворюючи події давно минулих днів, Народ Книги намагається 
приховати свої "колоніальні амбіції". "Історія Ізраїлю часто представляється 
як героїчна сага про людей, що врятувалися від повного приниження, вижили 
в нацистських таборах смерті. Це міф про людей, які створили в 1948 році 
свою державу і захищаються від наростаючої арабської агресії, - пише 
професор, - Не заперечуючи страждання євреїв в роки війни, я наполягаю на 
тому, що така точка зору є упередженою розповіддю". На думку Алама, 
тріумфальне створення єврейської держави стало причиною конфлікту, що 
розростався, між Сходом і Заходом. Сіоністи на чолі з Теодором Ґерцлем 
свідомо не захотіли заснувати країну в Уганді або Латинській Америці, щоб 
стати "вартовими" західного миру на Ближньому Сході. Професор вважає, що 
сіоністська логіка здатна привести світ до війни цивілізацій. У своїй статті 
Алам пише, що у відповідь на союз сіоністів і західного суспільства ісламські 
країни відреагували терором. За допомогою радикальних методів мусульмани 
намагаються укріпити свою ідеологію. 

У рабинаті Ізраїлю пропонують не вважати євреями людей, що прийняли 
іудаїзм. Головний рабинат Ізраїлю представив прем'єр-міністрові Ехуду 
Ольмерту поправки до закону про повернення, повідомляє Haaretz.com. У 

рабинаті пропонують не вважати євреями людей, що прийняли іудаїзм. Якщо 
прем'єр визнає за потрібне, пропозиції рабинів ляжуть в основу 
законопроекту, який розгляне кнесет - парламент Ізраїлю. Поправка була 
ініційована головним сефардським рабином Ізраїлю Шломо Амаром. Таким 
чином, Амар хоче перешкодити Вищому суду справедливості визнавати 
звернення в "реформований" іудаїзм. У рабинаті заявляють, що 
запропонована поправка "закриє лазівку" в Законі про повернення, який 
дозволяв іноземним працівникам навертатися в іудаїзм з метою отримання 
ізраїльського громадянства. Проте якщо закон буде прийнятий, це може 
призвести до значної кризи відносин між Ізраїлем і світовою єврейською 
діаспорою. Він дозволить рабинату і судам рабинів мати безмежну владу 
ухвалювати рішення щодо релігійних навернень. Нинішня редакція Закону 
про повернення наказує вважати євреєм будь-якого сина єврейки або людини, 
що прийняла іудаїзм. У минулому ультраортодоксальні політики намагалися 
змінити закон таким чином, щоб справжнім вважалося тільки навернення, 
здійснене згідно з галахою (ортодоксальним іудейським правом). Ці 
пропозиції були знехтувані декількома ізраїльськими урядами з побоювань за 
відносини з єврейськими громадами поза Ізраїлем, особливо з громадою в 
США, де значну роль грають ліберальні течії - реформований і 
консервативний іудаїзм. Про це повідомляє "Благовест-інфо". 

В Ірані відбулася наукова конференція , присвячена проблемі історичної 
достовірності Холокосту. Президент країни оголосив його „міфом”. 
Розглядалося питання, а чи ж справді в роки війни загинуло 6 млн. євреїв. 
Іранські історики вважають, що ця цифра значно збільшена. Центр Симона 
Візенталя з Ізраїлю заявив з нагоди цього: „Це дурість, це образа людства, 
коли держава падає настільки низько, що починає заперечувати найбільший 
злочин в історії людства”. 

В південному Лондоні на стінах синагоги з’явилися антиізраїльські 
плакати. Це – фотографії палестинської жінки з дітьми, як загинули під 
вогнем ізраїльської артилерії ЦАХАЛ. Відзначають той факт, що члени 
єврейської громади, яка належить до синагоги, відзначаються своїми 
ліберальними поглядами і всіляко підтримують необхідність мирного 
урегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. 

В Росії розширюється сфера антисемітських виявів. Навіть до далекої 
Находки це дійшло. Тут антисемітські плакати, надруковані типографським 
способом, з’явилися на в’їзній дорозі до міста. Плакати були розміщені на 
всіх придорожніх стовпах на відстані більше кілометра. Плакати написані 
староросійським шрифтом, оздоблені хрестами і гаслами типу: «Жиды правят 
Россией», «Боже, избави от ига жидовского», «Жиды царя убили» та ін. 
Останнім часом в місті зросли випадки ксенофобії. 

Нині населення Ізраїлю становить 7 мільйонів 77 тисяч осіб, з яких 5368700 
– євреї. В країні нараховують 1402000 арабів і 306300 представників інших 
народів. Окрім цього в Ізраїлі є ще понад 178 тисяч гастарбайтерів. Темп 
приросту населення в Ізраїлі становить щорічно 1,7%. За першу половину 
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2006 року воно збільшилося на 118 тисяч осіб. Народилося в цьому році в 
Ізраїлі 140 тисяч осіб (Еврейский обозреватель. - №21). Проте ізраїльська 
статистика не фіксує тих громадян, які просто залишають країну і 
повертаються в країни СНД, де вони раніше жили. В Росії за інформацією 
ізраїльського посольства лише в Москві таких понад 50 тисяч. Ці так звані 
«русскоязычные израильтяне» повернулися на свою колишню батьківщину 
не із-за погіршення там політичної чи економічної ситуації, а із-за виявів у 
єврейській державі фактів расизму та шовінізму. Ізраїль не став для них 
«рідним домом» (Дух христианина. - №23). 

Згідно останньої статистичної інформації, опублікованої Федеральним бюро 
розслідування США, основну кількість жертв на ґрунті міжнаціональної 
ненависті складають євреї. Із 1314 злочинів, мотивованих міжнаціональною 
чи релігійною зневагою, 68,5% були спрямовані проти членів єврейських 
спільнот. Із 7163 нападів 2005 року лише 17% були релігійно мотивовані. 

 
 

БУДДИЗМ 
  
Сніжні мавпи Японії стали прототипом відомого буддійського образу трьох 
мудрих мавп, які не бачать, не чують і не говорять про зло. Вони є 
найбільш північними мавпами у світі. Те, що японські макаки є на Японських 
островах - справжнє диво, бо ж в січні тут температура подеколи доходить до 
-11градусів. Потрапивши до Японії ще в стародавні часи, мавпи змогли 
пристосуватися до суворого клімату не тільки тим, що у них відросла довга 
густа шерсть, а й тим, що навчилися грітися у теплих джерелах. Взимку вони 
харчуються лише корою дерев. 

Проміжний народний суд Лхаси засудив ченця Тибету Сонама Гьялпо до 12 
років в'язниці за звинуваченням у "загрозі державній безпеці", 
повідомляє агентство AsiaNews з посиланням на Тибетський центр прав 
людини і демократії. Сонам Гьялпо був арештований у серпні 2005 року за 
зберігання відеозаписів і зображень Далай-лами XIV, які було знайдено в його 
будинку. До цього він і раніше заарештовувався за активну незгоду з 
домінуванням Китаю в Тибеті. 44-річний Сонам був арештований в кінці 
серпня 2005 року під час святкування 40-х роковин утворення автономного 
регіону Тибету у складі КНР. Власті заарештовували, або повідсилали всіх, 
хто міг би зірвати торжества. У будинку Сонама співробітники спецслужб 
знайшли чотири відеокасети із записом виступів Далай-лами, а також 
політичну літературу і зображення духовного лідера Тибету. Після 
конфіскації цього матеріалу офіцери під якимсь приводом примусили Сонаму 
підійти до заднього виходу палацу Потала (колишня зимова резиденція 
Далай-лами в Лхасі), а потім викрали його на автомобілі без номерних знаків. 
Протягом декількох місяців про ченця ніхто нічого не знав. Колишній 
чернець монастиря Дрепунг Сонам Гьялпо і ще 21 чернець в 1987 році 
ініціювали в Лхасі публічну демонстрацію, за яку Сонам був звинувачений в 

"контрреволюційних" діях і поміщений на 3 роки до в'язниці Драпчи. У 1993 
році він був знову арештований і ув’язнений ще на рік. Зараз він знаходиться 
за вироком у в'язниці Цушуї, на заході Лхаси. 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів відгукнулася на прохання ООН 
надати гуманітарну допомогу на Близькому Сході тим, хто постраждав 
під час конфлікту між Ізраїлем і силами Хезбулли в Лівані. Було надано 
допомогу десь 800 000 осіб, які полишили свої домівки, постраждали від 
воєнних дій. Церква передала медичне оснащення і ліки, сухе молоко, 
молочні суміші для дітей, мило, гігієнічні набори. Все це було доставлене у 
постраждалий район літаком. Президент Хінклі наголосив, що гуманітарну 
допомогу слід надавати всім, хто її потребує – в якій країні вони б не жили, до 
якої б конфесії не належали. Враховуючи це, допомогу через Ізраїльський 
Червоний Хрест надали грошима жителям Хайфи. Кошти були використані 
для купівлі крові, налагодження роботи карет 
швидкої допомоги тощо. „Ми зробили велику 
справу і благословили життя багатьох людей, 
які не належать до нашої віри, але є дітьми 
нашого Небесного Батька,- сказав Хінклі. – Ми 
й надалі робитимемо це, поки матимемо 
можливість”. 

На відміну від інших християнських Церков, 
храм в Церкві Ісуса Христа Святих останніх 
днів служить місцем для виконання святих 
таїнств. Для здійснення щоденної молитви є 
спеціальні Будинки молитви. Саме тому храми 
ЦІХСОД є навіть не в кожній країні. Часто 
віруючим Церкви приходиться у своїх релігійних потребах, якщо у них 
відсутній свій храм, їздити навіть за кордон. Так, вірні ЦІХСОД з Росії тепер 
їздять у новозбудований храм у фінляндській столиці Гельсінкі. З радістю 
нещодавно сприйняли понад 168 тисяч святих останніх днів столиці 
Гондурасу Тегусігальпи повідомлення про будівництво у них свого храму. 
Нині гондураські віруючі їздять для здійснення таїнств до сусідньої 
Гватемали. 

В університетському місті Прово (штат Юта, США) почалося будівництво 
ще однієї будівлі УБЯ. Вона матиме загальну площу майже 7,5 кв. метрів і 
носитиме ім’я нинішнього Президента Церкви Гордона Хінклі. В ній 
розміститься Центр випускників і відвідувачів університету. Беручи участь в 
початках будівництва, Хінклі жартома сказав: „Ця нова будівля є єдиною, яка 
будується за життя людини,я вона буде носити. Я гадаю, що президент 
університету Самуельсон вважає мене мертвим лише наполовину і що ми 
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зможемо і надалі з ним йти вперед”. Хінклі попросив потім перенести в це 
приміщення кафедру дослідження соціальних проблем, яка носить ім’я його 
дружини Маджорі, що померла в 2004 і в такий спосіб Університетом Брігама 
Янга була вшанована. „Так ми знову з нею будемо разом”, - зауважив 
Президент ЦІХСОД (Ліягона.- Грудень). 

Різдвяний концерт, який у записі прозвучав у грудні, Мормонський хор 
скинії і оркестр Храмової площі почали готувати ще в серпні 2006 року. 

„Світе, зустрінь свого Творця”, 
„Пісня ангелів лунає”, „Ідіть усі 
вірні” – це лише кілька пісень із 
традиційного їх різдвяного 
репертуару. І хоч незвично було 
чути присутнім у Конференц-залі в 
Солт-Лейк-Сіті влітку різдвяні 
пісні, але вони знали, що завдяки 
саме цим літнім записам вони в 
грудні почують годинну версію 
цього концерту. Багато з вибраних 
до репертуару музичних творів 
звучали як свідчення про 
Спасителя Ісуса Христа, 

засвідчуючи вже вкотре, що дух Різдва поширюється серед людей, якими б не 
були їхні культура, походження і традиція (Ліягона.- Грудень). 

 
 

МІСТИКА 
 

Селяни селища Хо-Банко вірять в те, що погодні умови в їх регіоні 
зумовлюють надприродні причини, а саме – дії чародія Віктора Дзіде. 
Саме він різними заклинаннями і чародійними обрядами прогнав дощ і 
позбавив землю поживної вологи. В минулому цей 70-річного чаклуна влада 
не один раз притягувала до відповідальності за відунство: сусіди постійно 
скаржилися, що він насилає на них порчу і хвороби, викликає падіж худоби. 
Його неодноразово штрафували і зрештою заборонили займатися 
чародійством. Чародійний обряд, до якого звертається шаман Дзіде дещо 
незвичайний: він прив’язує до стовбура пальми на своїй земельній ділянці 
цапа, а до листя пальми - пійманого грифа, який вважається в цій місцині 
тотемних птахом і глибоко вшановується. Між стерв’ятником і козлом 
негайно почався бій. На шум збіглися всі сусіди. Чародія в поселенні не 
любили, його вчинок викликав загальне невдоволення. Між тим поєдинок між 
птахом і цапом продовжувався не один день, аж поки гриф не здох. Проте 
чародій не відв’язував їх від пальми. Сморід здохлого птаха поширювалася по 
окрузі, цап з налитими кров’ю очима голосно ревів. Коли приїхала на місце 
чародійства міліція, то Віктор Дзіде втік від неї в невідомому напрямку.  

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
„Релігійне життя нинішньої України”. Так називалася наукова конференція, яка 
відбулася 19 грудня на базі Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. На ній 
виступали переважно співробітники Відділення із змістовним звітом про своє 
вивчення проблем свободи багатоконфесійного буття в Україні. Подаємо в 
короткому викладі інформацію про названу конференцію.  

 
  

д. філос. н. А.КОЛОДНИЙ 
 КОНФЕСІЙНА КАРТА УКРАЇНИ В ЇЇ НИНІШНІХ ПРОБЛЕМАХ 
 
1. Єдиними показниками релігійного життя, які на цей час фіксуються 

органами державної влади, є діючі релігійні організації. Офіційна статистика 
релігійної мережі, яку подав в 2006 році Держдепрелігій України, зафіксувала 
наявність в Україні 32186 релігійних організацій понад ста різних релігійних 
течій, церков, спільнот. Ця цифра включає 30941 релігійну громаду, 386 
монастирів, 175 духовних навчальних закладів, 309 місій, 76 братств. Якщо 
врахувати те, що в Україні законом не визначена обов’язковість реєстрації 
релігійних організацій і деякі з них цим користуються, і що є деякі офіційно 
нефіксовані релігійні течії, а відтак і їх організації, то офіційна статистика 
державного органу є неповною. А оскільки з 2004 року Держкомрелігій України 
чомусь відмовився давати конфесійно здріблену інформацію про протестантські, 
неохристиянські, неоорієнталістські та рідновірські течії, то ми не маємо 
достовірної і повної картини релігійної мережі як у її всеукраїнському, так і в 
регіональному зрізах. 

2. Роки незалежності – це період інтенсивного розвитку релігійної 
мережі в Україні. При цьому зростає не тільки кількість релігійних організацій, а 
й кількість конфесій. Якщо в 1991 році у нас на реєстрації знаходилося 42 
релігійні об’єднання ( з них 33 християнського коріння, по одній іудейських, 
мусульманських і рідновірських, 4 – орієнталістських і дві синкретичних), то на 
початок 2004 року їх було вже понад 120 (76 – христинського коріння, 8 – 
іудейських, 4 – мусульманських, 7 - рідновірських, 16 – орієнталістських, 6 – 
автохтонних чи синкретичних. Із-за неповноти офіційної інформації 
Держдепрелігій визначитися в конфесійних змінах в Україні останніх років надто 
складно. 

3. Хоч Православ’я за кількістю своїх організацій (15370) є найбільшою 
конфесією (50,5%), проте навіть ці цифри (не говорячи про свою 
самоідентифікацію з православ’ям, а тут вона в різних соціологічних 
дослідженнях становить від 36 до 48% опитаних) засвідчують той факт, що 
Україна не є православною країною. А якщо врахувати штучність поділу колись 
єдиних православних громад на 2-3 за фактом належності їх вірних до якоїсь із 
трьох православних церков, наявність реєстрацій практично „неживих” 
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православних спільнот (напр., один-два ченці на один монастир в УАПЦ), то 
кількість православних інституцій буде ще меншою. Нині маємо штучне 
зростання організацій Церков Київського і Московського Патріархатів, певну 
стабільність автокефалів. Практично незмінною вже протягом десятиліття 
залишається кількість течій православного коріння (старообрядці, молокани, ІПЦ 
та ін.). 

4. Практично вичерпала „електорат свого зростання” Греко-Католицька 
Церква. Незважаючи на перенесення її офісу до Києва, вона залишається 
фактично галичанським феномен, постаючи в регіоні свого найбільшого 
поширення для її вірних як тотальний чинник. Відкритість світу дає можливість 
зростати організаційно римо-католикам, хоч і вони практично вже йдуть до 
вичерпання своїх потенційних послідовників. На відміну від православних, де 
хоч монастирів і монахів надто багато (206 /4292), монастирі католицьких 
конфесій (177/1831) постають як центри активного місіонерства і християнської 
просвіти. Не на папері і кількість тих недільних шкіл, які мають греко- і римо-
католики. Якщо греко-католицизм постає переважно як галичансько-
закарпатський феномен, то римо-католицизм – як галичансько-подільський. 

5. Помітно зростає в Україні мережа протестантських організацій (7670), 
які вже становлять 25% від загальної цифри України. Тут успішно діють 
переважно пізньопротестантські конфесії – баптисти (3193), п’ятидесятники 
(2157), адвентисти (1077), Свідки Єгови (988). Зростає мережа українських 
лютеран (42). Всі протестантські конфесії ведуть широку релігійно-
просвітницьку, морально-виховну, видавничу, медійну, місіонерську та 
благодійницьку роботу, що служить підставою для впевненості в подальшому 
інтенсивному зростанні їх мережі.  

6. Мусульманство в Україні не має своєї єдиної організаційної 
структури, а відтак має 4 свої центри. Послідовниками ісламу у нас (окрім 
Криму) є представники меншин тих етносів, на автохтонних територіях яких ця 
релігія є домінуючою. Відтак ґрунту для зростання в Україні ця релігія не має. В 
Криму вона також практично вичерпала можливості свого подальшого 
кількісного зростання після того, як ДУМК відкрив у 2005 році практично у всіх 
поселеннях кримських татар свої організації. Їх тепер 927. Духовне життя 
мусульманських громад в Україні потребує подальшого організаційного 
зміцнення, кадрового наповнення і матеріальної підтримки з тим, щоб виключити 
можливість розширення ваххабістської присутності. 

7. Найбільш спільнотний народ, як часто говорять про євреїв, у своєму 
релігійному житті виявився найбільше „розхрістаним”: 255 іудейських громад 
тут належать до шести різних об’єднань. Перспектив їх об’єднання немає, бо ж 
до цього поділу прилучилися позаконфесійні інтереси – економічні, політичні, а 
то й суб’єктивні орієнтації. 

8. Поява і зростання на теренах України різних нових релігійних течій 
(насамперед неохристиянських, неоорієнталістських та рідновірських) є 
відображенням загальних тенденцій нинішньої конфесіоналізації релігії у світі. 
Відтак це не є якась випадковість чи чийсь злий умисел. На зміну модерну і в 

релігії приходить постмодерн. Визначити загальну кількість неорелігійних 
організацій нині складно із-за того, що не всі вони пройшли офіційну реєстрацію. 
Принаймні в 2006 році за офіційною статистикою вони загалом складають десь 
біля 1700 одиниць. Але якщо неоорієнталізм і рідновірство вже стабілізувалися в 
своєму кількісному зростанні і територіальному поширенні, то надто високі 
темпи зростання виявляють неохристияни і насамперед харизмати. На сьогодні 
вони мають вже біля 1,5 тисяч своїх організацій. Неорелігії нерівномірно 
розміщуються своїми громадами по теренах України. Там, де сильні позиції 
традиційних Церков, їх практично одиниці (на Тернопіллі 3 громади, на 
Львівщині - 31, а загалом вони становлять лише 0,6% від всієї релігійної мережі 
Галичини), зате в регіонах одночасним з їх поширенням відродженням також і 
традиційних християнських спільнот (східні і південні області країни) кількість 
неорелігійних організацій становить десь понад 700 організацій Відтак порівняно 
розвинута інфраструктура ортодоксальних конфесій в західноукраїнському 
регіоні, поєднання у свідомості людей своєї релігійної належності з 
національною, включеність певного конфесійного чинника в систему культури і 
побуту зумовили блокування проникнення в ці області нових релігійних течій. В 
Україні практично склалася мережа неорелігій і поява якихось нових із них вже 
буде випадковістю. Тим більше, що традиційні Церкви в боротьбі з їх 
поширенням знаходять між собою спільну мову, прагнучи підключити до цього 
навіть державні органи. 

9. Порівняльний аналіз цифрового матеріалу про зміни релігійної мережі 
за останні 15 років засвідчує те, що екстенсивний етап розвитку релігійного 
життя в Україні вже закінчився. Він перейшов в інтенсивний. Якщо на початку 
90-х років м.ст. кількість релігійних організацій в країні щороку зростала на 30-
32%, то вже в роки нового століття цей показник зменшився до 3-6 %. Найбільш 
інтенсивне зростання релігійної мережі відбулося в західноукраїнських землях, 
що пояснюється порівняно високим рівнем релігійних потреб громадян цього 
регіону, для яких релігія стала невід’ємним елементом їх способу життя і виявом 
духовної культури. 

10. Регіональні відмінності в рівні національної самосвідомості громадян 
позначаються на географії поширення українських національних християнських 
церков. Тут слід відзначити помітне поширення УПЦ КП та УАПЦ в західних і 
центральних областях й водночас незначну кількість їх парафій у південному і 
східному регіонах, де домінує промосковська УПЦ. Абсолютне домінування має 
в галичанських областях УГКЦ. Римо-католицькі громади постають в районах 
розселення польської меншини – Полісся, Поділля, Галичина. Розвиток 
національної самосвідомості у представників різних етнічних меншин України 
сприяє появі і поширенню в нашій країні їх національних релігійних течій 
(німецькі лютерани, вірменська григоріанська церква тощо). 

11. Регіональні особливості релігійного життя значною мірою зумовлені 
історичним минулим регіону, національним складом його населення, усталеними 
традиціями, зокрема сімейними, способом господарки, загальним культурно-
освітнім рівнем населення, політичними процесами, міждержавними 
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відносинами. Релігійні організації розміщені по території України явно 
нерівномірно. Так, три галичанські області їх мають стільки ж, як разом взяті 
шість областей Східної і Південної України (Сумська, Харківська, Донецька, 
Луганська, Запорізька та Дніпропетровська) з підключенням до них ще й Криму, 
хоч за кількістю населення цей регіон в 5 разів перевищує Галичину. Якщо в 
Теорнопільській області на одну релігійну громаду припадає в середньому десь 
680 громадян, то в Харківській аж 4830. Оскільки в західному регіоні країни 
практично вже створена інституційна мережа церковних організацій достатня для 
задоволення релігійних потреб віруючих, відбулася насиченість релігійного 
життя релігійними організаціями, то перше місце за інтенсивністю зростання 
релігійної мережі нині перейшло до Центрального регіону. Десь через 5-6 років 
естафету регіону з найбільшими темпами зростання релігійної мережі перебере 
Схід і Південь країни.  

12. Кількісні показники зростання релігійної мережі тієї чи іншої 
конфесії ще не засвідчують такого ж зростання кількості їх вірних, а тим більше – 
рівня релігійності останніх. Конкурентна боротьба між конфесіями і церквами 
спонукає керівництво деяких з них штучно розширювати свою інституційну 
мережу, „хапати побільше” при реституції, не маючи опісля можливості на 
належне освоєння одержаного. То ж і маємо в православних монастирі із 
способом життя людини первісного суспільства, напівпорожні храми, напівпусті 
монастирі тощо.  

13. Релігійні організації т.зв. історичних конфесій розмістилися 
переважно в регіонах традиційного свого розселення, використавши при цьому в 
різному стані збереження колишні культові будівлі. За цих умов протестантським 
і неорелігійним спільнотам приходиться вже шукати сприятливу для себе нішу 
діяльності. Ідея „традиційної канонічної території”, до якої вдається Московсько-
Православна Церква України з метою протистояння поширенню інших конфесій 
чи церков, загострює міжконфесійні відносини, спричиняє міжконфесійну 
напругу, а то й веде до настроїв релігійного сепаратизму.  

14. До своїх впливів на становлення релігійної мережі в Україні, появи і 
поширення нових релігійних течій, всілякої протидії розгортанню місіонерської 
діяльності як протестантських, так і неохристиянських спільнот, поширенню на 
Сході і Півдні України католицьких громад активно прилучаються останнім 
часом владні структури цих регіонів з підключенням до цього церковних і 
біляцерковних спільнот УПЦ МП. 

 
 

к. філос. н. В.КЛИМОВ 
МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ У ФОРМАХ ЇХ ВИЯВУ 
 
Виходячи з того, що конфесія – це інституйована система, що включає, 

як складові, певне віровчення, його історію, культову та віросповідну практику, 
церковно-організаційну структуру, приналежність до якої ідентифікує й об’єднує 
дану групу віруючих, під міжконфесійними відносинами розуміються відносини, 
що виникають між офіційними чи неофіційними носіями різноконфесійних 

ідентичностей з широкого кола проблем власності, канонічного права, церковної 
організації, конфесійного співіснування в державі та суспільстві, взаємовідносин 
між церквами, духовенством та віруючими, невтручання у діяльність релігійних 
організацій інших конфесій, попередження конфліктності; з питань участі 
(неучасті) в спільних акціях загальнодержавного, релігійно-церковного, 
соціального, морально-патріотичного характеру та ін.  

Міжконфесійні відносини в будь-якому суспільстві складаються такими, 
якими вони можуть бути за даних суспільно-політичних, економічних, правових, 
духовних, етнонаціональних умов існування конфесій в державі й соціумі. І вже в 
цих визначальних суспільних координатах під дією релігійно-церковних 
чинників – ієрархів, кліру, віруючої спільноти, церковно-конфесійних структур 
та їх елементів, громадських об'єднань віруючих тощо – складається 
конкретизований характер міжконфесійних відносин (конструктивний чи 
деструктивний, толерантний чи конфліктний і ультимативний, відкритий для 
співпраці чи орієнтований на церковно-конфесійну автаркію, пасивний або 
активний у широкому діапазоні – від злагодженої співпраці до ворожнечі, 
нетерпимості й екстремізму щодо інших конфесій).  

З цієї точки зору позитивними тенденціями розвитку міжконфесійних 
відносин доби незалежної України є: істотні подвижки у міжконфесійних 
відносинах в України в бік налаштованості конфесій на толерантність, 
терпимість до позиції інших конфесій; готовність більшості конфесій в Україні 
до конструктивного діалогу, переговорів з проблем, що можуть породжувати 
ускладнення міжконфесійних відносин, їх загострення, неправові методи 
розв’язання; нормативно-правове врегулювання більшості проблемних питань, 
що раніше були конфліктогенними, спричиняли до загострення міжконфесійних 
відносин та ін. 

У той же час, розвитку міжконфесійних відносин в Україні перехідного 
періоду притаманна дія цілого ряду негативних причин об’єктивного та 
суб’єктивного характеру, що ускладнюють чи й загострюють відносини між 
конфесіями. Серед них: тривале, з початку 90-х років м. ст., нерозв’язання 
проблеми єдності Православ’я в Україні; суспільно резонансне православне 
міжконфесійне протистояння, що негативно позначається не лише на 
внутрішньоправославних відносинах трьох церков – УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, 
але й на релігійній ситуації в Україні в цілому; остаточно незавершений поділ і 
переподіл культових будівель, майна; наявність ряду законодавчо та нормативно 
неврегульованих питань, що породжують міжконфесійну конфліктність 
(проблема почергового богослужіння, ненадання релігійним організація землі в 
постійне користування, забезпечення рівного ставлення держави до конфесій, 
надійне правове запобігання політизації релігії; численні в ході правозастосовчої 
практики факти нерівного, тенденційного, невідповідного чинному 
законодавству ставлення владних структур у регіонах до конфесій (при виділенні 
релігійним організаціям земельних ділянок, дозволів на будівництво, передачі 
культових будівель тощо); триваюча фактична політизація (явна чи латентна) 
частини церков, релігійних організацій, втручання політичних чинників у 
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внутрішньоцерковні відносини, що ставить конфесії у нерівні умови; конфесійна 
та політична диференціація, конфесійна заангажованість, некваліфіковане, 
некоректне висвітлення проблем міжконфесійних відносин у ЗМІ та ін. 

Конкретними негативними виявами ускладнення міжконфесійних 
відносин при цьому стали: силові методи захоплення культових будівель, майна, 
інших приміщень; ігнорування сторонами конфлікту рішень судів, недовіра до 
правового шляху розв’язання спірних питань; конфесійна заангажованість ряду 
місцевих органів влади у прийнятті рішень, значущих для міжконфесійних 
відносин, в силу чого судами свого часу були скасовані десятки рішень місцевих 
органів влади стосовно адресності передачі культових будівель; некоректні, 
нетолерантні, образливі виступи, висловлювання, публікації представників ряду 
конфесій на адресу опонентів з числа інших конфесій; апеляція конфесій до 
державних органів різних рівнів з пропозиціями вжити адміністративних заходів 
до конфесій-опонентів тощо. 

Узагальнюючи проблеми, невирішеність яких протягом останніх 15 
років призводила чи призводить до ускладнення міжконфесійних відносин в 
Україні, є підстави виділити, як найбільш поширені, невирішені, а тому 
потенційно чи реально конфліктогенні, наступні проблеми: відсутність 
взаємоузгодженої моделі об’єднавчого процесу в православ’ї і створення за 
результатами об'єднання на конфесійно-православній основі Української 
Помісної Православної Церкви; перебування в державній та комунальній 
власності частини культових будівель, господарських приміщень, майна, 
законними власниками яких є церкви та релігійні організації; наявність частини 
культових будівель, користування якими залишається невирішеним, є предметом 
міжконфесійних спорів; фінансово-матеріальна неспроможність частини 
конфесій самостійно вирішити питання будівництва культових будівель; 
незавершеність процесу нормалізації відносин між УГКЦ, РКЦ та православними 
церквами, встановлення між ними стабільно толерантних відносин. У цьому 
плані представляє інтерес постанова Синоду єпископів УГКЦ від 25-31.08.2005 р. 
щодо використання нагоди "відзначення 60-ї річниці Львівського псевдособору" 
для "примирення з православними братами"1; обтяженість позицій ряду конфесій 
тягарем взаємної недовіри, упередженостей, підозр, звинувачень, що нерідко 
мають історичні корені, огрублені і безпідставно загострені на побутово-
конфесійному рівні, що додатково ускладнює міжконфесійні відносини; 
недостатньо надійна на сьогодні нормативно-правова, законодавча база для 
врегулювання державно-церковних, міжконфесійних, державно-конфесійних, 
міжцерковних відносин, для попередження екстремістських та 
фундаменталістських тенденцій на основі повного забезпечення свободи совісті 
та релігійної свободи, для створення належних умов для функціонування церков 
та релігійних організацій; недотримання повною мірою в правозастосовчій 

                                            
1 Див.: Постанови Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, що відбувся у 
м. Львові (Брюховичі) 25-31 серпня 2005 року. Засіб доступу: http://www.ugcc.org.ua/ukr/ 
documents/resolution/resolution1/2005/. Заголовок з екрану. 

практиці міжнародно-правових, зокрема, європейських норм щодо ставлення до 
релігійних меншин, новітніх релігійних рухів тощо, особливо на регіональному 
рівні; некоректне втручання державних, політичних, у тому числі іноземних, 
чинників у релігійно-церковні процеси в Україні. 

Глибинними їх причинами, на нашу думку, є: 
- наслідки здійснення в СРСР та УРСР курсу на побудову безрелігійного 

суспільства, зорієнтованого на науково-матеріалістичні цінності і витіснення 
цінностей релігійних, що в 20-30-ті, 50-70-ті роки супроводжувався закриттям чи 
знищенням церков та монастирів, переслідуванням чи обмеженням прав чорного 
та білого духовенства. Як наслідок – входження церков, релігійних організацій у 
добу незалежності України супроводжувалися і супроводжуються істотним 
відставанням у забезпеченні їх культовими будівлями, майном, церковною 
літературою, духовними навчальними закладами тощо, прямо чи опосередковано 
породжуючи міжконфесійні конфлікти (в РКЦ на одну громаду припадає 0,91 
культових будівель, в УПЦ - 0,85 культових будівель, в УГКЦ – 0,79; в УПЦ КП 
– 0,67; в УАПЦ – 0,62 культових будівель); 

- потужне зростання з початку 90-х років чисельності церков, релігійних 
організацій, течій, толків (за 1992 – 2006 рр. кількість релігійних організацій 
зросла з 12962 до 32186, або в 2,5 рази), що реалізують свій потенціал кількісного 
росту за рахунок пострадянського масиву байдужих до релігії, невіруючих, тих, 
хто хитається між вірою та невір’ям; віруючих інших конфесій, що не може не 
бути сферою міжконфесійного конфлікту інтересів; 

- тривало діючі наслідки здійснення в Україні в ХVІІІ-ХХ ст.ст. 
російською синодальною церквою курсу на ліквідацію національних 
особливостей православної церкви та монастирів у церковному устрої, 
управлінні, в літургіці, обрядах, освіті, церковно-монастирському 
книгодрукуванні тощо під приводом уніфікації, боротьби з "латинством", що 
надовго денаціоналізували, деморалізували значну частину українського 
духовенства та чернецтва, породили успадковуючий тип священиків та ченців, 
байдужих до національних інтересів, до національної культури тощо; 

- складнощі відродження церков, монастирів, релігійно-духовних 
центрів в Україні, спричинені факторами економічного, фінансового, 
матеріального характеру (тривалий кризовий стан економіки, що ускладнював 
можливість фінансової допомоги; неможливість з різних причин оперативної 
передачі колишніх культових будівель, приміщень з державної, комунальної 
власності у власність релігійних громад тощо); 

- триваюча політизація певних конфесійних прошарків, непоодинокі 
факти втручанням державно-адміністративних, партійно-блокових, націонал-
патріотичних чинників у внутрішньоцерковні проблеми; практика апеляції 
окремих церков, релігійних організацій до владних структур за арбітруванням чи 
вжиттям заходів, у тому числі щодо релігійних опонентів, що так чи інакше 
породжує в конфесійному середовищі підозри в неоднаковому ставленні влади 
до конфесій, "пріоритетності" певних церков тощо.  
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Таким чином, констатовані складнощі міжконфесійних відносин у 

сучасній Україні є закономірними складнощами екстенсивного та інтенсивного 
росту, набуття досвіду конфесій щодо функціонування в умовах зростаючої 
свободи совісті, релігійної свободи. В міру становлення України як правової 
держави, мінімізації залежності конфесій від державно-адміністративного 
ресурсу, усвідомлення церквами, релігійними організаціями, що їх майбутнє 
залежить не від близькості до владних структур, партій чи харизматичних 
лідерів, а від них самих, в країні складатимуться умови для подальшої 
нормалізації й поліпшення міжконфесійних відносин.  

 
 

к. філос. н. М.БАБІЙ 
СВОБОДА ВІРОСПОВІДНОГО ВИЯВУ В УКРАЇНІ 

 
Важливість цієї проблеми в її індивідуальному, спільнотному вимірі, в 

контексті тих процесів, які характерні для сучасного українського соціуму є 
екстраординарною. За своєю суттю вона постає складною і поліаспектною й 
охоплює делікатну, надзвичайно чутливу до зовнішніх авторитарних впливів 
сферу буття віруючої людини – царину її самореалізації (в площині тих 
цінностей, орієнтирів, віроповчальної парадигми, які вона вибрала). 

Це є зовнішній вияв свободи віросповідання. Остання охоплює 
публічний діяльнісно–реалізаційний аспект, процес самоствердження 
особистості, формування й практичного здійснення життєвої мети, завдань, 
способу життя в контексті координат свого віросповідного вибору. 

Свобода віросповідного вияву у своєму сутнісному прочитанні постає як 
дериват свободи віросповідного самовизначення і самореалізації особистості. 
Останнє є нерозривним, взаємозв'язаним процесом. У ході самовизначення 
людина «пізнає і визнає імперативи Божого закону» через своє сумління. Без 
вільного самовизначення у віросповідній сфері, без вільної внутрішньої 
інтеріоризації цінностей, ідей, моральних принципів і повчань конкретного 
віровизнання (а людина вибирає лише конкретне віросповідання, а не релігію 
взагалі), її самореалізація в цій царині не буде цілісною, а фрагментарною, з 
переважаючими елементами релігійного конформізму, «безапеляційного 
визнання» наявних норм і порядків, «безумовного схиляння перед авторитетом». 

Вільний віросповідальний вибір є основою формування своєрідної 
матриці смислу життя в його релігійному вимірі. Вибрані віросповідні цінності, 
моральні орієнтири зливаються із самосвідомістю, стають переконаннями 
людини і, що надзвичайно важливо, формують «постійний центр її особистої 
енергії» (У.Джеймс). 

Суспільна природа людини, як наголошують окремі церкви, зокрема 
католицька, «вимагає щоб вона виявляла внутрішні акти релігії назовні, щоб 
спілкувалася в релігійних справах з іншими та визнавала свою релігію у 
громадський спосіб» (Див.: Декларацію про релігійну свободу. Документ Другого 
Ватиканського собору).  

Таким чином, підкорення вільно вибраним й усвідомленим 
віросповідним цінностям, які набули суб'єктивно-особистісного змісту, статусу 
переконань й утворюють чіткий мотиваційний каркас релігійно-життєвого буття 
віруючої людини, мають своїм наслідком зовнішній публічний їх вияв, що 
демонструється в процесі сповідання релігій одноосібно чи спільно з іншими, 
прилюдно чи приватно: в богослужінні, вченні, виконанні та дотриманні 
релігійних ритуалів і обрядів, у поведінці й релігійній діяльності. Означені 
принципи свободи віросповідного вияву є надзвичайно важливими в площині 
особистої чи колективної релігійної самореалізації. 

Отже, поняття «свобода віросповідного вияву» характеризує 
можливість вільної релігійної самореалізації віруючої особистості (чи віруючих 
особистостей) в площині її віросповідного самовизначення, життєво смислових 
цінностей, орієнтирів, ідеалів, які вона вільно визнала основою свого буття. 

Одним із важливих моментів у процесі релігійної самореалізації є 
наявність можливостей для її здійснення. Суттєвим тут постає внутрішнє (на 
особистісному рівні) подолання будь-якого зовнішнього примусу, 
«авторитарного слова», звільнення від нього і сприйняття «слова, внутрішньо 
переконливого»: «нехай кожен за власною думкою тримається свого 
переконання» (Рим.14:5). «Внутрішньо переконливе слово», що есплікується як 
віра, спонукає до дії, а «віра – це справа свободи». Це ніщо інше, як можливість 
центрованих особистісних актів» (П.Тілліх). 

Відзначимо, що в узагальнюючому аспекті релігійну самореалізацію 
(свободу віросповідного вияву) можна одночасно розглядати як спосіб 
формування і як засіб досягнення мети в сакралізованому контексті буття як на 
індивідуальному, так і спільнотному рівнях. В означеному аспекті йдеться, з 
одного боку про віруючих, які «вірять, але не належать» – тобто їхня 
віросповідна практика є приватною справою (privatsache), індивідуальною у 
своєму публічному вияві, а з іншого – про тих, які «вірять і належать», тобто тих, 
які віддають перевагу колективній формі здійснення свого віросповідного 
вибору. Обидві форми реалізації віросповідного вибору в публічному сенсі 
мають (хоча й за окремими параметрами) ідентичну правову регламентацію з 
боку владних структур. Держава встановлює правові межі дозволеного у площині 
свободи віросповідного вияву. Обмеження, які накладаються на цю сферу, мають 
бути встановлені законом і не повинні застосовуватись так, щоб це 
унеможливлювало означену свободу. Обмеження «не можна вводити з 
дискримінаційною метою або ж запроваджувати дискримінаційним чином». 

Отже, ті віруючі, релігійні спільноти, які не порушують справедливих 
вимог громадянського порядку, інших законних вимог влади, притаманних 
демократичному суспільству, «слушно потребують свободи, щоб мати змогу 
керуватися властивими нормами, публічно ушановувати найвище Божество, 
допомагати своїм членам у релігійному житті, підтримувати їхнє навчання та 
розвивати такі інституції, члени яких могли б співпрацювати у влаштуванні свого 
життя відповідно до властивих їм релігійних засад» (Декларація про релігійну 
свободу). 
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Право, в означеному аспекті, покликане охороняти як совість 

особистості від зовнішнього (авторитарного) спонукання в процесі її 
самореалізації, так і діяльність (в параметрах закону) релігійних спільнот. 

У контексті цього (і в першу чергу свободи віросповідного вияву) 
важливим постає забезпечення як «свободи від», так і «свободи для». В 
практичному сенсі не може бути повноцінної «свободи для» (релігійна 
самореалізація індивіда, виконання своєї місії релігійною організацією) без 
наявності в суспільному просторі справжньої, законодавчо оформленої «свободи 
від». 

Правові основи реалізації віросповідного вияву («свобода релігії» в 
загальному понятійному виразі) закладені в Конституції України, яка у ст.35 
проголошує право на свободу світогляду й віросповідання, на можливість їх 
реалізації. В Законі України „Про свободу совісті та релігійні організації», а 
також в інших нормативних актах, сформовані чіткі принципи, норми, які 
спрямовані на уможливлення повноцінної свободи віросповідного вияву в 
українському суспільстві. В Україні, по-суті, сформована певна система 
державно-правового забезпечення свободи релігії (в т. ч. й свободи 
віросповідного вияву). Ця система постає як комплекс взаємозв’язаних 
нормативно правових передумов, юридичних заходів та загально-соціальних 
факторів. Вона є своєрідним континуумом можливостей для забезпечення 
свободи віросповідного вияву, її гарантій та захисту. До таких гарантій належать: 
світськість української держави (її світоглядна і конфесійна нейтральність, 
інституційна і функціональна поза релігійність); відокремлення релігійних 
організацій (церкви) від держави, а школи від церкви; взаємне визнання 
суверенності й незалежності суб'єктів державно-конфесійних відносин; рівність 
віруючих і рівність усіх віросповідань та релігійних організацій перед законом; 
принцип невизнання державою жодної релігії як обов'язкової, жодної церкви 
(релігійної організації) як державної. 

Ці принципи (гарантії), а також демократичний статус українського 
суспільства є основою забезпечення свободи релігій, зокрема й свободи 
віросповідного вияву в Україні. 

 
 

к. філос. н. С.ЗДІОРУК 
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРАВОСЛАВ’Я УКРАЇНИ 

 
Серед проблем Православ’я в Україні центральне місце посідає 

суперпроблема – здобуття Українським Православ’ям статусу Помісної 
Церкви.  

Адже статус помісності у Православній Церкві тісно пов’язаний зі 
здобуттям Церквою автокефального (з давньогрецьк. - самоочолюваного), 
тобто самостійного управління всіма без винятків церковними справами. 
Іншими словами, помісною може бути виключно лише автокефальна Церква. 

Власне, у строгому юридичному (церковно-правовому) розумінні в 

Православ’ї поняття “церква” означає релігійну організацію з канонічно 
довершеною ієрархією, котра має право вступати в рівноправні зносини з 
іншими суб’єктами міжнародного церковного права. В церковному праві 
міжнародний аспект також має визначальне значення для легітимації Церкви 
як суб’єкта світових релігійних процесів. 

Тут цілком доречна аналогія з суверенними державами, як 
суб’єктами міжнародного права та їхніми органами, правоздатність яких 
легітимується не лише національними правовими системами, але й нормами 
міжнародного права. Звідси випливає, що якщо, наприклад, УРСР була 
квазідержавою, то УПЦ МП є навіть не квазіцерквою. Вона - лише 
територіальний округ іншої Церкви з деякими елементами місцевого 
самоуправління (навіть не в статусі автономії), котрі Церква, яка їх надала, 
має право змінювати чи забрати. В той же час УПЦ МП має статус багато 
нижчий статусу УРСР часів радянської імперії. 

Відтак, УПЦ МП не має права виступати, навіть номінально, на 
міжнародній арені. Вона не є членом Всесвітньої Ради Церков (це можна 
порівняти з ООН релігійних організацій), а ні членом Конференції 
Європейських Церков (теж саме, що для суверенних держав Рада Європи, не 
говорячи вже про Європейський Союз) тощо. Одним словом для 
міжнародного релігійного співтовариства Україна відсутня на конфесійній 
карті світу. 

Проблема втрати Україною потенціалу українських громадян. Адже 
весь потенціал мільйонів правослановіруючих українських громадян працює 
на авторитет та імідж Росії. Росія нібито представляє інтереси України у всіх 
міжнародних релігійних організаціях. Насправді ж за рахунок нашого 
духовно-релігійного потенціалу Росія має змогу займати лідируючі позиції у 
релігійному світі. 

Такий стан Православ’я зумовлений іншою проблемою – тотальною 
русифікацією та високим рівнем інтегрованості українського єпископату в 
російську шовіністичну церковно-політичну сферу. 

Наступна проблема – збереження для Росії (ми не оговорилися саме 
для Росії) апостольської спадковості. Ця проблема є, думаю, багато 
складнішою, ніж проблема третього по могутності ядерного потенціалу 
Української Держави після відновлення нею незалежності. 

Треба розуміти, що втрата для Москви апостольської спадковості 
Києва рівнозначна самовбивству. Лише би з цієї причини (а є ще багато 
інших) Московський Патріархат ніколи добровільно не відпустить УПЦ МП. 
Тим паче, що свого часу він не лише по-злодійськи відділився від Києва, а 
знову ж таки злочинно обманом і силою підпорядкував собі Київ спочатку за 
Богдана Хмельницького політично, а через 30 років і духовно – загарбавши 
Київську Митрополію під Москву. 

Отож, коли говоримо про утвердження Української Помісної 
Православної Церкви, то маємо на увазі конституювання саме Національної 
Церкви, незалежної від будь-яких інших зарубіжних національних релігійних 
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центрів (не плутати з міжнародними (!) релігійними організаціями і 
центрами). 

До речі, поняття “конституювання” має чітке значення і точний зміст 
(від лат. constantans – постійний). Конституювання означає упостійнення, 
себто здобуття статусу, котрий, кажучи іншими словами, є найдосконалішим, 
а відтак, у розумінні Церкви, вічним. Таким є лише статус організації, котра 
має завершену структуру, самостійне управління, нікому не 
підпорядковується й має право рівних зносин з такими же суб’єктами 
означеної діяльності. У Православній Церкві такий стан єдиноможливий при 
статусі помісності, що з необхідністю передбачає канонічно довершену 
ієрархію та здобуття автокефалії. Для Церкви це є доконечна вимога. 

Ще одна проблема саме Російського Православ’я, котра значною 
мірою передалася українському, це - надзвичайна політизація. Згубний вплив 
залежності УПЦ МП від іноземного національного релігійного центру 
підсилюється тим, що Московська Патріархія завжди (і за царя, і за 
комуністів) була і нині є додатком до держано-політичного апарату Росії. 

Особлива проблема в демократичному суспільстві (наголошуємо, бо 
тоталітарне в цьому не має потреби) – процеси, котрі відбуваються у 
православному середовищі України, повинні бути зрозумілими для її 
громадян.  

Але із цим розумінням є проблеми. Одна з причин неадекватного 
сприйняття ситуації – невідповідні суті релігійних організацій назви. Так, 
найменування “Українська Православна Церква” зовсім не відтворює істинну 
природу цієї структури, що, безумовно, вводить в оману мільйони віруючих 
громадян України. Тому необхідні відповідні кореляції на всіх рівнях, 
особливо в освіті, ЗМІ тощо. 

Наприклад, оскільки УПЦ МП – структурна одиниця РПЦ, то 
відповідний її статус має бути відображений і в назві. А відтак особливе 
завдання української влади полягає в тому, щоб донести повноцінну правдиву 
інформацію до всіх громадян України, які мають конституційне право на 
об’єктивну інформацію та захист своїх прав і свобод. 

 
 

д. філос. н. П.ЯРОЦЬКИЙ 
РИМО-КАТОЛИЦИЗМ В УКРАЇНІ 

 
В Україні Римсько-католицька церква як ієрархічна структура існує з 

1357 р., коли в Галичині була створена перша митрополія, перенесена у 1412 р., 
до Львова. У кінці ХVI ст. виникли її дієцезії (єпархії) у Володимир-Волинському 
(пізніше - у Луцьку), у Києві (перенесено у Житомир) і в Кам’янець-
Подільському та Житомирі. Історично Римо-католицький костел в Україні був 
польським і пов’язаний з долею поляків-католиків в останні два століття в 
Російській імперії і Радянському Союзі. В роки радянської влади він був цілком 

знищений. Незначна кількість його парафій існувала майже на нелегальному 
становищі без ієрархії, з мізерною кількістю ксьондзів. 

Відродження католицизму латинського обряду відбулося в незалежній 
Україні разом з національно-культурним відродженням польської національної 
меншини – Полонії. Поляки першими з національних меншин в Україні, 
використавши горбачовську «перестройку», почали створювати і групуватися в 
самодіяльні організації і товариства. Водночас відроджувалися та 
організовувалися нові римсько-католицькі парафії. До керівних органів Союзу 
поляків в Україні були обрані біскупи і ксьондзи. Ухвала ІІ Конгресу поляків в 
Україні (9.10.1991р.) про їх обрання в найвищі керівні органи Союзу поляків в 
Україні (хоча духовні особи формально не можуть брати участі в роботі 
світських організацій) була сприйнята як вдячний жест в бік костелу, як визнання 
його особливої ролі у відродженні польськості в Україні, як опори полонії і 
чинника етноконфесійної ідентифікації поляків (Krunica. - №47 (2005).- S.12-14). 
 Сучасний римо-католицизм в Україні необхідно розглядати як складову 
трьох його історично сформованих специфічних етнічних частин: а) Римо-
католицький костел в Західних областях України автохтонного польського 
населення; б) угорські католицькі парафії в Закарпатті (82 парафій); в)більшість 
католицьких парафій в інших областях України (Вінницька, Житомирська, 
Хмельницька) складаються з етнічних поляків, значна частина яких за останні 
два століття в умовах дискримінації національної політики царату і радянської 
влади асимілювалися в оточенні українців і лише в незалежній Україні отримали 
можливість повернутися до своїх етнічних витоків і само ідентифікуватися як 
поляки і католики.  
 До Римо-католицького костелу приходять віруючі інших 
національностей. Так, наприклад, незначна частина українців після скасування 
Греко-Католицької Церкви в 1946 р. почала відвідували католицький костел. 
 Для Римо-католицького костелу залишається давня організаційно-
територіальна проблема, коли один ксьондз обслуговує кілька парафій, іноді на 
великій віддалі одна від одної. Недостатність кількість священнослужителів 
вирішують душпастирі, які прибувають з Польщі (з 500 діючих в Україні римо-
католицьких священнослужителів 260 - приїжджі). Здебільшого це - ченці 
католицьких орденів і монаших об’єднань. Вони мали історичні місця свого 
постійного перебування: капуцини (францисканці) - у Вінниці; домініканці 
(Орден святого Павла пустельного проповідника) - у Чорткові, Фастові; 
Бернардини - у Житомирі; єзуїти - у Хмельницькому, кармеліти - у Бердичеві. 
 Розвиток мережі орденів і монастирів відбувається в інших містах 
України. Так, наприклад, в Донбасі почали активну діяльність христусовці. Нині 
в Україні нараховується 83 римо-католицькі монастирі. Майже третина з них 
припадає на три області: Вінницька (12 монастирів, 85 ченців), Житомирська (13 
монастирів, 125 ченців), Хмельницька (11 монастирів, 123 ченців). 
 Католицькі чернечі ордени відіграють важливу роль в життєдіяльності 
костелу і його парафій. Домініканці й єзуїти працюють у навчальних закладах і 
періодичних виданнях костелу. Низка чернечих об’єднань, особливо жіночих, 
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здійснює духовну опіку католицьких сімей, займається релігійним вихованням 
дітей, працює в соціогуманітарній сфері. 
 В Україні, крім релігійних, виходять 15 польськомовних світських 
видань. За кількістю полонійних видань Україна посідає четверте місце в Європі 
(після Франції, Англії, Німеччини). У полоній них часописах (назвемо деякі з 
них: Krunica, Glos nauczytela, Harcezz Kresów, Mozaika Bezdyczewska, Polacy 
Donbasu,Polonia Charkowa, Wolania z Wołyniu) вміщуються також матеріали з 
костельно-релігійних питань, діяльності чернечих орденів, нунціатури Святого 
Престолу в Україні. 

 
 

к. філос. н. О.НЕДАВНЯ 
УКРАЇНСЬКИЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ СЬОГОДНІ 

 
Сучасна Українська Греко-Католицька Церква характеризується 

відносною стабілізацією розвитку після бурхливого відродження своєї легальної 
діяльності по періоді підпільного існування у радянській Україні. Нині УГКЦ, за 
її офіційними даними, налічує 5,5 млн. членів, має понад 3340 громад, 92 
монастирі з 1134 ченцями й черницями, 13 навчальних закладів з півтора 
тисячним числом слухачів, 2051 священнослужителів, 1132 недільних шкіл, 27 
періодичних видань, 2721 храмів та каплиць (306 будується). В Україні УГКЦ 
складається з Київської та Львівської архиєпархій, єпархій Івано-Франківської, 
Коломийсько-Чернівецької, Самбірсько-Дрогобицької, Тернопільсько-
Збарівської, Бучацької, Стрийської й Сокольської, та екзархатів Донецько-
Харківського та Одесько-Кримського. Автономний статус зберігає Мукачівська 
єпархія ГКЦ, яка формально є окремою Церквою свого права і не підпорядкована 
главі УГКЦ. 

Нові виклики світоглядного та конфесійного плюралізму в сучасній 
Україні як частині глобального світу спонукають до активізації пошуку греко-
католицизмом своїх актуальних місця й ролі в українському духовному полі. За 
таких обставин продовжуються перманентні для УГКЦ шукання власної  
ідентичності, які проходять небезпроблемно, про що свідчать періодична гаряча 
полеміка й навіть сварки “восточників” і “західників”, традиціоналістів та 
модерністів в лоні УГКЦ. У цьому процесі можна виділити декілька зрізів, 
зокрема це офіційні й неофіційні дискусії про природу, сутність та форми 
функціонування греко-католицизму на рівні фахівців з кліру та професійно 
обізнаних мирян, зацікавлені обговорення тієї ж тематики в західноукраїнському 
та діаспорському середовищі активніших вірних, та місцеві вияви того чи іншого 
бачення належного розвитку своєї Церкви на рівні громад, парафій тощо, аж до 
енергійного захисту цього бачення в конкретному храмі. 

Тут дається взнаки як проблемний історичний спадок УГКЦ - Церкви 
між християнськими Сходом і Заходом, так і особливості її новітньої історії, з 
різним рівнем, а частково й змістом освіти й формації теперішніх (хіба що крім 
молодших) її провідників – і то не лише священиків, але й церковного активу 

загалом. Наразі в сучасній УГКЦ більш помітні суперечки традиціоналістів та 
модерністів. 

Власне, традиціоналісти – це більш точна, як для українського ґрунту, 
назва частини священнослужителів та вірян, котрі відстоюють традиції такими, 
якими вони плекалися в катакомбній Церкві, й котрі не хочуть модернізаційних 
змін керівництва УГКЦ. Останнє називає традиціоналістів лефевристами, 
оскільки вони вважають неприйнятними ті зміни, які проходять в УГКЦ, як і в 
цілому в католицькій Церкві, після ІІ Ватиканського Собору. Традиціоналісти 
заперечують «ліберальні» трактування питань теології (зокрема й у ставленні до 
інших Церков), для них характерний більший практичний консерватизм у 
дотриманні віри, в церковному житті. Традиціоналісти в УКГЦ – це не кілька 
священиків та пара громад на Львівщині, але й не явище всегреко-католицького, 
а тим паче – не всеукраїнського (територіально) масштабу. 

В цілому нинішній стан ідентичності УГКЦ можна оцінити як такий, що 
не «розхитується» різкими коливаннями, але загалом продовжується історична 
тенденція - розвитку як католицької конфесії. 

Сучасний стан УГКЦ характеризується також певною регіональною 
специфікою. Так, в західній Україні відновлюються масові поклоніння 
чудотворним святиням, мощам, вшанування “нових чуд”, поза західною – ширше 
розповсюдження паломництв і прощ, зокрема молодіжних. В греко-католицизмі  
на «нетрадиційних» його теренах спостерігається ряд особливостей, виразно 
відмінних між собою (тобто, вони не діляться лише на галичанські та всі інші). 
Щоправда, досі приріст (досить скромний) парафіян “нетрадиційних” для греко-
католицизму теренів відбувається скоріше екстенсивно й не дуже  
помітно. Але й порівняно невеликі за розміром греко-католицькі громади 
показові своєю своєрідністю. Так, в центральноукраїнських осередках УГКЦ, 
особливо у столичному регіоні, поруч старанного відтворення  
греко-католицьких звичаїв (переважно силами вихідців із заходу України) 
активно й успішно впроваджуються цікаві новинки, і в першу чергу в роботі з 
дітьми, підлітками й молоддю. Тобто, розвинений, вимогливий, найбільш 
освічений та поінформований, раціональний та “діловий” центр дозволяє й навіть 
певною мірою стимулює застосовувати та відточувати новаційні підходи у 
церковній роботі, знаходити нові сфери й засоби функціонування релігії. 
Показово також, що в цих теренах з порівняно більшою кількістю поруч 
“новеньких” як серед греко- так і серед римо-католиків, активно й  
безпроблемно відбувається їх співпраця, на відміну від меншої взаємної 
дотичності обтяжених несприятливим спадком пам’яті галичан та від більш вже 
традиційної (неноваційної) дотичності, зі спільними храмами включно, 
закарпатців.  

В греко-католицьких осередках на Сході й Півдні України, окрім 
особливого наголосу на прищепленні духовних національних традицій, 
спостерігається пристосування до тамтешнього душпастирювання, серед  
здебільшого зовсім мало релігійно обізнаних людей, у вигляді деякого його 
спрощення. Отже, наявні в УГКЦ регіональні особливості не вкладаються у 
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спрощену схему конкуренції названих напрямків, й визначаються скоріше 
специфікою завдань душпастирської роботи в різних українських теренах.  
Всеукраїнський статус УГКЦ виявляється не в перенесенні осідку керівництва 
УГКЦ в столицю, а в її суспільно значущій діяльності, котру греко-католицькі 
чинники намагаються відповідно спрямовувати. Але наявні й проблемні наслідки 
цього процесу – як чергові непорозуміння з УПЦ МП, так і об’єктивне спів-
сприяння регіоналізації країни (оскільки духовні пропозиції греко-католиків 
мають помітні відмінності від православних). Теперішній стан УГКЦ можна 
оцінити як досить конкурентоздатний на «ринку релігій» в сучасній 
плюралістичній Україні (цьому сприяють, зокрема, її освітні програми, 
розширення діяльності її ЗМІ), хоч намагання вийти на «велику Україну» 
показали, що для напрацьовування авторитету в секулярному суспільстві треба 
шукати ще нових підходів. 

 
 

к. філос. н. О.БУЧМА 
РЕЛІГІЙНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ 

 
Останнє десятиріччя минулого століття та перші кроки нового 

ознаменовані формуванням нової суспільної, правової та релігійної реальності в 
Україні, ознакою якої є звільнення від ідеологічних міфів і догм та творення 
громадянського суспільства. На цьому тлі помітним явищем у духовному житті 
українського суспільства стають релігійні меншини. На активізацію діяльності 
релігійних меншин вплинули наступні фактори: пов’язані з розвалом 
Радянського Союзу і крахом марксистсько-ленінської ідеології девальвація 
колишньої системи ціннісних орієнтацій та утворення духовного вакууму, які 
детермінували повернення до релігії; демократичні орієнтири в суспільно-
політичному житті України і, в зв’язку з цим, орієнтація на релігійний плюралізм; 
відкритість українського суспільства щодо зовнішніх впливів як східних так і 
західних та відповідно до цього активізація зарубіжних релігійних центрів, місій і 
окремих проповідників, фінансова підтримка ними меншинних релігійних 
організацій; зміщення акценту з інтернаціоналізації на національне культурне і 
духовне відродження; криза релігійних більшостей. Так, Православ’я в нових 
умовах не створило міцного ґрунту для свого подальшого консолідованого 
розвитку і практично одразу розкололося переважно з політичних мотивів - на 
окремі антагоністичні сегменти, що й понині перебувають в конфлікті, який в 
просторі й часі зазнає ескалації, і поповнюють ареал релігійних меншин. Подібна 
тенденція спостерігається в Протестантизмі, Іудаїзмі, Ісламі тощо. 

На підставі визначення ролі етнонаціональних та етнокультурних 
чинників у функціонуванні релігійних меншин, можна визначити їх національну 
зорієнтованість. Так, релігійні меншини орієнталістського спрямування 
спираються на елементи національних традицій, вірувань та культури Сходу. 
Релігійні меншини протестантської орієнтації не ідентифікують себе з 
відповідними національними традиціями, хоча деякі з них і зорієнтовані на 

власну або титульну націю (наприклад, німецькі, шведські та українські 
лютерани). Інші ж, щоб вписатися в український націокультурний контекст, 
використовують у своїй практиці українську мову (хоча такі випадки є 
поодинокими і не визначають загальну тенденцію). Найбільш національно 
зорієнтованими є релігійно-меншинні громади українських язичників. 

Феномен релігійних меншин в українському суспільстві активізував 
міжконфесійну конкуренцію в релігійному середовищі. Особливо з боку 
релігійних більшостей, які виявляють упередженість, нетерпимість до релігійних 
меншин, а їх наявність і діяльність розцінюють як відступництво від правильної, 
істинної віри, а чи ж як анексію їх віросповідної території. Це підсилюється 
матеріалами деяких ЗМІ, заявами окремих громадських організацій та громадян, 
що часто підкріплюється позицією представників владних структур, особливо 
тієї частини посадових осіб, які пов’язують подальший духовний поступ 
українського суспільства лише з релігіями більшості.  

Така позиція релігійних більшостей, посадових осіб і відповідна 
громадська думка детермінують двоїсту тенденцію в функціонуванні релігійних 
меншин. Частина з них замикається, ізолюється від суспільних потреб і 
сконцентровує свою увагу на власних інтересах і проблемах. Інша ж частина, 
намагаючись віднайти і зайняти свою нішу в українському духовно-релігійному і 
культурному полі, шукає всілякі можливості для встановлення діалогу, 
порозуміння з представниками релігійних більшостей, з суспільними 
інституціями, громадськими організаціями, політичними партіями і охоче йде на 
компроміси. 

Оскільки релігійні меншини знаходяться в нерівному стані щодо 
релігійних більшостей і постійно відчувають тиск з боку останніх, то значну роль 
в збереженні їх життєспроможності відіграє їхній лідер, його індивідуально-
психологічні особливості, соціальні характеристики, здатність до харизматичної 
легітимації його особи. Від особистісних якостей лідера релігійної меншини 
прямо пропорційно залежить траєкторія її руху в суспільному просторі і часі та 
здатність переходу в цих координатах в іншу якісну категорію -– релігійну 
більшість. 

Ситуація в релігійно-меншинному бутті України в порівнянні з першою 
половиною 90- х років м.ст. стабілізувалася. Цьому сприяли, з одного боку, 
намагання релігійних меншин зайняти своє місце в релігійному просторі 
України, а з іншого – негативні тенденції в процесах національно-культурного 
відродження, зокрема спад цих відроджувальних процесів, який особливо 
помітним став останнім часом, коли зниження рівня протистояння релігійних 
об’єднань і конфронтаційного способу мислення детермінувалося 
екстраполяцією протистояння “МИ“ – “ВОНИ“, поділу на “своїх” і “чужих” з 
релігійної в політичну площину. 

Спостерігається стійка тенденція збільшення чисельності національно-
релігійних меншин мусульман і іудеїв. Розвивається релігійно-культурне життя 
інших національних меншин (Закарпатська реформатська церква, Німецька 
євангелічно-лютеранська церква, Вірменська апостольська церква та ін.). Мають 
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свої релігійні організації корейці, караїми, кримчаки та інші малі народи, що 
проживають в Україні. 

 
 

к. філос. н. В.ТИТАРЕНКО 
ХАРИЗМАТИЗМ В УКРАЇНІ 

 
Харизматичні церкви за типологією відносяться до неохристиянського 

або неопротестантського напрямку. Вони й на сьогодні залишаються активно 
зростаючою деномінацією. За останні три роки кількість харизматичних громад 
серед всіх релігійних громад, зареєстрованих в Україні, зросла з 2,9% до 3,8%, 
серед громад християнського спрямування - з 3% до 5%, серед протестантських 
громад - з 11,2% до 13,2%. Хоча варто зазначити, що загальна динаміка у 
порівнянні з другою половиною 90-х років м. ст. зменшилася. Активними 
залишаються процеси інституалізації та входження харизматичних церков у всі 
сфери суспільного буття України.  

В діяльності харизматичних церков відображається загальна тенденція 
до політизації релігії та прослідковується зближення релігії, політики і бізнесу. З 
одного боку, спостерігається процес залучення до лав харизматів успішних 
бізнесменів та банківської еліти країни, а з іншого – підтримка процесу 
формування нової генерації бізнесменів із середовища віруючих харизматів. 
Харизматичні церкви активно проникають у сферу підприємництва, великого та 
малого бізнесу. По суті, економічні важелі стають суттєвим аргументом впливу 
на політику і володіння ними означатиме впровадження «вигідної» політики. 
Залежність політичної системи від економічних складових, залежність всіх 
основних соціальних інститутів від стану економіки держави й від бізнесу є 
головним чинником, який визначає його панування в політичному житті. 

Відносини залежності поширюються й на державу, і на громадські 
організації, які претендують на репрезентацію інтересів різних груп населення і 
на релігійні організації. Орієнтація на освоєння політичного та економічного 
простору є притаманною далеко не тільки для українських харизматів. Потребує 
окремої уваги діяльність «апостола» із Прибалтики, ідеолога харизматичного 
екстремізму в Україні пастора О.Лєдяєва, який оголосив еру «Нового світового 
порядку».  

«Новий світовий порядок» - це ідея створення християнського 
харизматичного політичного простору, що за суттю є не чим іншим як 
тоталітарною ідеологією, яку можна віднести до типу міфологічних ідейних 
утворень, оскільки вона ставить акцент не на відображенні реальності, а на 
популяризації штучно створеної картини світу, яка відображає не стільки 
теперішнє, скільки майбутнє, те, що необхідно ще побудувати, і те, у що 
необхідно вірити.  

Однак, притримуючись академічного принципу об’єктивності, слід 
зазначити, що не всі харизматичні церкви однозначно сприймають втілення 
«Нового світового порядку». Почасти з їх боку звучать і критичні зауваження. 

Це, в свою чергу, ілюструє неодностайність політики харизматичних церков, 
відсутність єдиного ідеологічного центру та можливі неузгодження в їх 
діяльності і в подальшому. Чи наберуть вони гострого характеру, а чи ж будуть 
залагоджені – це питання часу. 

Нині спостерігається в харизматизму посилення постійної актуалізації й 
відпрацьовування механізмів залучення бізнесу у релігію. Не можна сказати, що 
цього не спостерігалося раніше, але зараз взаємозв’язок бізнес-релігія неухильно 
посилюється. Це, в свою чергу, тягне за собою посилення іншої пари 
взаємозв’язків – через бізнес, сформований у лоні релігії, вплив на політику. 
Зараз уже недостатньо простої популяризації тих чи інших політичних програм, 
що ґрунтуються на «християнських принципах моралі». Необхідний також і 
потужний ресурс бізнесу, який, як зазначалося вище, є регулятором впливу на 
ЗМІ, на політичні рішення в цілому. І найактивніше цей процес розгортається 
саме в діяльності харизматичних церков, які й сьогодні залишаються 
найдинамічнішими і найбільш гнучкими у пристосуванні до нових реалій 
сьогодення. 

 
 

к. філос. н. C.СВИСТУНОВ 
ОКУЛЬТИЗМ І НОВІТНЯ МІСТИКА 

 
На фоні глобального послаблення християнства в Україні установився 

релігійний плюралізм. Разом з розвитком комунікацій і міграцій із країн Сходу і 
Півдня в Україну попадають і активно поширяться нетрадиційні для нашої 
ментальності вірування. Відроджується язичництво як фактор духовного захисту 
етнокультурної ідентичності та оновлюється окультизм і новітня позакультова 
містика й вірування що опосередковані технологічною та інформаційною 
революціями. 

Сучасний містицизм, як віра в можливість надчуттєвого і надрозумового 
спілкування з Богом, Світовим, Космічним Розумом, вищими або демонічними 
світами, активно використовує елементи наукової картини світу. Особливістю 
містичних концепцій є твердження про те, що пізнання Бога, Світового Розуму, а 
через них – сутності світу можливе лише шляхом надрозумового споглядання, 
містичного досвіду. Окультизм активно використовує містичні вчення, для 
безпосереднього спілкування з надприродними силами за допомогою різних 
магічних обрядів, таємних ритуалів. Поширенню окультизму сприяє 
комерціалізація – спіритизм, астрологія, окультна медицина, мантика. Окультизм 
має неабияке значення для розвитку новітніх духовних (релігійних) течій кінця 
ХХ ст. Нині навіть існують спроби поєднати відроджені окультні концепції з 
науковими гіпотезами. 

2003 р фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” на замовлення УГКЦ 
було проведено дослідження, яке показало, що близько 70% громадян України 
ідентифікують себе з віруючими. Реально належать до певних конфесій лише 
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40,7% респондентів, а 29,0% – це позаконфесійні віруючі, невизначені щодо віри 
- 14,3% опитаних, а невіруючих - 16,1%. 

Які спостерігаємо тенденції? Пошук містичного ґрунту в традиційних 
релігіях, а особливо в неоязичницьких і неохристиянських релігіях за допомогою 
традиційної медитативної практики ісихазму, суфізму, йоги тощо. Більшість 
сучасних теологів не заперечують необхідність містичного пізнання. А деякі з 
них, як Карл Ранер, вважають, що християнин завтрашнього дня буде або 
містиком, або його не буде зовсім. 

Містичний вихід за межі відомого, заглиблення в таїну об’єктивно 
здебільше знаходить свій вияв у маловідомих віруваннях. Трансформуються і 
набувають сучасного забарвлення магія аграрна, погодна, любовна, шлюбна, 
медична, мисливська, бойова, які поповнюється її новими різновидами, що 
виникають у сфері професійної діяльності - спортивної, наукової, комп’ютерної, 
військової тощо. 

До наукоподібного містицизму можна віднести вірування в Абсолютну 
ідею, Світовий розум, в НЛО і прибульців з Космосу, в існування четвертого 
виміру і паралельних світів, у телекінез і телепортацію, у парапсихологічні 
явища, полтергейст, спіритизм, в існування “біополя”, аури, хронік акаші тощо. 
Також достатньо елементів містицизму, які шалено підігрівають місцеві ЗМІ і 
туристичні фірми, у вірі в існування “снігової людини”, “Нессі” тощо. 

Але найбільшого розповсюдження набуває новітня містика Інтернету, 
віртуальний світ якого стає для певної частини людей таємничою, майже 
потойбічною, силою. Серед його “мешканців” сформувалася певна когорта 
окультистів, які визнають існування прихованих сил у Мережі, які недосяжні 
безпосередньому досвідові, але відкриваються “посвяченим” – тим, хто пройшов 
певні етапи підготовки та ініціацію (таїнство посвячення).  

 Слід відзначити морфологічну, а відтак і генетичну близькість релігії та 
Інтернету. Сам термін "релігія" (зв’язувати) робить це поняття родинним 
феномену глобальної мережі, яка призначена для встановлення інформаційних 
зв’язків між континентами, країнами, суспільствами і окремими людьми. За 
історично короткий період свого активного розвитку віртуальний світ зумів 
створити особисте соціальне середовище, вельми близьке релігійному. Для 
величезної армії сьогоднішніх мешканців єдиного сітьового простору саме 
Інтернет постає головним святилищем, в якому сконцентровані всі їх духовні 
цінності й вірування і на якому зосередженні всі їх світоглядні прагнення. І 
широкою дорогою мільйонів цих людей до потойбічного світу став шлях через 
он-лайн, за допомогою якого вони, як правило, і контактують зі всією 
навколишньою дійсністю. 

В міфологізації Інтернету перед веде свідомість, яка схильна до 
окультизму й містики. Проте їх вірування не мають звичайної для традиційних 
релігій визначеності та монолітності. Перед ведуть синкретичні вірування, 
політеїзм. 

Плюралізм і свобода вибору ідеології підштовхує молодь до містичного 
пошуку у сфері нетрадиційних вірувань. Раціоналізація суспільства, тиск 

ринкових проблем, що зростає, глобалізаційні ризики не можуть задовольнити 
всіх духовних потреби індивіда й зорієнтовують його в бік ірраціоналізму. 

 
 
 

к. філос. н. П.ПАВЛЕНКО 
УКРАЇНСЬКІСТЬ СПІЛЬНОТНОГО ЖИТТЯ ВІРУЮЧИХ 
 
Сьогодні ми є свідками того, що одні й ті ж само релігійні ідеї й 

уявлення на рівні окремих релігійних конфесій, груп, а відтак і на рівні 
свідомості конкретного віруючого отримують різний зміст, різне ідейне 
наповнення. Саме ця смислова різність визначає структуру свідомості, 
приносить власне розуміння не лише релігійного об’єкту, а й своє розуміння 
довколишнього світу, визначає ставлення до нього, впливає на систему 
мотивів і вчинків. Відтак свою діяльність кожна конфесія, спільнота оцінює в 
неоднакових ідейно-практичних спектрах. Приміром, в межах християнських 
конфесій одній й ті ж само загальні християнські положення, які стосуються 
етнічного в різних церквах набувають різного ідейного забарвлення. Так одні 
з них прив’язують себе до етнокультурної площини, другі, обстоюючи 
універсалістські позиції щодо етнічного, тримаються, так би мовити, 
нейтралітету, а треті розуміють це однобоко: визнаючи себе невід’ємною 
частиною однієї етнічної культури, водночас заперечують іншу.  

Відмітну рису сучасної релігійної ситуації в Україні складають 
процеси, по-перше, знецінення традиційних релігійно-світоглядних і 
морально-етичних норм, обстоюваних традиційними релігіями і конфесіями, 
а по-друге (і це є чи не найголовнішим), відверта антиукраїнська позиція, з 
одного боку, одних релігійних спільнот, а з іншого – апатична чи нейтральна 
позиція до всього українського інших. Тестуючи на українськість релігійні 
організації України ми ніяк не можемо обійти політичний зріз суспільства, бо 
ж якщо не відверто антиукраїнське, то принаймні пасивне, нейтральне щодо 
українського спрямування окремих конфесій спричинене й підігрівається 
якраз певними політичними силами і громадськими організаціями, які 
головне своє завдання бачать якраз у своїй антиукраїнській діяльності. Тут 
здебільшого йдеться не про теоретичні основи офіційних віровчень цих 
організацій, не про їх статутні документи, а саме про практичну реалізацію 
релігійних положень на суспільному тлі, про світоглядні парадигми 
віруючих, власне, про їх громадянську і громадську позицію в Україні, 
загалом про ставлення тієї чи іншої конфесії до української етнонаціональної 
сфери чи що саме розуміється ними під цим поняттям. 

Цілком зрозуміло, що причини антиукраїнської поведінки окремих 
релігійних організацій (це передусім стосується УПЦ МП2) треба шукати не 

                                            
2 Приміром, дніпропетровський часопис «Спасите наши души!» Української 
Православної церкви (Московського Патріархату) є відверто антиукраїнським 
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лише в них самих, а набагато глибше – в самому українському суспільстві. 
Так, на сучасному етапі його характеризує перш за все те, що чимала частина 
етнічних українців як громадян України продовжує не ідентифікувати себе в 
українському етнокультурному просторі. Це проявляється в тому, що такі 
громадяни обстоюють, якщо й не антиукраїнські, тобто здебільшого 
проросійські, необільшовицькі щодо етнічного погляди, то, так би мовити, 
«нейтральні» чи «пасивні», а саме: космополітичні, універсальні, 
наднаціональні, інтернаціональні, позанаціональні, ненаціональні, 
антиетнічні. Ми не будемо тут з’ясовувати всі причини такої поведінки цих 
етнічних українців, одначе зауважимо, що це є також і наслідками, з одного 
боку, отієї прозахідноєвропейської і проамериканської «ліберально-
демократичної» моделі політики української влади, а з іншого – інерційних 
процесів радянського стилю і методів керівництва державою. Від дня 
здобуття незалежності українська правляча еліта інерційно ще стояла (та й 
продовжує подекуди ще стояти) на позиціях обстоювання водночас і 
радянської (чи прорадянської, пробільшовицької) інтернаціональної 
культури, і універсальної ліберальної, скоріше, проамериканської, як 
західноєвропейської, глобалізованої культури, в умовах, як першої, так і 
другої, розвиток української етнічної культури (та й будь-якої взагалі) є 
доволі обмеженим, вихолощеним від плекання української національної ідеї і 
справжніх національно-патріотичних почуттів. 

Утім, так чи інакше, але наявною є проблема: якщо збереження 
національної культури можливе за умови повернення до культурного 
надбання минулих поколінь, то якою мірою і чи взагалі можливою є 
активізація в українському просторі таких конфесій і рухів, доктрини яких 
часто-густо є або вихолощеними від етнічних елементів, бо ж засновані вони 
на універсалізмі й космополітизмі, або ж орієнтовані на російське, і то не 
лише релігійно-духовне, а й на культурне і головне – православно-державно-
політичне середовище російської федерації? Чи можна взагалі повернути 
                                                                                                     
виданням. Достатньо вже перечитати зміст окремих номерів, аби переконатися в 
цьому: «Идет война на русском поле…» [2005.- №11(79)], «Вы идете последним 
набатом по России!» [Там само], «Верный Богу и царскому трону» [2005.- №12(80)], 
«Воскресение мира придет через Россию» [2006.- №3(83)], «Мы – единая Церковь 
народов Киевской Руси» [2005.- №8(76)], «Киево-Печерская Лавра и судьбы 
древнерусской истории» [Там само], «Где ты, великий и могучий русский народ?» 
[Там само], «Когда в Россию возвратяться святые вожди?» [2005.- №9(77)]. Лише на 
підставі одних тільки назв статей відслідковується чітка проросійська позиція цього 
видання. Подібним до часопису «Спасите наши души!» є й православні газети 
«Начало» і «Мир». Остання є ще більше заполітизованою, бо ж відкрито намагається 
захищати антиукраїнські політичні сили, що діють в Україні. Більше того, на 
шпальтах «Спасите наши души!» й «Мир» практично завжди замість слів 
«український», «українець» зустрічаються «малорусский», «малорос», не говорячи 
вже тут про те, що загальний контекст політичних статей є апологетикою водночас і 
російського монархізму, і більшовицького імперіалізму, і якогось московсько-
православного слов’янофільства. 

український народ до свого етнокультурного коріння, коли, з одного боку, 
насідають глобалізаційні процеси, що вибивають з-під ніг етнічну 
автентичність, відчуття національної гордості, а з іншого – активні 
проросійські настрої, які ставлять на меті змалоросійщити українців? 

З огляду на це, держава мусить бути уважною передусім до появи 
різного роду нових релігійних рухів виходячи вже з того, що деякі з них, які 
сьогодні пропонують своїм вірним дотримуватися щодо держави і 
суспільства принципу «нейтральності», завтра можуть перерости у численні 
рухи, як це ми сьогодні маємо з харизматичним рухом неохристиянського 
толку. Якщо їм, зважаючи на пасивну щодо українського позицію (розумій – 
антиукраїнську!), не вказати на це сьогодні (і навіть в разі необхідності не 
обмежити їхню діяльність юридично, а для цього є окремі мотиви), то завтра 
їх численні прихильники запросто можуть якісно впливати (і не виключено, 
що й навіть на політичному рівні) на суспільні процеси в країні. В результаті 
космополітизм, етнічний універсалізм чи необільшовизм, з одного боку, і, 
відповідно, тероризм і екстремізм – з іншого, можуть стати легальними. 

 
 

д. філос. н. В.ШЕВЧЕНКО 
 

УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА МІСІЙНІСТЬ 
В ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ ДІАСПОРИ 

ТА МАТЕРИКОВОЇ УКРАЇНИ 
 

Українська релігійна місійність є одним з провідних, коли не 
визначальних засобів вираження заповітних прагнень народу, його уявлень про 
світ, людину, царину божественного, релігійно неперехідного й спасенно 
важливого, а також оприявнення духовно-естетичних вартостей, які поєднуються 
з ідеалами Краси, Правди, Добра, Святості. Відтак, будучи об’єктом вивчення 
численного загалу українських вчених, ця сфера специфічного самовияву 
етнонаціональної субстанції є доволі складним феноменом і в констатаційному 
викладі може бути представлена низкою таких узагальнень: 

- сам термін «missio» (український відповідник «відсилаю», «доручаю»), 
як і означуване ним поняття «місійність» не є достатньо усталеним, а його 
відсутність у вітчизняних тлумачно-етимологічних словниках та довідково-
бібліографічній літературі релігієзнавчо-богословського змісту уможливлює 
різні, іноді надто широкі та семантично «розмиті» інтерпретації;  

- поняття «місійність» є досить містким і може виступати 
смисловизначальною складовою власне релігійної, а також історичної, 
політичної, культурницької діяльності, в якій, незважаючи на сферу свого 
застосування, релігійний компонент зазвичай виступає освячуючою домінантою; 

- означуючи доволі широкі поняттєві межі місійності, не варто 
ототожнювати її з омонімічно близьким, релігійно спорідненим, але дефінітивно 
відмінним терміном «месіанізм», що походить від єврейського «Месія» - 
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«машіах» (український відповідник «помазання») і вживається у двох значеннях: 
1) як сподівання майбутнього пришестя Месії, тобто Божого посланця, 
Спасителя, що покликаний знищити зло і встановити на землі Царство Небесне; 
2) стосується народу, який почувається Божого покликання, свого особливого 
призначення, здебільшого поєднуваного з богообраністю та богоносністю; 

- визначення «український» у словосполученні «українська релігійна 
місійність» може інтерпретуватися в широкому смислі і стосуватися всіх без 
винятку етнічних спільнот, що проживали чи проживають на теренах України і 
запізнавалися до тих або інших релігій, конфесій, деномінацій, та у вузькому 
сенсі, співвідносячись з питомо українською релігійністю, що передбачала б 
певний континуум етнічного чуття, волі та розуму; 

- українська релігійна місійність найбезпосереднішим чином пов’язана з 
історико-політичною складовою життя українського народу, що особливо 
проявилося в століття його бездержавного існування і знайшло вираження в 
ідеалах свободи, рівності, братерства, солідарності; 

- наукове вивчення української релігійної місійності припадає на ХХ ст., 
з тим застереженням, що в західноукраїнському регіоні першої половини ХХ ст. 
та в українській діаспорі упродовж століття означені дослідження були 
регулярно-інтенсивними, тоді як в підрадянській Україні вони практично не 
проводились; 

- напрацювання українських вчених доби незалежності, особливо з числа 
релігієзнавців, значною мірою сприяли систематизації та вдосконаленню погляду 
на українську релігійну місійність;  

- поняття «місійність» не є теоретично розробленим, однак під жодним 
приводом не може виступати синонімом месіанізму; 

- спричинена факторами різної тематико-ідеологічної належності, 
українська релігійна місійність є складним феноменом, на постання якого мали 
вплив як загальні, так і специфічно українські чинники духотворчого й 
формовизначального порядку;  

- критерії ідеологічних оцінок та підходів до висвітлення української 
релігійної місійності діячами західноукраїнського регіону та української діаспори 
значною мірою передвизначили обмеження й заборони радянської системи, що, 
зокрема, знайшло вираження в політичній заангажованості наукових праць та їх 
антимосковській спрямованості; 

- сутнісно українська релігійна місійність має три провідні парадигми 
свого вираження, а саме православну, греко-католицьку та (нео) язичницьку; 

- язичницький тип української релігійності є найбільш архаїчний та 
ментально природовідповідний, однак в місійному сенсі ще не знайшов 
належного богословського осмислення; 

- з прийняттям християнства Київська Русь, а вірніше наші давні 
пращури стали на шлях осягнення біблійних тайномислів і водночас 
самоусвідомлення власної релігійної місії в світлі євангельського благовісту; 

- христозапричащення Руси-України сповите у специфічно український 
вияв скромності, простоти й невиразності, тієї його келійно-затворної форми, що 
найкраще відображала містико-аскетичний ідеал християнства; 

- не почуваючись виняткової божественної покликаності, українська 
душа в імені своїх христолюбців взорувалась на християнські ідеали добра, 
любові, милосердя й справедливості, в контексті яких періоди лихоліття та 
випробувань сприймалися як Боже попущення та кара за вчинені прогріхи; 

- розкол християнської Церкви найбезпосереднішим чином позначився 
на стані православно-католицьких взаємин в Руси-Україні і під оглядом місійним 
кристалізував два модуси її покликання, а саме бути:1) містком вселенського 
примирення між католицьким Заходом та православним Сходом; 2) остоєю 
православної ортодоксії; 

- незгладний відбиток на складову релігійної місійності України наклали 
століття її бездержавності, що не тільки спричинили певні трансформації питомо 
українського світогляду, але й різною мірою індивідуального вияву обумовили 
нівеляцію його етноментальної самодостатності під переважаючими польсько-
московськими впливами; 

- в сукупності місійні ідеї означуюють ідеальні прагнення української 
етнонаціональної субстанції, уможливлюючи їх саморозкриття та розгортання з 
огляду на логіку постання, спрямованості й реалізації, що питаннями ментальної 
специфіки не вичерпуються і в своїх вищих осягах чіпають сферу провіденційно-
промислительного та історично-месіаністичного значення; 

- різні місійні настрої, а також присутність політичної складової в 
українській релігійній місійності криють в собі певні небезпеки для Української 
Держави на сучасному етапі її становлення, одним з виявів якої може стати 
поглиблення внутрішньоправославного розколу Церкви за юрисдикційною 
належністю, а з тим і – поділу громадян України за політико-місійною 
орієнтацією по лінії «Київ – Москва»; 

- усвідомлення того, що Україна є поліконфесійним тереном, а її 
віруючий загал – етноментально неоднорідним, зобов’язує всіх в Україні сущих, і 
передусім органи влади виявляти максимальну виваженість в прийнятті тих чи 
інших рішень, які могли б оприявнити різні церковні потреби та релігійні 
переконання; 

- незважаючи на самоочевидні проблеми, віддзеркаленням яких є ідейно-
політичний спектр української релігійної місійності, в Україні наявний той їх 
рівень розуміння, а також громадянської толерантності, який дозволяє з 
оптимізмом дивитися в майбуття її плеканого процвітання;  

- намагаючись здійснитись, постати, відбутись, що неможливо без 
реалізації себе, свого Божественного покликання, Україна має неодмінно 
враховувати конфесійне наповнення таких універсалій як «українська 
ідентичність» та «національна тотожність», а ще вчитися застережливості в 
благих прагненнях якомога швидше «соборувати» українську душу довкола 
національного ідеалу; 
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- попри всі релігійні відмінності та різні місійні поклики, ідеальним 

рисам українського віруючого загалу притаманна спільність сповідань на розвій 
та процвітання України. Бо всі вони люблять рідну землю, натхненні славними 
діяннями предків, козацькою славою, величчю апостолічного Києва, для всіх них 
Україна - спільна домівка, спільна земля, один Київ, одне місце подвигу, з його 
земними й небесними вимірами, духовними значущостями загальнолюдської й 
питомо української ваги, того аксіологічного забезпечення, ідеали якого надихає 
вседолаючий і всіхперемагаючий дух;  

- в своїх вищих місійних прагненнях український загал воліє 
самореалізації, бути почутим і сприйнятим небесними сферами, жадає 
виповненості, подолання провіденційної знедоленості, що нерідко асоціюється з 
вабливо-ностальгійним переказом про чарівно-вродливе українське дівча, про ту 
юнку, що колись, в правічній минувшині, загаялась прийти на Божий поклик, 
туди, де з ласки Всевишнього, кожному роду–племені вділялась Доля, і з тієї 
причини була сподоблена лише дару співу, того меланхолійного таланту, про 
який знає і яким чудується цілий світ. Втім вищевикладені місійні поклики з 
означеним приреченням минаються, даючи достатньо духовної поживи для того, 
щоб в Україні сущі могли рости і діяти, стверджуватись і утверждатися. 

 
 

 
к. філос. н. О.ГОРКУША 

КОНФЕСІЙНЕ БОГОСЛІВ’Я І ЙОГО ТЕМАТИЧНЕ ПОЛЕ 
 
Строкаті світоглядні уявлення сучасних українців є наслідком 

неоднозначної духовної історії та виявом сьогоденних загальносвітоглядних 
процесів у світі. Із цієї причини ми не можемо говорити про якусь певну 
богословську систему, що обґрунтовує одну релігійну концепцію. Натомість 
прослідковуються деякі загальні тенденції у різних богословських системах, що 
тим чи іншим чином намагаються задовольнити сучасні світоглядні запити 
віруючих українців. Специфіка релігійного моделювання надприродної 
реальності полягає у тому, що її параметри є недосяжними людському пізнанню, 
але слугують дороговказами для останнього, пропозиціями удосконалення, 
еволюційного зростання людства, ціннісними орієнтирами, що допомагають 
людині подолати свою обмеженість. Однак сьогодні ми виявляємо значну 
кількість таких пропозиційних істинних реальностей, кожна з яких спирається у 
своїй розбудові на специфічне уявлення про Бога, намагаючись дохідливо 
витлумачити його віруючим. Наш інформаційний світ хибує відсутністю єдиної 
картини дійсності, а, отже, тим важче спиратися на якусь одну модель 
надприродної реальності і українцям. 

Маємо деякі загальні світоглядні тенденції: плюралістичність, наукова 
обізнаність, інформаційна насиченість, відсутність віри у абсолютну істинність 
замкнутої логічної системи, індивідуалізація. Це, зрештою, впливає і на сучасне 
богослів’я. Сьогодні представленими у конфесійному богослів’ї України можемо 

виділити взірці трьох етапів трансформації християнських богословських 
концепцій, що відповідають трьом етапам зміни загальносвітоглядних уявлень 
про дійсність. Для першої моделі (премодерної: православ’я та католицизм) 
характерним є наголос на трансцендентності Бога, до якого людина 
(загальнолюдський суб’єкт) інтенціонує. У другій моделі (модерна: 
протестантизм) людський, конкретизований суб’єкт (громада), відмовляється від 
зазіхань на можливість досягнути або зрозуміти Бога, залишаючи собі здатність 
виконати запропоновану програму. Для третьої моделі (постмодернової: 
неопротистантизм) Бог перетворюється фактично на систему вищого рівня, з 
якою система нашої дійсності і, зокрема, особистість християнина здійснює 
взаємоузгоджену комунікацію, що є запорукою продовження її життєдіяльності у 
бажаному напрямку світорозвитку. Але у будь-якому випадку для християнських 
богословських концепцій характерним є визнання вищого рівня реальності, яка 
повністю або частково визначає нашу дійсність, впливає на майбутнє, і від якої 
ми, зрештою, тим чи іншим чином залежні.  

У нововитворюваних же постмодернових релігійних концепціях 
(неорелігії), що також знаходяться у конфесійному богословському полі України, 
провідна роль у суб’єкт-суб’єктному діалозі, здійснюваному між рівнями істинної 
та данної людині реальності, належить індивідуальному людському суб’єктові, 
людині, особистості від волі та свободи якої залежить і її спасіння. У крайніх 
виявах Людина, зрештою, сама може досягнути рівня Бога, а тому богослів’я 
перетворюється тут остаточно на дослідження природи людини, розробку 
методології можливості її зростання до рівня істинного творця свого світу. Таким 
чином, людина сама утверджується як трансцендентна істота, що затиснена 
конкретними життєвими умовами, позбутися яких їй під силу, що й становить 
мету її конкретного життя.  

Відтак предметне поле сучасного богослів’я у всіх його різновидах 
локалізується поняттями Бог – Людина – реальність. У тій чи іншій мірі різними 
способами нинішні богослови намагаються узгоджувати свої моделі Бога із 
сучасними науковими уявленнями про природу, але центральною темою їхніх 
розробок залишається людина з її прагматичною потребою здобуття власного 
світу істинної реальності. Однак таких пропозиційних “істинних реальностей” 
виявляється у силу світоглядної специфіки нашого часу доволі багато. І людина, 
яка втратила довіру до дарованих істин, відчула свободу здійснювати 
індивідуальний вибір тієї остаточної реальності, що виступає як мета та сенс її 
конкретного життя. Релігія ж все більше індивідуалізується, а інтелектуальні 
богословські розробки концепцій трансцендентного Бога поступаються місцем 
емпірично-прагматичним, доступним загалу його інтерпретаціям. 

 
 
 
 

Увага, читачу! Ми продовжимо видрук матеріалів конференції 
в наступному числі часопису „Релігійна панорама”. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Третьего Всероссийского Гражданского конгресса3 
«В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СОВЕСТИ» 

 
Реализация основополагающих конституционных принципов в области 

свободы совести находится в современной России в глубоком кризисе и 
подменяется приоритетами религиозной политики, проводимой государством в 
интересах властных групп и характеризующейся попытками использования 
авторитета религии в качестве инструмента избирательных технологий.  

В результате нарушаются не только права верующих и религиозных 
меньшинств, игнорируются права неверующих, но и подавляется свобода 
мировоззренческого выбора как таковая, размываются демократические 
принципы, составляющие основу конституционного строя.  

Среди задач религиозной политики – контроль мировоззренческой 
сферы и ограничение политической конкуренции, вплоть до формирования 
безальтернативной политической системы. А методы, наряду с клерикальной 
идеологизацией государственных, в том числе и силовых структур, системы 
образования предполагают манипулирование религиозными организациями.  

Многочисленные льготы и даже прямое финансирование, адресованные 
части неких "традиционных религиозных организаций", сочетаются с 
неправовыми ограничениями деятельности, вплоть до религиозных 
преследований "нетрадиционных" в представлении власти конфессий. 
Предпринимаются попытки наукообразного обоснования антиконституционной 
религиозной политики власти, а для ее законодательного закрепления в 
Государственную Думу РФ регулярно вносятся соответствующие законопроекты 
и поправки. В СМИ проводятся идеи конфессионального превосходства 
"основных" религий, а для шельмования остальных применяются 
оскорбительный социальный ярлык "секта".  

Неправовое разделение на "традиционные" и "нетрадиционные" религии 
неизбежно разжигает ксенофобию и нетерпимость, так как фактически делит 
граждан многонациональной России на "русских-православных" и "инородцев-
иноверцев". Таким образом, властные группы "покупают" политическую 
поддержку крупных религиозных организаций, что приводит к системной 
коррупции, охватывающей также сферы науки, образования, законотворчества и 
правоприменения. 

Всероссийский Гражданский конгресс осуждает религиозную политику 
власти, коррумпированные государственно-конфессиональные отношения и их 
последствия: несоблюдение принципа правового равенства религиозных 
объединений; нарушения законных прав неверующей части общества; 
неправомерное воспрепятствование (или ограничение) деятельности 
                                            
3 Третий Всероссийский Гражданский конгресс, прошедший 11-12 декабря в Москве, на 
пленарном заседании, состоявшемся 12 декабря, одобрил Резолюцию "В защиту свободы 
совести", принятую днем раньше на секции "Российская самоидентификация: 
Противодействие расизму, фашизму и ксенофобии" 

религиозных организаций; рост насильственных акций со стороны "силовых" 
структур государства, направленных против членов религиозных объединений; 
рост насилия и актов вандализма на почве нетерпимости и ксенофобии; 
распространение в СМИ недостоверной и порочащей информации о 
деятельности религиозных объединений. Особую озабоченность вызывают 
преследования мусульман и массовые нарушения прав родителей и детей на 
воспитание, образование и обучение, которое соответствует их религиозным и 
философским убеждениям. 

Религиозное (конфессиональное) образование, как в стенах 
государственной школы, так и вне ее, должно быть добровольным и 
финансироваться за счет самих верующих и религиозных организаций. 

Всероссийский Гражданский конгресс заявляет о необходимости 
консолидации здоровых сил общества с целью налаживания постоянной 
системной работы по реализации свободы совести в России. Для реанимации 
демократии в России необходимо добиваться прекращения порочной 
религиозной политики властей, и осуществление общественного контроля над 
государственно-конфессиональными отношениями. 

Всероссийский Гражданский конгресс считает целесообразным активно 
сформировать широкую коалицию неправительственных организаций в целях 
систематизирования правозащитной работы в области обеспечения реальных 
гарантий свободы совести каждому.  

Всероссийский Гражданский конгресс заявляет о необходимости 
принятия председателем правительства России, министром образования и науки 
РФ, руководителем Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки и другими государственными лицами и структурами срочных действенных 
мер по приведению практики преподавания "Основ православной культуры" и 
других конфессионально ориентированных дисциплин в государственных 
образовательных учреждениях в соответствии с действующим 
законодательством и Конституцией России.4 

 
 

* * * 
 

Кульмінацією роботи міжнародної правозахисної християнської конференції 
"Варта на стінах" стало підписання історичного документу, яким стала 
"Ризька декларація релігійних свобод, сімейних цінностей і прав 
людини", - повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org. Після 
того, як доктор Скотт Лайвлі урочисто зачитав документ, він був підписаний 
всіма лідерами руху. На думку організаторів, цей документ містить зведення 
законів про права людини заснованих на християнських принципах і моралі і 
проголошує права християн на вільне вираження своїх релігійних переконань, 
зокрема, на несприйняття гей-культури і захист сімейних цінностей. 

                                            
4 © Портал-Credo.Ru 
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"Сьогодні увечері ми зробимо щось дуже важливе…, - заявив американський 
правозахисник Скотт Лайвлі прямо перед підписанням договору. - 
Організатори цього руху працювали дуже серйозно, розуміючи, що на нас 
дивиться весь світ. І те, чого ми доб'ємося в результаті діяльності цієї 
організації, змінить весь світ! Документ "Ризька декларація релігійних свобод, 
сімейних цінностей і прав людини" містить в собі силу законів, які існували 
чотири тисячі років. Сьогодні увечері всім присутнім ми пропонуємо 
підписати Декларацію. Цей документ сучасники і нащадки сприйматимуть, як 
документ, що захищає відвічні права людини". "Ми маємо у своїх руках 
високий закон, - продовжив один з лідерів руху Олексій Ледяєв. - І закони 
країни повинні бути узгоджені з цим Законом". Крім лідерів, до підписання 
історичного документа приєдналися представники Росії, України, Білорусі, 
Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів та інших країн. Схоже, що це 
перший міжнародний документ, який стане оплотом свободи і прав християн, 
і проти якого не можна буде йти, не викликаючи при цьому реакцію 
міжнародної громадськості. Документ буде опублікований в пресі через 
декілька днів, розісланий президентам і урядам демократичних країн світу і 
відкритий для подальшого приєднання до нього людей, організацій і держав. 
Окрім "Ризької декларації релігійних свобод, сімейних цінностей і прав 
людини" лідери руху "Варта на стінах" направили послання керівникам Латвії 
- главі уряду, голові Сейму, міністру у справах дітей і сім'ї і голові комісії 
Сейму з прав людини. 

Декілька американських законодавців підтримали вимоги релігійних і 
громадських організацій захистити право християн говорити під час 
різдвяних свят про Христа, - повідомляє Християнський Мегапортал 
www.invictory.org з посиланням на www.regions.ru. Сенатор Сем Браунбек (від 
штату Канзас) і депутати Палати представників Вальтер Джонс і Трент 
Френкс приєдналися до виступів Коаліції в захист християн і організації "Віра 
і справа" в захист різдвяних кубел в 
суспільних місцях. Вони заявили: "Ми 
святкуємо саме народження Ісуса". 
Сенатор Браунбек підтвердив: "Говорити 
під час різдвяних свят про народження 
Христа - це правильно і законно. Ці 
вираження релігійних переконань 
(мається на увазі вертепи) нам потрібні. 
Це важливо для Америки". 

Депутат Вальтер Джонс додав, що 
"релігійна свобода - основа нашої 
країни, і це стосується всіх релігій". 
Він сказав, що американські іудеї, 
мусульмани і представники інших релігій 
можуть виражати свої релігійні 
переконання, а християни хай виражають 

свої. Директор Коаліції в захист християн преподобний Патрік Махоні заявив, 
що його організація отримала дозвіл поліції представити свій вертеп, який 
зображає волхвів, пастухів, Йосипа Обручника, Діву Марію і немовлятко 
Христа, на Капітолії, - щоб всі християни дізналися, що це не протизаконно. 
Махоні повідомив, що в його організацію приходять зáпити зі всієї Америки, - 
люди бажають знати, чи мають вони право влаштовувати вертепи на 
громадській землі, передає "Christian Today". Сенатор Браунбек також 
повідомив, що він докладе зусиль, аби домогтися, щоб сенат прийняв Акт про 
публічні прояви релігії. Такий законопроект вже розглядається, заявив він. 

Виховательки дитячого садка в італійському місті Больцано напередодні 
Різдва вирішили відмовитися від включення в святкову 
програму виконання пісень про Ісуса, - повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org з 
посиланням на Інтерфакс-Релігія. Це рішення було 
ухвалене на знак пошани до мусульманських дітей, 
проте спровокувало різкий протест громадськості, 
пише італійська газета "Репуббліка". Деякі батьки 
зажадали від керівництва закладу переглянути 
погляди на політкоректність. За них заступився 
головний інспектор учбових закладів області Альто 
Адідже Бруни Рауци. "Я категорично не підтримую такий вибір. Ми повинні 
бути охоронцями нашої культури, і не можна боятися згадувати про немовля 
Ісуса, коли наступає Різдво. Коли ви керуєте установою, ви повинні слідувати 
нормам і законам, і в цьому випадку мова йде про культуру, а не про релігію", 
- підкреслив він. "Якщо ми більше не в змозі зберігати ДНК нашої західної і 
європейської культури, ми станемо самі собі ворогами", - резюмував 
інспектор. Зі свого боку представник партії "Союз за Південний Тіроль" Єва 
Клоц заявила, що "толерантність відносно інших культур не означає, що ми 
повинні відмовитися від нашої культури і від наших звичаїв". На думку мера 
Больцано Джованні Бенусси, рішення "абсурдне і є відхиленням від норми", 
тому що "піддавати цензурі Бога, який втілює собою любов до людства, 
можливо, і буде проявом політкоректності, але, поза сумнівом, є образою 
християн і нашої культури". 

Цього року в Палату представників США вперше в історії країни обрано 
мусульманина - Кейта Еллісона. Він публічно заявив, що присягатиме 4 
січня, поклавши руку не на Біблію, як це зробить решта всіх народних 
обранців, а на Коран. Ця заява викликала бурхливу дискусію. "Пробачте мені, 
але якщо Кейт Еллісон не в змозі прийняти присягу на Біблії, то йому краще 
взагалі не працювати в Конгресі", - заявив відомий радіоведучий Девід 
Праґер. Зі свого боку, суддя Рой Мур заявив, що мусульманин взагалі не 
повинен переступати поріг Капітолія. "У сорокових роках минулого сторіччя 
ми б не дозволили нікому присягатися на книзі Гітлера "Майн кампф", а в 
п'ятдесятих - на "Комуністичному маніфесті", - сказав він. Оглядачі вважають, 
що коли б справа відбувалася до терактів 11 вересня, то на присягу 
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мусульманина ніхто б не обернув уваги. Про це повідомляє "Інтерфакс-
Релігія" 

Двоє християнських пасторів, Денні Нілл і Данієл Скотт від організації 
Catch the Fire Ministries виграли апеляцію судової справи і проголосили 
цю перемогу як свободу слова, - повідомляє спеціально для Християнського 
Мегапорталу www.invictory.org інформагентство ТБН з посиланням на Assist 
News. Незважаючи на те, що їх звинуватили в оскверненні мусульманської 
релігії за законом нетерпимості штату Вікторія, Апеляційний Суд наказав, 
щоб їх судова справа була розглянута іншим суддею. Суд також зняв наказ 
публічного вибачення. Пастор Данієл Скотта, який проводить семінари з 
джихаду з 2002 р., говорить, що "деякі мусульмани вимушені приховувати 
правду". Він наполягає, що продовжуватиме свої семінари з Корану і його 
висловів (священних ісламських текстів), тому що "люди повинні знати про 
це з першоджерел, і не вводити в оману політично коректних вчителів, які не 
знають ісламу". Пастор Денні Нілл вітав рішення суду, назвавши його 
"великим днем для свободи слова". Він вдячний Богові, що у нього є 
можливість говорити правду про іслам. 

 
 

 
* * * 

 
 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
ü Хабермас Ю., Ратцингер Й. Диалектика секуляризации. - М., 2006. 

Книга вміщує дві доповіді, виголошені в 2004 році в Баварській 
католицькій академії у Мюнхені філософом і богословом. Обидва 
мислителі, кожен у межах свого наукового бачення, суголосно 
нагадують науковому світові, що секуляризм, тобто витіснення релігії за 
межі суспільного контексту, зведення релігії і Церкви лише до рівня 
приватної справи кожної окремої персони призводить до ослаблення 
самого суспільства. Хабермас зокрема сказав: „Секулярна природа 
демократичної держави, якщо вона виходить із-під контролю, може 
ослабити демократію та знесилити ту солідарність, яка необхідна 
демократичній державі… Світоглядна нейтральність державної влади, 
яка гарантує рівні етичної свободи кожному громадянинові, несумісна з 
політичним поширенням секулярного світогляду на всіх людей… 
Нерелігійні громадяни не повинні принципово заперечувати релігійне 
бачення світу як потенційно істинне, а отже, відбирати у віруючих право 
робити свій внесок у суспільну дискусію за допомогою релігійних 
понять”. Кардинал Ратцінгер (нинішній папа Бенедикт ХVІ) назвав 

причиною секуляризації розум, який „зазнав патологічних змін із-за 
розриву гармонійних зв’язків з релігією. „Патологія розуму, гординя 
розуму надзвичайно небезпечні: атомна бомба, людина як штучний 
продукт – ось її наслідки. Тому розум мусить залишатися у своїх межах 
та навчитися слухати те, що говорять великі релігійні істини людства”. 
 

ü Религиоведение. Энциклопедический словарь. Под ред. А.Забияко, 
А.Красникова, Е.Элбакян.- М., 2006. – Книга енциклопедичного 
формату має 12565 сторінок. Вона включає більше 1500 статей-довідок, 
що розглядають найважливіші релігійні і релігієзнавчі поняття, основні 
релігієзнавчі дисципліни, методи і підходи до вивчення релігії. Словник 
утримує статті про релігії світу, Священні книги, засновників релігій і 
релігійних реформаторів, статті-персоналії про визначних релігійних 
діячів, теологів, релігійних філософів, релігієзнавців. Значна увага у 
ньому приділяється питанням буття релігії в світі і Росії. 
 

ü Наука и религия.- М., 2006. Книга-збірник включає низку статей, 
присвячених проблемі наука, релігія і сучасні проблеми діалогу культур, 
співвідношення християнства і новоєвропейського природознавства. 
Пропонуються новітні моделі можливого поєднання релігії і наукового 
знання. Вміщено ряд статей, які розкривають природу релігієзнавства як 
науки. 
 

ü Пивоваров Д.В. Философия религии.- М., 2006. В книзі подаються 
основні поняття і принципи філософії релігії. Аналізується потреба і 
соціальна роль релігії, описується сутність релігії як сакрального зв’язку 
людини з абсолютом, пропонується оригінальна концепція віри, а також 
взаємозв’язку культури і релігії. 
 

ü Панкин С.Ф. Религиозная антропологшия.- М., 2006. На відміну від 
інших праць з релігійної антропології в цій надто більше уваги 
приділяється езотеричній та сучасній наукові1й антропології. 
Розглядаються також питання есхатології, що тісно пов’язані з 
релігійною антропологією, і танатології. 
 

ü Мчедлов М.П. Религиоведческие очерки.- М., 2005. В книзі 
розглядається питання феномену сучасної релігійності, дається 
соціальний портрет сучасного віруючого. Цікавим є розділ про 
ментальність послідовників різних конфесій і релігій, розділ «Релігійний 
компонент етнічної свідомості». Завершує книгу розділ «Культурная 
миссия отечественного религиоведения». 
 

ü Малашенко Алексей. Исламская альтернатива и исламистский 
проект. М., 2006. Книга присвячена викриттю міфа про якусь ісламську 
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загрозу. Автор наголошує на тому, що слід уважно осмислити те, кому і 
хто загрожує. Він прагне відповісти на питання: «Чому бояться ісламу?». 
 

ü Христос или Закон?Апостол Павел глазами новозаветной науки.- 
М., 2006. Однією із найскладніших і до цього часу невирішених проблем 
новозавітної науки є реконструкція і з’ясування витоків богословських 
уявлень про апостола Павла, який відіграв вирішальну роль у процесі 
відриву первинного християнського руху від єврейського ґрунту і його 
становлення як самостійної релігії. Цьому присвячені видрукувані в 
книзі праці А.Швейцера «Містика апостола Павла» і Е.Сандерса «Павло, 
закон і єврейський народ». 
 

ü Язычество.- Минск, 2006. Укладачі книги А.Гріцанов і А.Філіпович 
підібрали матеріал, який в популярній формі розкриває історію 
язичництва, його загальнокультурну сутність, регіональні і національні 
особливості. Особливу увагу приділено слов’янському язичництву. 
Розглянуті здобутки язичницької релігійно-філософської думки, а також 
особливості сучасного неоязичництва. 
 

ü Англо-русский теологический словарь (Иудаизм. Христианство. 
Ислам).- М., 2006. Словник С.А. Матвеєва утримує більше 30 тис. 
лексичних одиниць, проілюстрованих чисельними прикладами із 
Священних Писань названих релігій. Словник призначений для 
перекладу теологічної, богословської літератури, Священних текстів 
трьох релігій. 
 

ü Индуизм и буддизм. Краткая энциклопедия.- М., 2004. – В книгу, 
упорядковану Л.Фусу ввійшли чисельні матеріали, які всебічно 
витлумачують питання історії виникнення і розвитку (аж до наших днів) 
індуїзму та буддизму, наявний матеріал про життя і діяльність Будди, 
йде мова про основні індусько-буддистські божества, ритуали та 
священні предмети цих релігій. 
 

ü Свобода совести в России (исторический и современный аспекты).- 
М., 2006. Статті збірника присвячені проблемам забезпечення прав 
громадян на свободу совісті, історії і сучасному стану релігій і церкви в 
Росії, основним аспектам віросповідної політики російської держави.  

 
 
 

 
 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

НЬЮ ЕЙДЖ* 
 

«Нью ейдж» (англ.) – «Нова ера», «Новий вік» – термін, що позначає 
релігійно-містичні групи, які поширились в 70-90-ті роки м.ст. країнах Заходу та 
СНД. У вузькому значенні слова термін «нью ейдж» найчастіше стосується 
об'єднань, що ставлять в центр своїх вчень віру у настання на рубежі ХХ і ХХІ ст. 
астрологічної ери Водолія, яка замінить еру Риб. У широкому значенні 
ньюейджерами називають ще й послідовників тих течій, які не пов'язують прихід 
нової ери з ерою Водолія. На відміну від історичних релігій, а також «класичних» 
типів нових релігій, в об'єднаннях прихильників «нью ейдж» відсутні жорсткі 
організаційні структури. Найчастіше - це аморфні групи практикуючих, що 
надають перевагу «думати глобально, а практикувати локально». Багато 
послідовників «нью ейджу» одночасно входять в декілька рухів, залишаючись 
при цьому в традиційних церквах, водночас висловлюють незадоволення 
авторитарним духом останніх, відсутністю у них вільного вираження власних 
поглядів.  

Соціологи релігії кваліфікують подібні рухи скоріше як «релігії 
аудиторії», ніж як стійкі групи одновірців. Численні групи прихильників «Нью 
ейджу» не пов'язані чітко сформульованою віроповчальною доктриною. Їхні 
погляди утворюють сплав різноманітних вірувань, окультизму, теософії, 

пантеїзму, язичництва і шаманізму. 
Космос розглядається ними як органічне 
ціле, як жива істота, яка наділена 
симпатіями і антипатіями, таємним 
вогнем і світлом, яким людина прагне 
оволодіти. За допомогою уяви або 
завдяки посередникам (ангелам, духам, 
контактерам) люди можуть 
встановлювати контакт з вищими і 
нижчими світами. Пройшовши процес 
духовної трансформації, вони будуть 
здатні проникнути в таємниці космосу і 
самого себе. Кінцева мета маршруту – 
гнозис – вища форма знання, еквівалент 
спасіння.  

Гнозис включає в себе не лише 
філософську, але й таємну (езотеричну) 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії. 
* Автор тексту - доктор філософських наук, професор Московського Державного 
університету імені М.В. Ломоносова. І.Я КАНТЕРОВ. 
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доктрину, що передається від вчителя до учня через посвячення. Хоча космічній 
енергії і надається вирішальна роль в настанні Нової ери, для її приходу і 
перемоги необхідна особлива порода людей - діяльних, об'єднаних однією 
метою. Вони повинні будуть створити принципово нові соціально-духовні 
основи суспільства. І коли в індивідах розкриються іманентно притаманна їм 
мудрість і любов, тоді і вся планета трансформується в нову еру людства.  

В 90-тих роках м.ст. з'являються групи послідовників «Нью ейдж», які 
роблять акцент не на настанні Нової ери, а на формуванні 
нової духовності, яка, у свою чергу, нібито приведе до 
настання нового типу культури. Ньюейджери переконані у 
здатності людини створювати свою власну реальність. 
«Божественне» існує не ззовні, а всередині нас. Відтак всі 
проблеми полягають у нездатності осягнути нашу власну 
«божественність». Така нездатність може бути подоланою за 
допомогою набору таких технік, які виявляють приховані 
«божественні» можливості.  

В практиках і ритуалах ньюейджерів використовуються традиційні 
прийоми окультизму, які найчастіше видаються за «науково» перевірені засоби 
тілесного і духовного зцілення. Велике значення надається екології, 
вегетаріанства, музичній терапії, проповіді повернення «назад до землі», які 
служать основою для створення цілісного світогляду.  

В 80-ті роки в окультній практиці ньюейджерів стали широко 
застосовуватись «магічні кристали», що наділяються здатністю акумулювати і 
вивільняти духовні енергії. Прикріплюючи під час медитації кристали до одягу, 
найбільш ревні сні прихильники «Нью ейдж» вірять в сприятливий вплив 
енергетичної сили кристалів на їхню духовну еволюцію.  

Сьогодні рух «Нью ейдж», що став в багатьох країнах світу частиною 
масової культури, набув популярності в різноманітних прошарках суспільства. За 
кордоном і в сучасних постсоціалістичних країнах групи ньюейджерів переважно 
діють під вивіскою оздоровчих, екологічних, виховних і культурно-
відпочивальних центрів. На численних виставках і презентаціях демонструються 
ними книги, касети, «магічні кристали», влаштовуються шоу-програми цілителів, 
астрологів, ясновидців. Соціально-психологічними причинами потрібності 
ідеалів «Нью ейдж» є невпевненість, страх перед теперішнім і майбутнім, страх 
економічних потрясінь і природних катастроф, розчарування в інститутах влади і 
традиційних віруваннях. 

Оскільки в ньюейджерівських теоріях божество вміщується в середину 
людини, то відкривається можливість конструювання різноманітних способів 
інформування божества про свою присутність всередині кожного. 

Претендуючи на роль духовних наставників і просвітителів людства, 
теоретики Нью Ейдж постійно заявляють про реабілітацію «самобутньої природи 
людини», що спотворена як світськими, так і багатьма релігійними вченнями. 
Ключова ідея, що характерна практично для всіх ньюейджерівських вчень, 
зводиться до твердження про безмежну здатність особистості до 

самовдосконалення, що у випадку її реалізації призведе до розкриття справжньої 
природи людини. Люди, які поглинуті повсякденними проблемами і турботами, 
не здатні до самореалізації свого внутрішнього «Я», оскільки вони осмислюють 
світ і своє місце у ньому, ґрунтуючись на помилкових уявленнях про суть 
людської природи. Вони підкоренні штучно сконструйованою (в основному 
соціологами) вірою в здатність стати досконалими лише в міру засвоєння 
зовнішніх сторін життя. І нібито лише завдяки засвоєнню і реалізації 
ньюейджерівських методик з'являються можливість звільнення людей від тиранії 
механічного трактування індивідуума, що вбиває закладені в них духовні і 
фізичні потенції. Методики ці неймовірно різноманітні – від складних (від 
математичних формул Гурджиєва) і до спрощених шаманських практик. 

В соціальних орієнтаціях ньюейджерівських спільнот можна віднайти 
різні тенденції. Оцінюючи їх у руслі веберівського розмежування 
світозаперечуючої і світостверджуючої функцій, варто відзначити переважання 

на ранніх етапах існування 
Нью Ейджу прагнення до 
максимального розмежування 
зі всіма проявами пануючих 
стилів життя і поведінки. 
Відразу відкидалось все, що 
мало сліди «економічного 
матеріалізму», що вбиває 
духовні начала людського 
буття й позбавляє людей 

можливості осягнути свою істинну природу й істинне значення. 
На наступному етапі Нью Ейджу спіритуальність розглядаються 

переважно як засіб досягнення гармонії, що існує за межами світу, а не як 
внутрішній стан наявного існування. Пріоритет надається досягненню 
просвітлення. В той час як теза про відречення від світу звучить приглушено або 
взагалі не виявляються. 

Поруч з цими протилежними тенденціями Поль Хілес – професор 
релігієзнавства університету Ланкастера – вживає багато проміжних варіантів 
розвитку ньюейджерівської думки. Деякі з них вважають «можливим досягнення 
найкращого в обох світах». Для позначення такої позиції використовується 
термін «гармонізуюча релігія». Цим терміном позначають такий різновид 
релігійності, який включає такі форми набожності, вірувань, в яких духовність 
урівнюються з фізичним здоров'ям і навіть з економічним благополуччям. І 
досягнення всього цього часто пов’язується з встановленням персональних 
відносин з Космосом. Подібні версії Нью Ейдж помітно відрізняються від 
безкомпромісних зречень «істинних ньюейджерів» від всього, що породжене цим 
світом. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
 

В печері Хебіта, яка знаходиться у віддаленому районі Китаю, знайшли 716 
скелетів похованих в ній загадкових істот. Ріст їх – не більше 130 см. Вони 
мали великі голови з величезними очними заглибленнями і маленькими 
беззубими челюстями. На шиї у кожного скелета закріплено кам’яний диск 
діаметром біля 30 см з вирізаними на ньому незрозумілими символами. При 
розшифровці надписів на дисках вдалося розшифровувати надписи на дисках. 
Там розповідається про історію племені дропа. Згідно кам’яного літопису, 
дропи прибули на Землю з планети, що розміщена біля Сиріуса. Перші 
пришельці звідти появилися на Землі біля 20 тис. років тому (Столичка.- 7 
грудня). 

Староєгипетський храм, що добре зберігся, вік якого оцінюється більш ніж 
в 3,5 тис. років, знайдено у місті Сохага, в 500 кілометрах на південь від 
Каїра. Першим розвалини храму на глибині шість метрів виявив селянин, 
повідомляє газета "Аль-Ахрам". Він здогадувався, що в цьому місці можуть 
знаходитися руїни стародавніх будівель, і вирішив перевірити свою гіпотезу 
на практиці. Пізніше до розкопок узялися професійні археологи. Вважається, 
що храм було зведено в епоху Нового царства. Археологи вважають, що в 
цьому районі можна буде знайти й багато інших подібних об'єктів. Імовірно 
деякі з них знаходяться під землею прямо на місці, де побудували свої 
будинки нинішні жителі Єгипту. 

Відразу дві незалежні міжнародні команди вчених опублікували свої 
дослідження по розшифровці генома неандертальців. Про одне з 
досягнень рапортує Едвард Рубін з 
американського Об'єднаного інституту 
генома, про другий - Свент Пебо з 
інституту еволюційної антропології 
Макса Планка, повідомляє Мембрана. 
Вивчення генома неандертальця 
проллє світло на генетичні зміни, які 
відбулися після того, як еволюційні 
стежки неандертальця і сучасної 
людини розійшлися. Також аналіз 
генома може показати, якого кольору 
були волосся, шкіра і очі 
неандертальців, чи були вони здібні до 
сучасної мови, і чи внесли вони свій внесок в геном сучасної людини. 
Науковці серйозно взялися за основний геном. І ось перші результати: 
користуючись різними методами, команда Пебо прочитала більше мільйона 
пар підстав в ДНК неандертальця, а команда Рубіна - 65250 пар. Обидві 
команди вирахували, що неандерталець і людина розумна розійшлися по 
різних гілках еволюції приблизно 500 тисяч років назад, що цілком 

узгоджується з попередніми оцінками, зробленими на основі аналізу ДНК 
мітохондрій, а також археологічних розкопок. Сучасні люди прийшли до 
Європи приблизно 40 тисяч років назад. Протягом наступних 10 тисяч років 
вони жили там поруч з неандертальцями, які з часом стали зникати і які 
остаточно щезли, як вважають, лише 24 тисячі років назад. Внесок 
неандертальців в геном людини розумної спірний (є, наприклад, припущення, 
що ми отримали від них ген мікроцефалії), а Пебо висуває цікаву протилежну 
гіпотезу - про попадання деяких генів від "сапієнсів" до неандертальців. Учені 
вважають, що на розшифровку всього генома неандертальця піде ще років з 
два, і тоді, можливо, ми отримаємо відповіді на багато питань про еволюцію 
людини. Робота Пебо і його співавторів опублікована в Nature, а Рубіна - в 
Science. 

До питання про існування Бога учені вирішили підійти з математичної 
точки зору. Як відзначає німецьке наукове 
видання P. M. Magazin, автори дослідження 
висунули гіпотезу "Бог існує" і спробували 
відповісти на питання про те, наскільки 
велика вірогідність того, що Бог створив 
Всесвіт, наскільки велика вірогідність того, 
що еволюція на Землі відбулася при його 
участі, а також на питання, наскільки велика 
вірогідність того, що добро немислиме без 

Бога. Кожна ствердна відповідь говорить на користь буття Бога, а будь-яке 
переконливе пояснення, що не має нічого спільного з "промислом Божим", 
знижує вірогідність його існування. В результаті учені - правда, з вірогідністю 
62% - прийшли до висновку, що Бог існує. Були проведені дослідження і 
зроблені розрахунки в п'яти найкрупніших світоглядних сферах: виникнення і 
пристрій Космосу, еволюція, добро і зло, релігійні постулати. На багато 
важких питань повинна була бути віднайдена математична відповідь. Втім, 
розрахувати для себе вірогідність існування Бога може кожен, спираючись на 
свої особисті переконання. Щоб кожен зміг зробити подібні обчислення, 
журнал пропонує докладну інструкцію з використання формули священика і 
математика Томаса Байеса. (Кореспондент.net) 

Вчені Пулковської обсерваторії РАH попереджають, що найближчими 
роками на Землі почнеться зниження температури, яке завершиться 
глобальним похолоданням. "Hа основі наших досліджень зміни потоку 
сонячного випромінювання, ми прийшли до висновку, що в 2012-2015 роках 
почнеться повільне пониження температури, а в 2055-2060 роках наступить 
глобальне похолодання, яке триватиме приблизно 60 років. 

Таємницю видінь потойбічного світу тими, хто знаходився в стані клінічної 
смерті, розгадано. Яскравий тунель, по якому нібито вмираючі відлітають в 
потойбічний світ, і всілякі херувими, які їх там зустрічають, то є лише 
галюцинації. Останні дослідження засвідчили, що всі ці видіння – це всього-
на-всього лише фізіологічні процеси, що відбуваються у пошкодженому 
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мозку. По-1, це викликано кисневим голодом, який впливає на мозок і 
викликає галюники. По-2, відчуття „неземного спокою”, про який згадує 
більшість „померлих”, з’являється завдяки вивільненню ендорфінів – 
природних болезаспокійливих, що виділяється пораненим або організмом, що 
знаходиться у стані стресу. По-3, ефект „тонеллю” можна також з’ясувати 
офтальмологічним феноменом, внаслідок якого людина бачить образи, які 
зумовлені тільки дією самої зорової нервової системи людини незалежно від 
сигналів, що надходять через сітківку. Цей феномен з’являється також як 
реакція на стрес. 

Багато пацієнтів, які пережили клінічну смерть, скажімо, в результаті 
серцевого нападу, стверджують, що їх 
душа відділялася від тіла, 
піднімалася до стелі Вони ж зверху 
спостерігали, як медики намагалися 
повернути їх до життя. Більшість 
вчених вважають, що все це - лише 
ментальні конструкції вмираючих, які 
виникають в результаті останніх зусиль 
затухаючої свідомості. Люди науки 
скептично ставляться до всіх розповідей 
про душу, що гуляє під стелею. Доктор 
Пітер Фенвік з Лондонського інституту 
психіатрії вирішив провести серію 
випробувань, які повинні остаточно 
встановити справедливість цієї думки представників науки. Експеримент 
здійснюватиметься протягом 2006 року в двадцяти п'яти клініках 
Сполученого Королівства. У реанімаційних палатах під стелею будуть 
розвішені різні предмети таким чином, що їх можна буде розгледіти тільки 
зверху. Потім тим пацієнтам, яких реаніматологи повернуть до життя, будуть 
поставлені питання щодо цих предметів. Це дасть можливість внести, 
нарешті, ясність в цю загадкову проблему. Затіваючи свої широкомасштабні 
досліди, доктор Фенвік повний ентузіазму: "Нам вже вдавалося викликати 
образи, подібні до тих, які виникають в свідомості людей, що знаходяться на 
грані між життям та смертю, шляхом збудження певних сегментів кори 
головного мозку правої півкулі. Але потрібні точні факти, які чітко б довели, 
що бачення, про які стільки розповідають пацієнти, що знаходяться в 
критичних ситуаціях, не мають нічого спільного з реальністю".  

В заповіднику Херсонес археологи знайшли два склепи, датовані ІІ-ІV 
століттями. Цінність знахідки в тому, що вона є найбільш віддаленою 
пам’яткою археології того періоду від античних центрів поширення 
християнства. Знайдені склепи є найбільш давніми в Криму. Вони дають 
підставу зробити висновок, що перші громади християн існували на 
півострові уже в ІV столітті. На одному із склепів виявили перехрещені букви 
Х та Р, тобто т.зв. Хрест Константина. 

Американці вирішили приступити до заселення Місяця. Тут буде 
споруджено базу для постійного перебування астронавтів. Її збудують в 
районі південного полюсу, бо ж встановлені там сонячні батареї будуть 
працювати ¾ часу. База буде збудована десь через чотири роки. Для доставки 
астронавтів на Місяць NASA планує створити спеціальний універсальний 
корабель Orion. Регулярні польоти на Місяць почнуться з 2020 року. 

Грузинський монах отець Квірке заявив, що він винайшов двигун, який 
працює без палива і здатний докорінно змінити геополітичну карту світу. 
Ідея ця, на його думку, була підказана йому зверху. Закордонні спецслужби 
вже ведуть активний пошук накреслень монаха. Сутність винаходу надто 
проста: використати вакуум як альтернативне джерело енергії. Це дає 
можливість спорудити двигун, який не потребуватиме ні бензину, ні 
дизельного палива. Він працюватиме на самородній енергії вакууму, який 
приводить до руху вал, який в свою чергу обертає стрижень. Можна 
налагодити виробництво вакуумних двигунів будь-якого обсягу – і для 
малогабаритних авто, і для гігантських лайнерів. 

Археологи національного заповідника "Херсонес Таврійський" відкрили на 
території некрополя два найдавніші пам'ятники раннього християнства 
- склепи, датовані III-IV ст.ст. н.е. Зазначимо, що Херсонес Таврійський був 
найвіддаленішим від античних центрів розповсюдження християнства - 
Єрусалиму, Антіохії, Риму, Александрії, Константинополя, які також є 
подібними пам'ятниками археології. Раніше найстародавніші християнські 
склепи Криму були відкриті в 1903-1912 рр. і датувалися початком V століття. 
"Відкриті нами склепи підтверджують, що християнство з'явилося на 
території нинішньої України набагато раніше", - пояснив науковий 
співробітник заповідника "Херсонес Таврійський" Андрій Філіппенко. 

Ізраїльські археологи стверджують, що їм вдалося виявити руїни однієї з 
якнайдавніших християнських церков у світі, - повідомляє Християнський 
Мегапортал www.invictory.org з посиланням на Благовест-інфо. Церква в 
поселенні Шилох на окупованій Ізраїлем палестинській території західного 
берегу Йордану розташовувалася в місці, де за легендою колись знаходився 
Ковчег завіту. Керівники групи археологів Іцхак Маґен і Євгеній Агароновіч 
вважають, що храм було споруджено в другій половині IV століття. Таким 
чином, церква в Шилоху - одна з 
найдавніших відомих науці 
християнських культових споруд у 
світі. "Зараз я не можу стверджувати, 
що це - найперша церква -- заявив 
Агароновіч під час останніх перед 
початком зими розкопок. - Але 
очевидно, що одна з перших". Підлоги 
стародавнього храму оздоблені 
багатими барвистими мозаїчними 
орнаментами і написами. За словами 
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Агароновіча, один з написів дуже незвичайний - в ньому названо місце, де 
розташована церква - Шилох. На думку вченого, цей факт вказує на 
важливість і святість цього місця для перших християн. Згідно з Писанням, 
Ковчег завіту, в якому лежали скрижалі з Десятьма заповідями, протягом 
декількох століть зберігалися стародавніми ізраїльтянами саме в Шилоху. 
Після будівництва храму Соломона головна єврейська святиня була 
перенесена до Єрусалиму, а 400 років опісля, в результаті нападу на місто 
вавилонських військ, Ковчег було втрачено. Невідомо, чи його було знищено, 
а чи ж заховано. В даний час археологи розглядають питання про 
продовження розкопок, бо є припущення, що під мозаїками можуть бути 
знайдені ще давніші споруди або навіть сам Ковчег. Якщо буде ухвалено 
рішення продовжити розкопки, мозаїки будуть переміщені в один з музеїв. 
Місцеві єврейські поселенці хочуть, щоб археологи продовжували роботи. 
"Ми впевнені, що якщо вони продовжать копати, то доберуться до часів 
Скинії", заявив мер сучасного поселення Шилоху Давид Рубін. Скинією 
називалося переносне святилище, де до споруди першого храму зберігався 
Ковчег завіту. 

Необхідність створення нової планетарної релігії проголосили учасники I 
Всесвітнього духовного форуму, що пройшов в Бразилії, повідомляє KAI з 
посиланням на "Міжнародну мережу досліджень сект" (RIES), - зазначає 
Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на Портал-
Credo.ru. У форумі взяв участь Бразильський теолог з суперечливою 
репутацією, колишній францисканець і один з розробників "теології 
звільнення" Леонардо Бофф. На форумі Бофф представив себе "членом 
комітету Хартії Землі – пантеїстичного маніфесту, підготовленого так званою 
Радою Землі і покликаним замінити Десять заповідей", зауважується в 
інформаційному повідомленні, підготовленому RIES. Крім представників 
неортодоксальних релігійних громад Бразилії, у форумі взяли участь 
Міжнародне суспільство свідомості Крішни, Сокка Гаккай (японське 
буддійське суспільство), Ананда марга, Всесвітня месіанська церква, Церква 
святого Дайме, Інститут Крішнамурті, Церква Об'єднання. Всі вони 
складають т.зв. Міжнародну і міжрелігійну федерацію за мир у всьому світі і 
суспільство сімей за мир. Крім того, у форумі брали участь декілька 
неоязичницьких груп, наприклад, Бразильські послідовники культу "вікка" і 
дотична до "New Age" Організація Нової самосвідомості і міжнародний 
холістичний університет. Представник RIES Луіс Сантамарія заявив, що 
останнім часом стає все більше таких зустрічей, коли на платформі 
міжрелігійного діалогу збираються представники подібного роду різномастих 
груп і в результаті виходить своєрідна корзина, в яку намагаються скласти всі 
яйця. "Звичайно, там говорять про речі прості і навіть банальні, але є й такі, 
що викликають неспокій, зокрема, горезвісне прагнення очистити зміст 
понять таким чином, щоб вони були прийнятні для всіх. В цьому випадку 
замість розмови про релігію доведеться обсмоктувати політкоректне поняття 
духовності", - вважає представник RIES. 



Історія релігій в Уккраїні. — Львів, міжнародна, травень.
Взаємини держави та релігійних організацій: політичні та правові аспекти. — Київ, міжнародна, 

травень. Брало участь 28 іноземціів із 9 країн світу.
Секція «Релігія і Церква в Українському світі» IV  Всесвітнього Форуму українців. — Київ, 

серпень.
Б) всеукраїнських - 8, а саме:
Законодавство України про освіту та Церква. — Київ, всеукраїнська, січень.
Іслам і Євроінтеграція: проблеми і перспективи. — Київ, всеукраїнська, січень.
Релігія і Церква в нових політичних реаліях. — Херсон, всеукраїнська, червень.
Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення. — Тернопіль, всеукраїнська, 

листопад.
П ’яті Річинські читання. — Кременець, всеукраїнські., листопад.
Стан релігійного життя в Україні сьогодення. — Київ, всеукраїнська, грудень.
Нові релігійні рухи в Європі і Україні. — Київ, всеукраїнська,серпень.
Нова редакція Закону про свободу совісті: європейські стандарти та українські реалії. — Київ, 

всеукраїнська, грудень.
В) регіональних — З, а саме:
Проблеми конфесійного життя Прикарпатського регіону. — Борислав, регіональна, лютий.
Державно-церковні та міжконфесійні відносини: регіональні особливості. — Дрогобич, 

регіональна, лютий.
Проблеми створення і функціонування загальноосвітніх конфесійних шкіл. — Житомир, 

регіональна, лютий.
Разом протягом року співробітники Відділення виголосили на 47  різних наукових 

конференціях 178 доповідей і повідомлень. З  них: на міжнародних - 79, всеукраїнських — 77, 
регіональних — 22.

Проведено Дні релігійної свободи при участі в їх роботі керівників конфесій області в 
Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Бориславі, Запоріжжі, а також три прес-конференції з проблем 
релігійного життя в Україні в У Н ІА Н .

Протягом року:
захистили дисертації: докторські — докторанти Відділення Бодак В.А. і Виговський Л .А ., 

кандидатську — ст. лаборант Відділення Гаврилюк Т.В.; подали до захисту: докторські дисертації 
ст. наук, співробітник С.Здіорук, докторанти Відділення Л.Ш угаєва, С.Кияк та В.Докаиі, 
кандидатські дисертації мол. наук, співробітник Н.Гаврілова, аспірант Т.Беднарчик, пошуківка 
Л.М аєвська та пров. інженер О.Кисельов;

підготовлено і передано до відповідних органів 16 науково-експертних матеріалів, брали 
участь у підготовці розділу «Духовна єдність міжконфесійної країни» до річного Послання 
Президента країни;

приймали у себе делегації науковців-релігієзнавців з Польщі, Македонії, С Ш А , Грузії, 
Чехії;

працювали над новою редакцією Закону «Про свободу совісті ...»  у складі спеціальної 
комісії Мінюсту і концепцією та програмою з «Етики віри» у складі комісії Міносвіти України;

у наукові відрядження за кордон протягом року мали 13 людиновиїздів, а саме: А.Колодний 
(Росія, Білорусія, Фінляндія, Італія-Ватикан), Л.Филипович (Румунія, Росія, Білорусія, Польща, 
Італія-Ватикан), В.Єленський (Чехія, Росія), О.Саган (Грузія) та Н.Гаврілова (Росія);

проведені соціологічні дослідження світоглядних орієнтацій та соціальної позиції студентів 
духовних навчальних закладів України.

Все вище назване є основним з того, що академічні релігієзнавці зробили протягом року. 
Можна було 6 говорити ще й про їх викладацьку і науково-методичну роботу в більше як 15 
вузах, про майже сотню наших відповідей на ті листи з  релігійних питань, які надходять в 
органи влади, про роботу нашої Спецради із захисту дисертацій з  філософської, історичної та 
соціологічної тематики, про консультативну діяльність науковців Відділення, про творчу 
співпрацю із зарубіжними релігієзнавцями і богословами різних конфесій України. Але це у 
нашому великому звіті. Тут — лише короткі інформації. Ми хотіли б мати творчі контакти як 
із спорідненими фахом науковими інституціями країни, так і з  богословськими установами. 
Ш кода лише, що пройшовши книжковими лавками православних, переконуєшся в 
яловістості тих, хто прагне кидати списи в нашу адресу.

Закінчення на 3-й стор. обкладинки.



РЕЛ ІГІЄ ЗН А В Ч І К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЇ 2007 РО КУ
(попередня інформація)

Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства
(березень, Відділення релігієзнавства)

Релігійні меншини України: стан, проблеми
(березень, Відділення релігієзнавства)

Конфесіональне різноманіття України в контексті духов
ного і національного відродження

(квітень, Тернопільський інститут економіки)

Історія релігії в Україні
(травень, Львівський Музей історії релігії)

Релігія і Церква в постсоціалістичних країнах: стан, про
блеми, прогнози релігієзнавства

(травень, Відділення релігієзнавства)

Прогнози релігійних процесів в демократичній
(грудень, Відділення Україні релігієзнавства)

Т..........
Телефони:

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ: (044) 279-04-18;
(044)278-51-49

Львівський Музей історії релігії: 72-91-00 
Тернопільський інститут економіки: 26-80-10
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