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Р Е Л І Г І Й Н А  К А Р Т А  У К Р А Ї Н И  2 0 0 6  Р О К У
Державний департамент релігій Мін’юсту України оприлюднив таблиці релігійної мережі за 2006 рік. Вони 

фіксують її зростання на 857 релігійних організацій, хоч воно вже не є таким інтенсивним, як у перші роки неза
лежності. На січень 2006 р. цим державним органом у його звітах офіційно зафіксовано 33063 організацій. Про

те ми тут не можемо сказати точно, скільком різним релігійних течіям, церквам і 
спільнотам належить ця цифра, бо ж ось уже втретє названим державним органом 
використано оптовий підхід в оприлюдненні статистики цілого ряду меншинних кон
фесій. То ж і маємо тепер в інформації узагальнені «інші” православні (78 громад), 
лютеранські (18), євангельсько-баптистські(259), християн євангельської віри 
(392), харизматичні (441), орієнталістські (51), іудейські (22), язичницькі (62) 
спільноти. В такий спосіб «зникли” з нашого релігійного життя назаряни і методи
сти, Сахаджа-Иога і Армія спасіння, Собор рідновірів і месіанський іудаїзм, неза
лежні баптисти і п’ятидесятники, Нове покоління і Церква Божа Закарпаття, хоч 
кількість громад кожної з течій в статистиці раніше становила більше десятка, а то 
й декількох кожної з них. «Немає” уже в нас англікан, молокан, інших православ
них церков, сведенборгців, громад Шрі Чінмоя і Сант Мат, деяких інших. Вище ми 
вжили термін «зафіксовано», бо ж не всі наявні в Україні релігійні організації мають 

державну реєстрацію. Ще одне. В цифри, які подаються нижче, включаються не тільки державними органами за
реєстровані, а й незареєстровані ними релігійні організації, але офіційно засвідчені як такі, що є. Н а з в а н а  ц и ф р а  
3 3 0 6 3  вклю ч ає 3 1 7 4 9  р ел іг ій н и х  гр о м а д , 4 0 6  м о н а ст и р ів  із  6 8 0 1  н а сел ь н и к о м , 1 8 5  д у х о в н и х  н ав ч ал ь н и х  
за к л а д ів  із  2 0 8 8 1  сл у х а ч е м , 3 2 6  м іс ій , 8 0  б р а т ст в . Священнослужителів в різних конфесіях було 29423 (з них 
782 — іноземці). Працювало в 2006 р. при громадах 12775 недільних шкіл, видруковувалось 380 часописів і га
зет. 1836 релігійних організацій не мали ще державної реєстрації.

Як і в минулі роки, найбільшою складовою релігійного життя України залишалося П р а в о с л а в ’я. Загалом во
но на початок січня нараховує 16581 релігійну організацію, що становить 50,1% від загальної їх кількості. В ід т а к  
У к р а їн а  не є п р а в о сл а в н о ю  к р а їн о ю , як ц е д е х т о  п р а гн е  д о в е с т и , а є к р а їн о ю  з  д о м ін у в а н н я м  п р а в о сл а в н о ї  
к о н ф е с ії. Тому дещо дивними виглядають потуги Президента створити ледь не державну Помісну Православну 
Церкву. При різних соціологічних дослідженнях до православних себе відносить лише 36-48 відсотків респон
дентів. Домінуючою в Православ’ї України є П р а в о сл а в н а  Ц е р к в а  М о с к о в с ь к о г о  П а т р іа р х а т у . На сьогодні 
вона має 36 єпархій, в яких діють 10972 громади віруючих. Церква налічує 167 монастирів із 4399 ченцями і чер
ницями, 17 духовних навчальних закладів із 3527 слухачами (дивне зменшення - в 2005 році було 4454), 105 
періодичних видань, 4133 недільні школи та 37 братств. Церковну службу здійснюють 9327 священиків. Офіс 
Церкви знаходиться в Києво-Печерській Лаврі. Предстоятелем Православної Церкви України Московського 
Патріархату є митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан). У к р а їн сь к а  П р а в о сл а в н а  Ц е р к в а  
К и їв с ь к о г о  П а т р іа р х а т у  нараховує 31 єпархію, 4007 релігійних організацій. Вона має 43 монастирі з 191 чен
цем, 2867 священнослужителів, 16 духовних навчальних закладів з 1162 слухачами, 26 місій і 8 братств, 35 
періодичних видань та 1274 недільні школи. Кафедральним собором Церкви є Володимирський храм в Києві. 
УПЦ КП очолює Патріарх Київський і всієї Руси—України Філарет (Денисенко). У к р а їн сь к а  А в т о к еф а л ь н а  
П р а в о сл а в н а  Ц е р к в а  має 1190 релігійних організацій, 67% яких знаходиться у 3-х галичанських областях Ук
раїни. Предстоятель Церкви — митрополит Київський і всієї України Мефодій. Церковну службу в УАПЦ 
здійснюють 671 священик. Церква має 7 місій, шість монастирів аж з 11 монахами, 301 недільну школу і 7 
періодичних видань. Кафедральним собором УАПЦ є Андріївська Церква в Києві.

В Україні, окрім названих, на початок 2007 року діяло ще р я д  ін ш и х  п р а в о сл а в н и х  сп іл ь н о т . Так, 
Російська вільна (закордонна) православна церква мала 33 громади. Поширені також різні об’єднання право
славного коріння. Так, Старообрядницька церква Білокриницької згоди мала 62 громади. До Руської православ
ної старообрядницької церкви безпопівської згоди належало 12 громад, 5 з яких — на Житомирщині. Російська 
істинно-православна церква об’єднує на цей час 32 громади. Церква Матері Божої Преображенної налічує десь 
15 громад. Всі течії православного коріння не мають в Україні своїх навчальних закладів, видань, братств, мають 
обмежену кількість служителів культу.

Досить активно проходить відродження У к р а їн с ь к о ї Г р е к о -К а т о л и ц ь к о ї Ц е р к в и . За кількістю релігійних 
організацій (3628) вона займає третє місце в Україні. Церковну службу в УГКЦ здійснює біля 2,2 тис. свяще
ників. 93% мережі греко-католиків зосереджено в трьох галичанських та Закарпатській областях. Очолює 
УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Церква має 97 монастирів з 1235 насельниками, 15 місій, 2 братства, 15 на
вчальних закладів (з 1587 слухачами), 1224 недільні школи, видруковує 27 газет і журналів. В Києві споруд
жується кафедральний собор Церкви. Офіс УГКЦ вже в Києві. Динамічно розвивається останніми роками і 
Р и м с ь к о -К а т о л и ц ь к а  Ц е р к в а , яку очолює кардинал Мар ян Яворський. Вона має 8 навчальних закладів (з 671 
слухачем). На сьогодні діють 883 громади Церкви, 88 монастирів (695 насельників), 551 недільна школа. РКЦ 
має 14 періодичних видань, 527 священнослужителів, серед яких 267 — іноземці.

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

 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Президент Віктор Ющенко сподівається на подальший плідний розвиток 
відносин України з Ватиканом, - повідомляє Християнський Мегапортал 
www.invictory.org з посиланням на Інтерфакс-Релігія. "Ми із вдячністю 
сприймаємо підтримку Святим Престолом курсу України на європейську 
інтеграцію і побудову спільного європейського духовного простору на основі 
християнських цінностей", - говориться в поздоровленні В.Ющенка папі 
Римському Бенедикту XVI у зв’язку з 15-ю річницею встановлення 
дипломатичних відносин між двома державами. Президент України також 
підкреслив, що йому "приємно відзначити високий рівень взаємної довіри і 
поваги, досягнутий протягом цих років в двосторонніх відносинах між 
Україною та Апостольською столицею". 

Настоятель московсько-православної громади Києво-Кирилівської Церкви 
о. Федір Шеремет в своїх прагненнях повного перебирання храму шукає 
підтримку в В.Януковича. Але вся трагедія в тому, що таке вирішення 
проблеми загрожує збереженню храму як культурно-історичної пам’ятки. 
Московські слуги вважають, що фрески ХІІ ст.. мають карикатурний вигляд, а 
розписи храму Врубелем недостатньо «іконні» і не відповідають нормам УПЦ 
МП. То ж варто все це просто замалювати, зобразивши поверх культурної та 
історичної цінності стандартні образи. 

Протестантська преса невдоволена тим, що Віктор Ющенко не засудив ідею 
легалізації одностатевих шлюбів в Україні. На прямо поставлене питання з 
цього приводу Президент відповів: «Можна, я відповім одним словом? 
Складно. Хоч я не хотів би цим дати якусь іншу оцінку, ніж ту, яку з цього 
приводу висловлює суспільство і закон». Лідер громадського руху «Любов 
проти гомосексуалізму Р.Кухарчук так прокоментував слова Президента: 
«В.Ющенко у даному випадку постав перед нами як людина, яка в різних 
випадках керується різними цінностями і принципами, залежно від того, що 
вигідніше». (Камень краеугольный.-№1). 

Відома українська письменниця О.Забужко готує до видання нову книгу 
«Notre Dame d’Ukraine». Тут вона пише про те, що в ранньому християнстві 
було багато жінок, із-за чого його Цельс називав «жіночою релігією». Багато 
жінок тоді було єпископами, дияконисами, главами церков. А далі: «А потім 
прийшли пацани на чолі з імператором Костянтином, їх всіх акуратно 
вигнали, винищили…». Про Ісуса Христа О.Забужко говорить: «Чувака не 
даремно розіп’яли – він дійсно пропонував найруйнівнішу в історії 
революцію». (газета по - Київські. – 16 січня). Якщо так і в книзі, як в 
інтерв’ю, то це засвідчення неповаги письменниці до релігійних почуттів 
християн. 

Наш часопис не встигає передруковувати все нові і нові інформації про 
пограбування храмів або храмові згарища. І ось нова звістка з 
півтисячолітнього храму села Білосток, що на Волині, викрадено чудотворну 
ікону. Майже водночас пограбовано церкви в селах Шклінь і Цегове 
Горохівського району. Настоятель білостоцького храму якось спокійно 
оповідає про можливість заміни оригіналу чудотворної ікони її копією (День. 
–№10). 

Не все в Києві безкоштовно. Вхід на територію Верхньої Лаври коштує тепер 
10 грн., підйом на Лаврську дзвіницю вартий 5 грн. Вхід до Нижніх чи 
Дальніх печер безплатний, але Вам прийдеться купити свічки. Вхід до 
Володимирського собору також безплатний, як і до Михайлівського. Зате за 
вхід до Софійського собору прийдеться заплатити гривню, а на його 
дзвіницю, як і на дзвіницю Михайлівського – по 5 грн. Єдиний квиток для 
відвідання всіх об’єктів „Софії” коштує 16 грн. В шість грн. обійдеться 
Вам огляд растреллівського шедевру – Андріївського храму. То ж якщо 
хочеш побачити святині Києва, візьми з собою гроші. 

Проблема об’єднання Православних Церков України не є такою простою, 
як те здалося Президенту В.Ющенку у його розмірковуваннях про 
„дорожню карту” цього процесу. Скоріше державі варто не втручатися в 
процес життя православних спільнот. Для її буття вони нічого доброго не 
додавали й не додадуть, бо ж то конфесія, яка домінує в країнах історичної 
відсталості, далека своїми нині наявними церквами від Київської (власне 
української) традиції. А ось своєю непотрібною увагою до розділеності 
Православ’я і прагненням до замирення його церков і таке інше, держава 
тільки „набиває їм ціну”. Проте хіба тільки Православ’я розділене. Чомусь 
Ющенка не хвилює те, що й в ісламі у нас аж чотири центри, які також 
живуть між собою не мирно, й іудаїзм у нас має шість чи сім своїх об’єднань, 
які, судячи з єврейської преси, не сприймають одне одного. Не єдині у нас 
баптисти, п’ятидесятники, харизмати, рідновіри… То що і їх держава має 
мирити?!. В цих спільнотних протистояннях віднаходимо не тільки якісь 
відмінні віроповчальні підходи, обрядові вияви, організаційні 
невпорядкованості, а й (часто – насамперед) суб’єктивний чинник. 
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Наприклад, у Православ’ї – Патріарх Філарет. Його замирити – не так і легко. 
Та й не із здібностями до цього В.Ющенка. Те, що він натворив у 
„помаранчевій команді”, в національно-демократичному русі засвідчує його 
немічність як миротворця. То ж хай православні церкви самі вирішують 
проблему свого об’єднання, а чи ж подальшого буття в нинішньому статусі-
кво. Що важливо для держави, то це сприяти толерантизації 
міжконфесійних і міжцерковних відносин. Хай не сваряться між собою 
„церковні пани”, а віруючі своєю прихильністю до тієї чи іншої церкви 
виявлять їх майбуття. Треба враховувати й те, що хоч Православ’я у нас і є 
історичною конфесією, але історія розпорядилася так, що нині воно ні 
кількістю своїх громад (50% - офіційна статистика), ні кількістю вірних 
(соціологічні дослідження називають їх від 36 до 48%) не є абсолютно 
домінуючою релігією, яка могла б прагнути на статус ледь не державної. 
Конституційний принцип відокремлення Церкви від держави має бути 
законом і для Президента (інші владні структури у цій сфері, скажемо так, 
законослухняні), і для Церков. Нинішні складні православні реалії 
України говорять про те, що в ній не може бути Єдиної Помісної 
Православної Церкви. Може бути Українська Помісна Православна 
Церква і Екзархат Російської. При цьому постане важливою проблема 
визнання у православному світі цієї помісності. 

Святотатство вчинено в місті Торонто (Канада) – центрі української 
діаспори. Там викрадено з парку ім. Шевченка широковідомий 
п’ятиметровий пам’ятник Апостола українців Тараса Шевченка. Він був 
подарований Україною і стояв біля музею поета. Голову статуї знайшли на 
одному з пунктів прийому кольорових металів. 

В канадському Вінніпезі відзначила своє 80-річчя відома канадійська 
українка, громадська діячка української діаспори Анна Фігус-Ралько. 
Вона відома нам насамперед як помічниця славетного митрополита Іларіона 
(Огієнка), багатолітня співробітниця газети „Український Голос”. Створивши 
в Україні „Фундацію імені митрополита Іларіона (Огієнка), А. Фігус-Ралько 
сприяє видруку досі невидрукованих у нас праць владики. Пані Анна відома 
багатьом своєю щедрістю. Завдяки їй Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 
має в своїй бібліотеці сотні книг видруку української діаспори. Ми маємо 
унікальне чотиритомне видання Білецького „Кобзар” Т.Шевченка, 
багатотомники з історії українського Православ’я Власовського і Мулика-
Луцика, низку періодичних видань. Пані Анна свого часу була гостею 
Відділення релігієзнавства, співробітники якого бажають їй міцного здоров’я 
ще на довгі роки життя праці і просвіти. 

Церква Різдва Христового зведена силами студентів Донецького інституту 
штучного інтелекту під керівництвом його ректора Анатолія Шевченка 
Вона будувалася як міжконфесійний храм. Освячували будівлю архієпископ 
УПЦ КП Юрій Юрчик і єпископ УГКЦ Степан Меньок в присутності 
представників з інших християнських конфесій. „Довелося перебороти 
чимало перешкод, перш ніж все вдалося легалізувати і зареєструвати храм,- 

сказав Анатолій Іванович. – Сподіваюся, що наш храм буде тим святим 
місцем, де ми, представники різних християнських конфесій, проводимемо 
богослужіння”. Ректор має намір рекомендувати проводити служби в храмі 
священикам УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ. Реагуючи на ситуацію, римо-католицька 
„Парафіяльна газета (№3) зауважує: „Але чи прийдуть сюди римо-католицькі 
священики відправляти Святі месси? За словами отця Ярослава Гжицького, 
треба дуже уважно розглядати такі пропозиції. Ініціативи, справді, можуть 
виходити з добрих намірів, однак вони не завжди узгоджуються із вченням 
Церкви. То ж, гадаю, треба буде добре поміркувати, перш ніж брати участь у 
служіннях, які претендують на щиру назву екуменічних”. 

Уряд України утворив Комісію при Кабміні з питань повернення майна 
релігійним організаціям, яку очолив віце-прем’єр Дм. Табачник. Основними 
завданнями Комісії є вивчення ситуації, аналіз спірних питань, розробка 
рекомендацій щодо взаємодії центральних і місцевих органів влади при 
вирішенні питань повернення, підготовка пропозицій щодо правового 
регулювання відносин при поверненні майна та ін. До складу Комісії 
включено представників (переважно на рівні заст. міністрів) від багатьох 
міністерств. Національну Академію наук України в Комісії представляє 
професор А.Колодний – редактор РП.  

Українофобство в керованій митрополитом Іринеєм Дніпропетровській 
єпархії УПЦ МП не знає меж. Про це свідчать, зокрема, видруки в 
православній газеті „Мир”. Особливе нахабство українофобів звучить в 
підготовленій Євгеном Ільїним статті „Хранить верность единству святой 
Русской Православной Церкви”(№3). Тут подаються ухвали сумісної 
Конференції російських співвітчизників України (що то? - РП) і 
координаційної ради Союзу православних громадян України. В цих ухвалах 
категорично засуджується прагнення, як сказано, певних груп навіть з УПЦ 
МП України до одержання „канонічної автокефалії”, що „неочікувано 
виявилось у Зверненні Священного Синоду від 22.ХІ.2006 року”. А це тому, 
що для них „знаходження Української Православної Церкви в складі 
Московського Патріархату є аксіомою”. Звучить вимога до керівництва УПЦ 
повернути на офіційний бланк слова „Московського Патріархату”. 
Зібравшись в Москві у Богоявленському патріаршому соборі, група 
священиків (Хто? Що? Скільки? - РП) „из разных епархий Украины 
(Малороссии)” поклялися ні за яких умов не відокремлюватися від 
Московського Патріархату, до кінця боротися проти автокефалії УПЦ. Вони 
засвідчили вірність клятві, даній на Переяславській Раді, і пообіцяли „быть 
верными грядущему русскому царю». В сумісній Заяві зібрання Свято-
Сергіївського Союзу російського народу, Союзу православних братств, 
Союзу православних хоругвеносців, Союзу „Християнське відродження” та 
інших православних спільнот, присвяченій подіям на Україні, звучить 
зокрема заклик „хранить верность единству Святой Русской Православной 
Церкви”, бо ж нібито, „отойдя от единства с Московским Патриархатом, 
народ Малороссии будет неизбежно поглощён унией с Римом”. В ухвалі 
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звучить засудження «самостийно настроенных представителей 
Единоначалия», здивування з того, що Архієрейський собор УПЦ не 
висловився чітко щодо невиходу з МП, а в деяких єпархіях навіть правлячі 
архієреї спонукали священиків готуватися до виходу з РПЦ. В названих 
Заявах і Ухвалах звучить пропозиція до титулів Патріарха Московського 
додати згадку інших кафедр РЦ, зокрема Київської, мати Московському 
Патріарху в Україні свої ставропігійні парафії і монастирі, Троїце-Сергіїєвій 
Лаврі мати в Україні своє подвір’я, а Києво-Печерській і Почаївській – в 
містах Росії та ін. В Заяві московського збіговиська різних спільнот звучить: 
«Мы призываем всех верных чад РПЦ выступить против отделения 
Украинской Церкви от Московского Патриархата обращениями к 
священноначалию, публикациями в СМИ, собраниями верующих». «У 
сторонников «канонической автокефалии» земля должна гореть под ногами. 
Ни шагу назад!» - так звучить їх кінцівка. 

Президент В.Ющенко свій імідж прагне підняти шляхом активного 
прилучення до святкування різних релігійних свят і відзначення подій 
релігійного життя, бо ж в іншому йому це якось не вдається. Так, на 
Хрещення він скупався в хрещенській купелі в Пущі-Водиці і виступив з 
вітальною промовою в Гідропарку. Чогось з преси ми не дізнаємося про 
подібні дії глав держав країн Європи, куди прагне ввійти В.Ющенко. Певно 
що релігійність для них – щось особисте, а не публічне, пропагандистське. 

З’ясовуючи причини поширення в Україні нових релігійних течій, психолог 
Олена Кривенко пояснює це прагненням їх нових членів привернути до себе 
увагу, чимось виокремитися, бажанням створити свій образ потойбіччя, діяти 
в структурі спільнотної меншості, більше віддаватися своєму екзотичному 
вибору (Газета по-киевски. - №33). 

Преса України нагадала, що з 19 лютого почнеться Великий піст, то ж на всі 
48 днів посту слід відмовитися не тільки від скоромного, а й від всіх розваг. 
Але при цьому газети слушно зауважують, що саме постіння Богові не 
потрібне, бо ж він від вдячності за його ретельне дотримання все одно не 
гарантує Вам здоров’я. То ж і маємо дописки типу: „Прежде чем поститься, 
проконсультируйтесь с врачом-гастроэнтероголом” (Сегодня. - №37). 

Газета „Факти” інформує, що у єврейської громади Києва якихось 
особливих проблем останнім часом вже нібито не має. Вже для 
інформування про її наявність кимось організоване побиття на вулиці євреїв 
скінхедами відсутнє, нібито заладилася справа з антисемітськими акціями 
МАУП та ін. Ось тільки синагозі, що по Шота Руставелі, став чимось 
заважати кіоск, де продається ця газета. Є кіоски з продажу пива, сигарет, 
іншого. Вони – не заважають. Під загрозу безпеки пам’ятника культури 
ставиться лише кіоск „Фактів”. Треба ж якось заявляти на всю Україну про 
своє існування. Хай кіоском! Фельлдман може винести це питання і на 
засідання Верховної Ради. 

Не лише військо, а й практично всі силові структури України, її 
пенітенціарна система нині „окормлюються” священнослужителями, для 

багатьох із яких ідеалом є навіть не Росія, а саме Російська імперія, а 
найбільшим святим – останній російський цар Микола ІІ,- відзначає радник 
Секретаріату Президента О.Саган. – В умовах, коли Руська православна 
церква аналогічно окормлює російські силові структури та армію, а клірики 
УПЦ МП, при всій своїй незалежності та самостійності в управлінні, мають 
підкорятися стратегічним рішенням своєї Патріархії, українській державі не 
до комфортності… Є владики (в УПЦ МП – РП), в яких слово „Україна” 
викликає алергію, і вони послуговуються винятково термінами „Малоросія” 
чи „Новоросія” (Україна молода. – 16 лютого). 

Священик, якого Церква Київського Патріархату, очолювана Патріархом 
Філаретом, рекомендує у християнсько-моральні вихователі, можливо 
викладачі християнської етики, виявився злодієм. Громада Михайлівської 
церкви села Колодне Збаразького району (Тернопільсько-Бучацька єпархія) 
перевіряє парафіяльні витрати отця Степана Лега. З’ясувалося, що із зібраних 
в селі 1750 гривен для Майдану отець передав лише 500. Спеціальна комісія 
накопала недостачу і в іншому десь понад 5 тисяч гривень. Перевіряючим 
батюшка радив: „Дівчата, щоб були у всьому лади, скажете в церкві, що все 
нормально. І я вас веду в ресторан”. То ж може Патріарху Філарету замість 
постійних диркань Президенту про введення у світських школах 
християнської етики влаштувати курси з цього предмету для тих, хто має 
бути її носіями. А це вже не перший подібний випадок із священиками 
зафіксувала РП на своїх сторінках. 

Примітив правознавства начальника управління УМВСУ по Волинській 
області Івана Прошковського не 
знає меж. Про це свідчить його 
солдафонське розпорядження на 
всю область: всім – від рядового до 
полковника – відвідувати служби 
Божі, щоп’ятниці бути на уроках 
духовності, відзначати важливі 
події чи свята службою Божою. 
Начальник темний в тому, що в 
Україні церква відокремлена від 
держави, що серед підлеглих його 
солдафонству є не тільки 
православні, а й послідовники іншої віри, а то й невіруючі. Відтак маємо дещо 
оригінальну піар-акцію новопризначеного сушківського служаки – 
полковника із Закарпаття. Чимось іншим не можу бути як неінші, то хай хоч в 
цьому відзначусь, приверну до себе увагу всіх, виділюсь серед колег інших 
областей. І тут слушною є думка А.Музичука із „Дня”: „ Дорога чи стежина 
до храму вимощена благими намірами кожної окремо взятої людини, а не 
групи. І спілкування з Богом є добровільним і персональним, особистнісним 
наміром кожної людини. Це – не колективний захід, яким, зокрема, є похід у 
музей чи на якусь виставку. Тим більше – представників державної 
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структури, якою є міліцейське управління, та ще й у робочий час… Бог – не 
хрестик, не іконка, і навіть не Біблія, які можна взяти в храмі і,носячи з собою, 
вважати, що живеш і дієш за його заповідями, за біблійними настановами і 
порадами”. До того ж, ще й солдафонським наказом не до тієї православної 
церкви культпоходом, можливими прихожанами якої є всі підлеглі йому 
офіцери, сержанти і рядові, які діють за наказом, бо ж відмовлятися Статут не 
дозволяє. Де в цьому розібратися хвастливому чинуші-полковнику. Може ж 
йому для звіту треба! Для вислужки! Шкода, але, як пише той же 
кореспондент, „благодійництво, доброчинство, пожертвування, так само як і 
відвідування храмів, для багатьох у нас є не стільки природними, духовно і 
душевно необхідними діями, скільки публічними заходами, потрібними їм, з 
одного боку, для публічної заяви про себе як людину нібито „заземлену”, 
таку, як і всі богопослушну, а з другого – для досягнення за рахунок цього 
своєї кар’єрної мети. Як мовиться – чистої води лукавство, духовне 
шахрайство”. Якщо не самодурство! „(Експрес. - №20; День. - №33). 

Острозький Музей книги, де знаходиться знаменита Острозька Біблія Івана 
Федорова 1581 року, дофедорівське анонімне середнєшрифтне Євангелія 1555 
року, віленський Псалтир 1576 року та ін., закрили на невизначений термін. 
Відомо, що Музей розміщувався у Луцькій вежі. Але її стіни вразив грибок 
так, що це стало загрозою і для цінних стародруків. 

Лідерка антикризової парламентської більшості у Верховній Раді України 
Лариса Богатирьова вже дещо по-новому заговорила про Помісну 
Православну Церкву. У своїй статті в газеті „Дзеркало тижня” вона зокрема 
пише: „Звичайно, окремою темою стоїть єдина помісна церква. Не беручи на 
себе відповідальності за дискусію з цієї проблеми в нашій розмові, скажу, що 
без такої церкви говорити про завершальний процес оформлення і збереження 
української державності передчасно. І неправильно віддавати цю дискусію в 
компетенцію лише священиків. Вони такі самі, як і ми, громадяни і 
патріоти”. 

Мінюст України поширив заяву, згідно якої випливає, що, незважаючи на 
вилучення пунктів про офіційні заручини із Сімейного кодексу України, за 
бажанням громадян її можна оформляти в рагсах. В минулому році десь 2,5 
тисяч громадян країни оформляли свої заручини. 

За останні три роки в Італії значно зросла кількість церковних громад 
УГКЦ. Нині їх нараховується там 95. На чужині в екстремальних умовах 
чимало українців-емігрантів навертаються до Бога, приходять до Церкви. 
Навіть вихідці із Східної України відчули на чужині потребу в захисті Бога, 
але православних священиків з українських церков тут немає. На відміну від 
їх відчуженості від своїх вірних, Українська Греко-Католицька Церква 
відрядила до Італії (та й до інших країн, де з’явилася нова хвиля української 
діаспори) своїх молодих священиків. Вона почала дбати про утворення в 
більших містах Італії церковних громад, яким, за домовленістю з італійським 
єпископатом, надавалася можливість служити в італійських храмах. УГКЦ 
має в Італії пасторального координатора життя українців -греко-католиків. 

Ним є отець Василь Поточняк. Апостольським візітатором для українців Італії 
призначено владику Гліба. Завдяки всьому цьому українці в Італії 
об’єднуються навколо церкви, намагаються зберегти свою національну 
ідентичність, не асимілюватися в чужому середовищі. Можна говорити про 
два типи церковної організації: церква для вірних (демократичний) і вірні 
для церкви (бюрократичний). УГКЦ служить своїм вірним, що не скажеш 
про українські православні церкви. Вона йде туди, де вони волею долі 
можуть бути. А ось коли я, редактор РП, сказав Патріарху Філарету, що в 
столиці Австралії Канберрі є православний храм, але немає священика, що 
бажано, щоб туди хтось із українських православних батюшок поїхав, то 
почув відповідь: „Нехай запросять”. Ось так можна зрештою й занехаяти 
конфесію. Там же я зустрів одного із колишніх керівників українських 
баптистів. Вони не чекають на „нехай” (День. -№22).  

Україна – не „окраина” Московського царства чи імперії, як те прагнуть 
довести російські шовіністи і „покидьки погані” у нас в країні. В цьому 
році виповнюється 820 років з часу першого вжиття в писаних літописних 
джерелах цього терміну. Там сказано про смерть переяславського князя 
Володимира Глібовича, який був покладений у церкві святого Михайла. „За 
ним же Україна много постонала”. Як тоді могла йти мова про „окраину” 
Московського князівства, коли Москва ще була нічим. То ж аргумент, що 
Православ’я України має входити обов’язково до Московського Патріархату 
не має ніяких історичних підстав (Експрес. – 3-4 лютого). 

УПЦ МП порушує питання проголошення дня святого Володимира 
всеукраїнським святом. А між тим тут є над чим подумати. Газета 
„Сегодня” вмістила статтю „Пропавший гарем святого князя Владимира”, в 
якій відзначає, що в молодості цей рівноапостольний князь „отличался 
звериным сексуальным темпераментом”. Згідно „Повісті врем’яних літ” 
він мав шість законних дружин і 800 наложниць. До прийняття християнства 
(а це 8 років князювання) він практично щороку міняв дружину і мав десь по 
100 наложниць. Щоб не ображати почуття віруючих, для яких він 
„рівноапостольний”, ми не станемо тут деталізувати зміст статті. Арабський 
мандрівник Амін Разі відзначав, що у князя не було інших турбот, як жити з 
дівчатами, пити вино і віддаватися розгульному життю (Сегодня. - 27 січня) 

Депутат А. Фельдман вніс законопроект „Про внесення змін в Закон 
України „Про свободу совісті і релігійні організації” (щодо зловживань 
правом на свободу світогляду і віросповідання). Якщо в інших країнах 
ставиться питання до розширення права на свободу, то у нас А. Фельдман 
стурбований тим, що відсутні закони, „які б визначали способи, принципи і 
порядок обмеження права на свободу світогляду й віросповідання”. Депутат 
пропонує „передати функції нагляду за дотриманням законодавства про 
свободу совісті органам прокуратури”. Пропозиція Фельдмана викликала 
здивування в багатьох. Вона свідчить про незнання ним багатьох 
міжнародних правових актів з питань свободи релігії. 
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Із Свято-Воскресенського храму, що в селі Біловіж на Рівненщині, 
викрадено чудотворну ікону. Унікальна святиня має не одну сотню років. 
Старожили твердять, що образ Божої Матері з’явився на липі, що росла поруч 
із храмом. Його зафіксували потім на полотні і перенесли до церкви. Відтоді 
село Біловіж стало місцем паломництва. Сім років тому ікона замироточила. 
Оновлена святиня допомагала хворим. Злодії перепиляли решітку на вікні 
храму і, вибивши вікно, пролізли в приміщення. 

В Києво-Печерській Лаврі знову оповзень, викликаний проривом теплотраси. 
Тріснули фундаменти двох корпусів, в яких знаходяться монаші келії. Земля, 
що обвалилася, перекрила вихід води. Колектор переповнився. Стоїть 
питання відселення десь 40 монахів. 

„Релігійна Панорама” вже не вперше порушує питання охорони храмових 
приміщень самими ж вірними православних церков. Поки цього не буде, 
храми будуть обкрадатися, горіти. Органам МВС вдалося затримати групу із 
трьох злочинців, які обікрали понад 60 храмів в Хмельницькій, 
Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Київській та Тернопільській 
областях. Промисел свій вони почали в 2005 році з церкви села Ярунь, що в 
Новоград-Волинському районі. Вдершись до храму, злодії поцупили чотири 
Євангелії, два престольні хрести, стародавні ікони, три тисячі пожертвувань 
віруючих. Крали двоє, а збував - третій. В останнього виявили 136 ікон, 
більше 30 дерев’яних і металевих оправ, 44 Євангелії, багато різних хрестів. 

Українці сприймають здоровим глуздом вчення Церкви про Великий піст, а 
тому його суворо дотримуватися виявили бажання (а чи то так буде, а чи то 
форма піарення? – РП) лише 9,7% опитаних. Частково будуть дотримуватися 
посту 30,5% опитаних. З молоді на постіння налаштовано лише 3,6%. 
Більшість громадян України виявили свій негатив щодо постіння. Це про 
багато говорить. Та й пора Церкві повернутися до новозавітних норм життя, а 
не нав’язувати вірним те, що є пізнішою вигадкою. В Новому Завіті не 
говориться про пости (а крім Пасхального 48-денного є ще Різдвяний 27.ХІ-
6.І, Петрівський від Трійці до 12.УІІ, Спасівський 14-28.УІІІ), а тим більше 
про те, що, коли і як слід їсти в дні посту. То ж православні вірні 
перестають вірити в позановозавітні вигадки. Більше всього 
дотримуватимуться посту на Заході країни (18,9%), а на півдні і сході країни – 
лише 6,3%. Із-за своїх релігійних переконань посту дотримуватимуться 50,5% 
опитаних, решта – як данину традиції (Газета по-киевски.- 20 лютого). 

Журналісти часто вигадують, а потім тиражують різні міфи. Серед них 
останнім часом з’явився міф, що Адам і Єва мають українське походження, 
що вони говорили українською мовою. Історики Києва збирали спеціальну 
прес-конференцію, на якій обґрунтовували абсурдність поширюваного міфу. 

В Україні утворено Союз християнських письменників. Про це повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на 
ProChurch.info. Християнські письменники прагнутимуть принести в 
культурне і освітнє середовище нашої країни саме те, що знаходиться 
сьогодні в дефіциті. «Мова йде про нехватку духовності, етики і моралі, як її 

розуміють істинно віруючі християни”, - пояснюють учасники з’їзду 
християнських письменників. В «Союзі християнських письменників 
України” об’єдналися християни різних конфесій. Головою Союзу обрали 
пастора київської церкви “Утренняя звезда” Костянтина Шаповалова, автора 
14 надрукованих книг. 

В Києві, в Кирилівській церкві, де був похований один із головних героїв 
"Слова о полку Ігоревім" князь Святослав, хочуть відмінити 
богослужіння. "Така пам’ятка історії і культури не витримує присутність 
великої кількості людей водночас, як це буває на службах. Порушується 
температурно-вологовий режим, що шкодить унікальним фрескам: 
з’являються тріщини, відслоюються штукатурні і живописні шари", - заявила 
заст. директора національного заповідника «Софія Київська» Ірина 
Марголіна. Водночас копіть від свічок забруднює старовинні розписи. "Ми 
регулярно оглядаємо церкву і складаємо акти про спричинену шкоду. Разбили 
скло на іконі Врубеля, відбиті фрагменти живопису, наявні сколи на кам’яних 
плитах підлоги", - відзначила І.Марголіна. 

Координатор Української міжцерковної ради Володимир Гарбар поширив 
відкритий лист, в якому висловив невдоволення одним із випусків 
передачі "Особливо небезпечно", що виходить на "П’ятому каналі". 
Критику з боку УМЦ викликало те, що євангельські церкви були названі 
"небезпечними для здоров’я людей". В передачі деякі із євангельських церков 
називалися "сектами, небезпечними для психічного здоров’я людей і 
суспільства в цілому". Були показані у викривленій формі фрагменти 
служіння ряду євангельських Церков України На самому каналі коментувати 
заяву В.Гарбара щодо випуску "Особливо небезпечно" не стали. Передача, до 
того ж, зайняла перше місце серед документально-публіцистичних програм 
на одному із телевізійних конкурсів. 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
П’ять куполів Миколаївського собору Покровського монастиря Києва вже 
заблищали на Сонці своєю позолотою. Йдуть роботи над центральним 18-
метровим куполом. Разом храм має 13 куполів. Проте його принадну красу 
скоро можна буде бачити, лише зайшовши на подвір’я обителі. Справа в 
тому, що навколо храму ростуть,як гриби, сучасні висотки, які скоро 
закриють собою красоти святині. 

Українські православні, які належать до біляцерковних структур УПЦ МП, 
підтримали ініціативу комуністів щодо зміни державного герба України, 
в ролі якого нині використовується тризуб, повідомляє Новий Регіон. 
Відповідна заява опублікована на офіційному сайті Союзу православних 
громадян України. «Тризубець - це символ язичницький! Звідси випливає те, 
що в сьогоднішній, хай і світській, державі, населення якої в переважній 
більшості сповідує Православ’я, присутність в зображенні герба 
язичницького символу - нонсенс», - вважають українські 
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православні.«Православній громадськості необхідно підключитися до 
ініціативи комуністів, які, самі того не підозріваючи, підняли надто важливу 
проблему невідповідності державної символіки духовним прагненням 
українського народу», - закликає портал Союзу православних громадян. 

Газета „Дзеркало тижня” (№ 6) видрукувала велику статтю роздумів 
священика Петра Зуєва з теми єдності Православ’я України. Автор 
слушно насамперед називає ті проблеми, які з’являються при спробах 
проведення об’єднавчого процесу: 1. статус об’єднаної церкви – 
автокефальна, а чи ж поєднана з іншою церквою; 2. суб’єкт визнання статусу 
помісності – Константинополь чи Москва; 3. канонічність об’єднувальних 
суб’єктів; 4. нерівноцінність кадрового потенціалу, бо ж в УПЦ КП і УАПЦ є 
єпископи за своєю освітою і досвідом „не вище настоятеля сільського храму”; 
5. визнання парафіями юрисдикції над собою владики з іншої церкви. Постає 
ще питання моделі канонічного об’єднання (чи то Константинополь надає 
Томос, чи через підпорядкування йому одержується статус канонічності, а чи 
ж через відродження Галицької митрополії ?). Проблемою є ще й стан 
готовності єпархій і навіть окремих парафій сприйняти статус помісності, 
зокрема незалежності і відокремленості від Московського Патріархату. В 
підрозділі із багатозначимим заголовком „Об’єднати не можна розділити” 
П.Зуєв наголошує на поетапності процесу. Насамперед слід урегулювати 
питання канонічного статусу кліру УПЦ КП та УАПЦ, а потім на 
Всеправославному соборі провести возз’єднання українського православного 
кліру. Україні потрібна Автокефалія, яка не роз’єднує, а яка об’єднує її 
православних. 

Владика Харківський і Полтавський УАПЦ архієпископ Ігор Ісіченко 
вважає, що треба в Україні говорити не про об’єднання Церков, а „про 
„творення єдиної Помісної Церкви”, як повернення до київської 
традиції, штучно перерваної 1686 роком, коли Московська Патріархія 
антиканонічно поглинула Київську митрополію. При цьому слід насамперед 
повернутися в лоно Константинопольської Матері-Церкви, під омофор 
Вселенського Патріарха і поєднання під цим омофором з іншими частинами 
Київської Церкви як в Україні, так і в розселенні діючих. Без осягнення 
універсальних рис Київської Церкви, її духовності, її обряду творення 
єдиної Помісної Церкви залишиться будовою вавилонської вежі, яка лише 
ділить нас, замість того, щоб єднати (Успенська Вежа. – Лютий). 

В Полтаві Церква Московського Патріархату відзначатиме 300-річчя т.зв. 
Полтавської битви, коли Московський цар-імперіаліст Петро І розгромив 
своїми військами козацькі з’єднання українського гетьмана Івана Мазепи. В 
комісію із святкування річниці московських погромів українців ввійшов 
керуючий Полтавською єпархією УПЦ МП Филип. В такий спосіб владика 
виявив свою „любов” до українського народу, пошану ворогам його свободи. 
То ж чи „Українською” є єпархія, якою керує Филип?  

УПЦ МП виступила проти відзначення свята Валентина. Керуючий її 
справами архієпископ Митрофан зокрема сказав: „Донедавна мало хто 

говорив у нас про це свято. Останнім часом, коли до нас із Заходу ринули 
всілякі нововведення, а серед молоді стало особливо модним наслідувати 
західний спосіб життя і щось переймати для себе, то з’явився і у нас „День 
святого Валентина”. Але під 14 лютого не лише в православному, а й у 
католицькому церковному календарях немає пам’яті святого з таким ім’ям. 
Свята Церква шанує святого мученика Валентина, але його пам’ять 
святкується в інший день. Отже, ми маємо справу з якоюсь поганською 
традицією, при поширенні якої християнство використовується лише як 
прикриття… Ця урочистість аж ніяк не стосується наших духовних традицій”. 

Радник Секретаріату Президента України О.Саган вважає, що 
„протистояння між правславними церквами в Україні нині перейшло 
межі звичайного міжцерковного конфлікту. І, за умов нинішнього 
наростаючого ангажування цих церков тими чи іншими політичними силами, 
загрожує дестабілізацією суспільства” (Україна молода. – 16 лютого). 

Чільники Преображенського собору м. Житомира (УПЦ МП) виступили 
проти будівництва поруч з храмом сучасного бізнес-центру. В ньому 
міська рада планує розмістити банк, офіси різних компаній та торгівельні 
точки. Настоятель собору Стефан Періг вважає, що будівля може призвести 
до його руйнації. А цей собор є однією з небагатьох у Житомирі вцілілих 
пам’яток історії та архітектури. 

Академік Петро Толочко часто ставить свій підпис під тими своїми 
сентенціями, де він не є академіком, а простим делітантом. Це, зокрема, 
стосується його розуміння помісності Українського Православ’я, в чому чітко 
виявляються його русофільські погляди, сформовані ще в студентські роки 
під впливом антинаукової історичної концепції Київської Русі як „колиски 
трьох братніх народів”. „Академік від релігієзнавства” чомусь вважає 
можливим і законним самопроголошення й 140-річне існування незалежною 
Московської Православної Церкви і водночас повчає наявні незалежні 
православні Церкви України стати в шеренгу і влитися в ту Церкву, яка щодо 
них аж ніяк не є церквою-матір’ю, а є церквою колонізатором. Толочко 
чомусь ставить паралель між Ватиканом і Московським Патріархатом. Тільки 
сліпець не бачить те, що Ватикан – то незалежний від будь-якої влади (в тому 
числі й Італії, на території якої він розміщений) духовний центр католицизму, 
самостійна держава. Московський Патріархат – практично і фактично 
державна релігія Російської імперії. Вже навіть Президент В. Путін називає 
УПЦ МП „Російькою православною Церквою в Україні”, а преса Російської 
Православної Церкви до абревіатури УПЦ додає МП. Це лише засліплений 
несприйняттям всього українського Толочко ще талдичить УПЦ, УПЦ, 
УПЦ… Та й де йому дітися. Саме за утвердження в українській історичній 
науці вчення про Київську колиску трьох слов’янських народів Толочко надто 
швидко кар’єрно ріс в академічній науці Радянської України, став директором 
Інституту археології після зміщення за українськість його попередника (День. 
- №23). 
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Біляправославне братство Росії, що зветься Конфедерацією російських 
співвітчизників України, і Союз православних громадян України дивись 
мають якесь право протестувати проти проведення навчань „Сі-бриз” в 
Україні. „Російські співвітчизники” виступають проти вступу України до 
НАТО. Більше того, вони проголошують необхідність процедури імпічменту 
Ющенка.  

Інститут археології НАНУ, директор якого П.П.Толочко є активним ідеологом 
Церкви Московського Патріархату, присвоїв собі під архів приміщення 
колишньої старообрядницької Церкви. То ж і ютиться нині її київська 
громада в будівлі-розвалюсі по вул. Почайнинській. В перекособоченому від 
часу будиночку священика живе нині отець Олексій з матушкою і двома 
дітьми. Кажуть, що архівне приміщення не нагадує церкву. Але тут треба 
звернутися до історії. Відомо, що в царські часи старообрядці не мали права 
будувати свої величні храми. То ж і будували вони їх так, щоб не дратувати 
сильного сусіда (Газета по-киевски. - №19). 

 
СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 

 
УГКЦ відзначила два ювілеї спочилих своїх першоієрархів – 115-річчя від 

дня народження Патріарха Йосифа Сліпого і 100-річчя від дня народження 
митрополита Володимира Стернюка. Перший очолив Церкву після смерті 
митрополита Андрея Шептицького і 18 років зазнав бід сталінських таборів, 
очолював Церкву з 1963 року і до своєї смерті в 1984 році в стані її глави в 
діаспорі. Другий взяв на себе керівництво катакомбною Церквою після 
відправлення комуністичною владою її єпископату на висилки. 

Святопреображенський монастир сестер-василіанок знаходиться на 
невеликому львівському хуторі Береги. В обителі немає ні телевізора, ні 
радіо. Сестри пояснюють це тим, що новини чи релігійні програми дивитися 
їм не забороняють, проте телебачення повертає їх у матеріальний гамірний 
світ, який вони колись покинули, вибравши для себе іншу долю. Взагалі їм 
дозволено все, що не шкодить на шляху до Бога, до духовної досконалості. 
Тому розваг чи звичайних посиденьок без діла тут просто немає ( Експрес. – 
10-11 лютого). 

П’ять пожежних команд тушили пожежу в селі Головецьк Львівської 
області. Згорів храм Римо-Католицької Церкви, збудований у 1873 році. 
Правда, пожежники прибули в Головецьк, коли церква вже згоріла до фасаду. 
Пожежу пояснюють неправильним використанням електроприладів. Але 
факт залишається фактом, що за останні 15 років згоріло більше 70 храмів. 
Найчастіше вони горять в Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-
Франківській та Закарпатській областях. Складається враження, що тут 
виною є не стільки необережність з вогнем чи використанням електрики. А 
чому не розглядати пожежі як форму замітання слідів свідомих викрадень 
значимих пам’яток історії і культури. 

 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
Як баптистський пастор, Олександр Турчинов брав участь в щорічному 

національному молитовному сніданку, який проводить Президент США, 
Сенат і Конгрес. О. Турчинов має у США багато знайомих конгресменів-
протестантів, які його й запросили на цей сніданок. Нині він працює над 
текстом книги під робочою назвою „Таємна вечеря”. Це книга про 
відповідальність людини за прожите життя. 

Пастир Запорізької громади Української Лютеранської Церкви Сергій Зуєв 
висловлює своє занепокоєння тим, що не всі приходять до храму з потягу до 
Бога. „Багато хто приходив у громаду тільки для отримання якоїсь вигоди 
(відпочинок дітей влітку на морі, матеріальна чи гуманітарна допомога), а 
Слово Боже їх мало цікавило. Вони робили свої серця кам’яними для 
сприйняття Слова. Як допомога закінчилася, так я їх більше і не бачив… Були 
й такі люди, що приймали Слово, цікавилися, молили Бога про допомогу й, 
коли Бог допомагав (знайшли роботу, видужали), з-часом вони перестали 
відвідувати Богослужіння. Вони пізнали, який Господь милосердний і добрий, 
але через клопоти земного життя загубили віру, яку дарував їм Бог” (Стяг. –
Січень). 

 
ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 

 
Лідер Форуму звільнення Києва М.Бродський закликав лідера об’єднання 

„Новий світовий порядок” Олександра Ледяєва і головного пастора 
„Посольства Божого” Сандея Аделаджу анафемувати членів своєї пастви – 
мера Києва Л.Черновецького і його співслуживців.”Більшість релігій світу 
сповідують принцип „Не кради!”. Тому закликаю вас заставити членів вашої 
пастви Л. Черновецького, С.Зіміна, О.Довгого й багатьох інших відступити 
від шляху, який веде до прокляття”, - заявляє Бродський. За його словами, 
Ледяєв і Аделаджа мають заставити цих чиновників зменшити комунальні 
тарифи до економічно мотивованого рівня, повернути банк „Хрещатик”, 
розпустити „Київенергохолдінг”, а також повернути громаді Києва сотні 
гектарів украденої землі. 

Харизмати України занепокоєні тим, що прийнятий Верховною Радою 
закон, який забороняє масовий гіпноз, спрацює і проти них. „Проте є 
страх, - пише їх газета „Тимофей” (№2), - що цей закон можуть використати і 
проти християн. Віруючих багато разів несправедливо звинувачували в тому, 
що вони використовують гіпноз під час богослужінь. Також незрозумілим 
залишилося питання, а ким і в який спосіб буде визначатися наявність 
„психічного впливу”, адже в цьому при бажанні можна звинуватити будь-
якого психолога”. 

В Церкві „Нове покоління” в Україні відбувся розкол. Єпископ Сергій 
Яковлєв, який донедавна поставав у ролі лідера руху, оголосив про свій 
розрив з центральною Церквою, що є в Ризі, з Олексієм Ледяєвим. Його 
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невдовільнило авторитарне керівництво в Церкві останнього, а також те, що із 
згоди Ледяєва постали в Україні, як самостійні, об’єднання Церкви 
Миколаївської та Дніпропетровської областей. Проте вчинок Яковлева не був 
підтриманий багатьма пасторами „Нового покоління”. Більше 70 їх оголосили 
Яковлева нездатним налагодити внутрішнє життя конфесії. Нині в Україні діє 
два центри – Українська християнська Церква „Нове покоління” начолі із С. 
Тищенком (десь 70 громад) і Об’єднання Церков „Хліб життя”, очолюване 
М.Алексеєвим (біля 15 громад). 

17 березня в Києві відомий пастор-проповідник Рік Реннер відкриває свою 
Церкву „Блага вість”. З цією метою він приїздить до Києва із своєю 
дружиною Деніс. При цьому Рік постає не лише засновником нової громади, а 
й її старшим пастором. „Бог сказав нам почати церкву в Києві, а тому ми 
віримо, що вона буде швидко рости й успішно розвиватися”,- говорить 
Раннер у своєму офіційному зверненні з нагоди події. Раніше Р. Реннер 
відкрив Церкви в Ризі і Москві. 

Депутат Київради Михайло Бродський твердить, що доходи від нових 
комунальних тарифів мер Києва Л.Черновецький направляє в релігійну 
секту (його слова – РП) Сандея Аделаджі. «Вчора десятину Аделаджі 
платили лише ті нещасні, яких Черновецькому удалося завербувати своїми 
пайками в члени секти, а в цей час сектантська мерія «комунальною 
десятиною» обклала ввесь Київ», - сказав М.Бродський, додавши, що 
більшість заступників мера призналися в тому, що по неділях відвідують 
релігійну організацію «Посольство Боже», яку очолює пастор С.Ажеладжа і 
до якої належить сам київський мер. 

Останнім часом офіційний сайт церкви "Спасіння" (м. Вишневе, Київська 
область, старший пастор - Пилип Савочка) був двічі цілеспрямовано 
атакований хакерами. Після дій невідомих злочинців сайт став недоступним 
для користування і поповнення інформацією. Крім того, сайт був атакований 
"троянським" вірусом, який відомий своєю здатністю зчитувати паролі й іншу 
секретну інформацію із сайту. Відтак можна використовувати одержану 
інформацію для розсилки по електронній пошті негативних повідомлень від 
імені церкви. 

 
МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 

 
Студент університету „Острозька академія” Михайло Якубович, вивчивши 

арабську мову, вирішив перекласти Коран українською мовою. Він 
повідомив, що в Саудівській Аравії вже планують видати частину його 
перекладу. Переклад – „то дуже складна праця, - зізнається студент. – Іноді 
одне речення приходиться перекладати цілий день, бо ж є велика кількість 
коментарів. „Сорок хадисів ан-Нававі”, тобто 42 висловлювання Мухаммеда, 
Михайло перекладав десь три тижні. Дізнавшись про це, єгипетське 
видавництво запропонувало перекладачу свої послуги. Так з’явилася на світ 

книжечка на 30 сторінок з його передмовою і коментарями. Це було перше 
видання в Єгипті священних текстів українською мовою (Експрес.- №26). 

Під час зустрічі Президента країни В. Ющенка з керівниками Меджлісу 
кримськотатарського народу М.Джемільовим і Р.Чубаровим 
наголошувалося зокрема на можливості появи в Криму в Алушті нового 
конфлікту. Тут місцева влада вирішила виділити комерційним організаціям 
масив землі саме там, де раніше знаходилася мечеть і мусульманські 
поховання. Кримськотатарські лідери звернули увагу Президента на 
невиконання в Криму його розпоряджень, зокрема щодо недопущення 
зневажливого ставлення органів влади щодо культових пам’яток кримських 
татар (Голос Крыма. – 16 лютого). 

Відзначаючи в цьому році своє десятиріччя, Всеукраїнська Асоціація 
„Арраїд” засвідчила, що вона не може бути байдужою до проблем довкілля і 
прагне вирішити їх, враховуючи свої можливості. Нині більшість її 
співробітників – це є місцеві мусульмани. Серед них – татари, українці… 
„Мусульманин – громадянин України насамперед живе тими ж радощами і 
переживає ті ж труднощі, як і будь-який інший член українського суспільства, 
- говорить голова Асоціації д-р Ісмаїл Каді.- Він, зрозуміло, має брати участь 
в суспільному житті, у розвитку країни, мати активну громадянську позицію, 
брати участь у виборах й інших, суспільно важливих подіях країни”. Але при 
цьому, зауважує І.Каді, він має зберігати свою ідентичність, дотримуватися 
Стовпів своєї релігії і виховувати в їх дусі своїх дітей (Арраид. - №1). 

По другому колу узгоджується питання будівництва комплексу Соборної 
мечеті в Сімферополі. Запрошене кримськими мусульманами місце в парку 
„Садгірка” міськрадою було передане Таврійському університету. Під 
питанням і земельна ділянка по вул. Ялтинській в сосновому ліску. Справа в 
тому, що визначену 2,7 га територію слід вилучити із фондів 
Сімферопольського лісового господарства, а опісля здійснити ще ряд 
бюрократичних актів. Міський голова все ж запевнює нардепів М.Джемільова 
і Р.Чубарова, муфтія кримських мусульман Еміралі Аблоєва, що до 15 
березня питання буде вирішене. 

 
ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 

 
Колишню синагогу в м. Млинові (Рівненська обл.) продали з аукціону. Її 

власником став місцевий підприємець, хоч на будівлю претендувала 
єврейська спільнота. Куплено синагогу за 80 тис. грн. В будівлі розміщувався 
будинок культури, пізніше – спортивна школа. Останнім часом будівля стала 
пусткою.  

Фашистські й антисемітські ідеї зовсім не притаманні українській 
ментальності. Вони занесені до нас і подеколи культивуються штучно 
кимось з метою представити Україну в очах демократичного світу як 
євреєфобську країну. Щоб створити негативний образ України у світі, хтось 
вдається в різних українських містах до антисемітських витівок. Так, 
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нещодавно в Одесі на пам’ятнику загиблим євреям невідомець намалював 

свастику, написав негатив щодо Голокосту. В 
Харкові молоді нацисти влаштували проминаж 
із гаслом „Украина для украинцев”. Всіх 
здивувало те, що гасло було російською мовою, 
а в прагненні з’ясувати, хто є ці молодики, 
виявилося, що серед них не було жодного 
харків’янина. 
Найкраща в Європі школа для дітей з 
єврейських родин знаходиться в 
Дніпропетровську. Цей навчальний заклад 
відвідує 450 дітей. Вони тут поглиблено 
займаються івритом, вивчають традиції, в тому 
числі й релігійні, свого народу. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
Все більшої різноманітності набирають заходи, спрямовані на збереження і 
поширення культури караїмів. Так, в Мелітополі активісти «Кале» 
працюють над створенням лялькового театру караїмів. Готується до видруку 
брошура «Караї - кримські караїми. Матеріали і документи з історії та 
етнокультури». Розглянуто план написання караїмської літератури. 

Урочисте караїмське богослужіння відбулося в Харкові. Відбулося воно 
насамперед з нагоди передачі місцевій громаді будівлі кенаси, збудованої ще 
в 1897 році. З багатьох міст країни зібралися до Харкова гості місцевих 
караїмів, прибули й представники міської адміністрації. Гість із Сімферополя 
А.Бабаджан прочитав для присутніх проповідь з історії караїмської релігії і 
кримськокараїмського народу, потім провів службу. Прозвучав гімн 
харківської караїмської громади, виконувалися національні пісні. 

24 лютого рідновіри відзначили своє свято Велеса – бога скотарства. Гуцули 
Карпат вважають, що в день Велеса цей останній ходить по селах, грає на 
сопілці, звеселяючи свійських тварин. За це на нього злилася покровителька 
смерті і холоду Марена й напускала великі морози, а на худобу – різні 
хвороби. Цього дня гуцули заворожують всі хвороби тварин.(Експрес. – 22 
лютого). 

Українські язичники не вважають, що їх давньослов’янське вчення 
суперечить вченню Ісуса Христа. „Це вчення було ведичним. Інше питання, 
що після редакції апостола Павла від авторства Христа залишилися ріжки та 
ніжки. Сучасних християн можна назвати скоріше „ортодоксальними 
павліанами”. І церква, як твердить послідовник „Родового очага” Живосил 
Лютий, скоріше є ортодоксальна (правовірна), ніж православна. Наші предки 
знали три світи – Яв, Нав і Прав. Прав – це світ богів, світ яких у нас славлять 
споконвіку. Ось тому язичники і є Прав-Слав-ні (Газета по-киевски. - №33). 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
В громадах Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів кожний їх член має 
якесь покликання. Як засвідчує Катерина Сердюк (Московський приход 
Київського колу), саме церковні покликання допомагають більше дізнаватися 
про свій божественний потенціал. Навіть коли нас покликають робити те, що 
ми ніколи не робили, то найголовніше, зазначає пані Катерина, не 
відмовлятися, а довіритися Господу і робити те, „що Господь наказав”. 

В Санкт-Петербурзі відбулася перша конференція Східноєвропейської 
території для неодружених віком 18-30 років. Проходила вона в пансіонаті 
„Восток”. В роботі конференції взяло участь 1004 особи із 14 країн, 12 місій. 
Одним із координаторів конференції був глава українських мормонів 
О.М.Манжос. Характеризуючи конференцію, Марина Борисюк з Києва 
сказала, що „це було особливим часом – часом, коли ми відчували єдність в 
Євангелії, на відміну від звичної самотності. Зараз ми знаємо, якими хочемо 
бачити свої наступні сім’ї”. Олена Степаненко з Донецька зауважила, що 
„наша радість тільки тоді буває повною, коли нею є з ким поділитись” 
(Ліягона. – 2007, січень).  

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Сатаністам із-за незнання суті цього явища попадає більше всіх. Якесь 

неординарне явище із смертю, вбивствами, глумлінням частіше всього 
приписують їм. Ось і факт розриття могили мертвонародженої дівчинки і 
глумління над її тілом в селі Новий Путь, що на Миколаївщині, також 
приписали сатаністам, хоч в селі ніхто й не чув про наявність такої віри. Як 
зрештою з’ясувалося, це зробило 15-річне дівчисько, яке, начитавшись різної 
магічної літератури, захотіла в такий спосіб добитися ще більшої любові від 
свого коханого хлопця із сусіднього села (Факты. – 20 лютого). 

 
 

МІСТИКА 
 
Народний депутат В.Яворівський вірить у сни. „Якісь речі, які, 

накладаючись на підсвідомість, потім прориваються у снах і, що 
найбільше цікаво, збуваються в реаліях життя, є. Мене сни частіше всього 
попереджують про неприємності: психіка певно що якось налаштована на 
передчуття неприємного”. А ось Наталія Вітренко заявляє: „ У сни не 
вірю, не вірила і взагалі ставлюся до них негативно. Хоч, зрозуміло, як і 
будь-якій нормальній людині, вони мені також сняться” (ВВ.- №18). 

До Лисої гори – одного із найбільш містичних куточків Києва вже почали 
підбиратися інвестори. Проте саме під Лисою горою пересікаються два 
найбільш могутніх (магістральних) розломи в кришталевому щиті. Тут 
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проходить межа щита і Донецько-Дніпровської впадини. Розломи на 
поверхні тут значні – від 200 метрів глибиною до трьох кілометрів. Під 
міською територією Києва проходить три магістральних розломи. В 
місцях їх пересічення бувають великі викиди енергії, що загрожує всьому, 
що знаходиться на поверхні землі, техногенні аварії, руйнування, хвороби 
людей. 

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону, 
який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за 
проведення масових лікувальних сеансів із застосуванням гіпнозу. 
Пропонується встановити кримінальну відповідальність за вияви масового 
цілительства. То ж цей законопроект вдарить по шарлатанству 
А.Кашпіровського. Невідомо, чи пошириться він на цілительство, до якого 
вдаються в харизматичних церквах. 

Астрологи на основі вивчення зоряного неба приходять до висновку, що 
цей рік буде роком кардинальних змін. На думку антрополіттехнолога 
Ігоря Лепшіна, «все йде до радикальної зміни всієї світобудови і до 
планетарної кризи. Зміни ці вже засвідчує неозброєне око – погода, яка 
нині не піддається ніяким прогнозам і не відповідає народним 
прикметам». Астрологи, враховуючи те, що в цьому році співпадають три 
семірки (а в „Апокаліпсисі” - це дата початку Армагедону) – 7.07.07, 
твердять про якусь катастрофу. На небі з’явилася найяскравіша за останні 
30 років комета Мак-Нот, що в 100 разів яскравістю перевершує відому 
комету Галлея. 

На небосхилі появилася найбільш яскрава за останні 30 років комета 
Мак-Нот. В березні її добре буде видно з української території. 
Астрологи пов’язують з її появою значні зміни на земній кулі. Вони стали 
говорити про Армагеддон. В центурії ІІ, катрени 60-64, де говориться про 
провісників Армагеддону, сказано, що спочатку загинуть тирани (маємо 
кінець Хусейна, Піночета і Ніязова). Потім з’явиться хвостата зірка (маємо 
Мак-Нот). Потім має загинути країна, на символах якої є птах-хижак 
(герби Ірану, США, Польщі, Росії, Єгипту, Німеччини - то ж яка?). В 
„Одкровенні Івана Богослова” дата початку Армагеддону пов’язується із 
трьома сімками (в липні буде 7.7.о7). „Згідно зірок, цей рік буде 
сповнений змін, і все йде до радикальних змін всього світового устрою і 
до планетарної кризи. Зміни ми бачимо вже неозброєним оком – погода”,- 
зазначає астролог. 

 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Новий президент Європарламенту Ханс-Герт Поттерінг (Hans-Gert 

Poettering) сказав, що, незважаючи на свої власні переконання, він 
більше не буде наполягати на тому, щоб в переглянутому тексті 
Конституції ЄС була згадка про Бога і християнські цінності. Більшість 
лідерів ЄС сказали, що вірять в те, що пан Поттерінг буде діяти як 
нейтральний президент."Як президент, я не можу це робити". Пан Поттерінг 
також висловив бажання зустрітися з Папою та іншими релігійними лідерами 
за час свого президентства. 

Російський Президент В.Путін одержав від короля Йорданії Абдали ІІ шмат 
історико-релігійного заповідника в один 
гектар на річці Йордан, де Ісус прийняв 
хрещення від Івана Предтечі. То ж Московська 
церква може розширити свою канонічну 
територію й на арабських землях. В посольстві 
Росії в Йорданії вже повідомили, що там 
зведуть православний храм і будинок для 
паломників з Росії, розмістять духовну місію. 
В середині лютого в англійському Бірмінгемі 
відбулося чергове засідання Європейської 
ради релігійних лідерів. Рада охоплює церкви 
і релігійні спільноти більшості конфесій світу. 

Англійський прем’єр Ентоні Блер подякував представників різних релігій за 
їх участь в толерантній дискусії. На засіданні Європейської ради розглядалося 
питання становища мусульман у Великій Британії і в країнах Європи, 
псевдорелігійний екстремізм, місце релігії в суспільному житті тощо. 
Передбачене створення за аналогією з Європейською таких же міжрелігійних 
рад в різних країнах, проведення миротворчих акцій в КНДР, Іраку і Шрі-
Ланці. Прозвучав заклик не ототожнювати терористів з тими релігіями, якими 
вони прикриваються в своїх ганебних діях. Підсумковий документ засідання 
має такий висновок: „Минули часи, коли в тій чи іншій країні одна релігійна 
громада або один світогляд могли монополізувати систему освіти. Сьогодні 
молоді люди мають знати не лише свою релігію, але й традиції своїх сусідів, 
щоб розуміти світ, у якому вони живуть, і бути готовими співпрацювати з 
„іншими” і поважати їх”. 

Характерною особливістю Росії є те, що її наукові відкриття, економічні 
досягнення, рух за громадянські права і свободи, у всякому разі те, що 
називається прогресом, десятиліттями і віками розвивалося як мінімум 
поза релігійною традицією, а частіше - навіть в прямому протистоянні з 
нею. Тепер тут про це мають намір забути. Хоч офіційно православ’я ніколи 
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не було союзником освіти й науки, сьогоднішнє Міністерство освіти готове 
шукати компроміси з нею. Причина такої метаморфози в тому, що країна 
зіткнулася з рядом проблем, які не знає як вирішити. Відкинувши 
комуністичну ідеологію, вона не знайшла їй заміни. Пропоновані нові ідеї не 
сприймаються більшістю як універсальні імперативи поведінки. Путін визнає, 
що якщо не переломити ситуацію – втрату суспільством найелементарніших 
етичних цінностей, зростання корупції, насильства, злочинності, 
міжнаціональної і міжрелігійної напруги і ксенофобії, то країна через декілька 
років матиме „ціле покоління соціально дезорієнтованих і схильних до 
правового нігілізму громадян”. Кризу етичних цінностей вирішили здолати 
пропагандою православної культури, нехтуючи при цьому поліконфесійністю 
і полісвітоглядністю країни. „Чи стане масове пробудження релігійної 
самоідентифікації благом для такого надто різнорідного суспільства? Світові 
події останніх років все більше переконують в тому, що війна цивілізацій – не 
кабінетний міф, а реальна можливість, що вона здійснюється там, де 
зіткнення етносів, релігій і культур супроводжується гострим і хворобливим 
усвідомленням власної своєрідності” (Еврейская газета. - №2). 

На історичному факультеті Московського університету імені М.Ломоносова 
створено кафедру історії Церкви. Передбачена спеціалізація студентів на 
цій кафедрі. Завданням кафедри буде не лише підготовка фахівців у сфері 
історії Церкви і нових вузівських стандартів, а й узагальнення вітчизняного 
дослідження історико-церковного процесу і системних наукових розробок у 
цій сфері. 

Всесвітній день молитви відбудеться в Лондоні 27 травня. Він збере сюди 
християн зі всього світу. Це буде різноконфесійний християнський захід. В 
минулі роки в цей день молилися водночас до 400 млн. християн в майже 200 
країнах світу. 

Представники Коптської Церкви Єгипту виступили із закликом 
переглянути ті статті конституції країни, які проголошують шаріат 
основним джерелом закону. Вони водночас пропонують додати в 
Конституцію статтю, яка б передбачала кримінальне переслідування за 
релігійну нетерпимість. Остання особливо зросла серед мусульман під 
впливом поширюваного ваххабізму. 

В 2007 році за віру будуть переслідувати десь 250 мільйонів християн. Про це 
повідомила організація Release International, яка має свою штаб-квартиру в 
Лондоні. Найбільші переслідування будуть в зонах ісламу, комунізму, 
індуїзму та буддизму. Найбільш порушують права християн у Саудівській 
Аравії. Тут інші релігії, окрім ісламу, не тільки заборонені, а й їх 
послідовників чекає смерть. Продовжується переслідування християн в Китаї, 
Кореї, В’єтнамі, Лаосі. В Індії християни піддаються переслідуванню партією 
Бхаратья Джаната. Загрозою своїй національній самосвідомості вважають 
християн буддисти Бутану, Бірми і Шрі-Ланки. 

Один із співголів Ради муфтіїв Росії Равіль Гайнутдін заявив про 
неприпустимість впровадження в освітніх установах Росії такого 

„культурологічного предмету” як „Основи православної культури”. „Нас 
не можуть не турбувати спроби по-новому оцінити російську історію, 
пов’язані зі звеличенням одного народу й приниженням ролі інших,- заявив 
муфтій. - На порушення принципу конституції нашої держави, вже в 74 
суб’єктах Федерації запроваджено цей предмет… Викладання предмета 
„Основи православної культури” ставить мусульман, іудеїв і буддистів у 
становище молодших братів”. 

Специфіка Ірану полягає в тому, що його мусульманське керівництво 
настільки непопулярне в районах багатонаціональної іранської 
периферії (де проживають неперсидські і нешиїтські етноси), що його 
населення швидше буде готове привітати удари ззовні по ядерних 
об’єктах або вторгнення іноземних військ в країну, ніж консолідуватися 
навколо радикальних ісламістських лідерів. „Іранська імперія”, як колись 
СРСР – це ідеократична держава. Її „місія” відповідно до програми-максимум 
– лідерство у світі ісламу й поширення ісламського впливу ледь не на всю 
планету, а програма-мінімум – взяти під свій контроль всіх шиїтів світу. Це – 
утопія, але вона надто небезпечна. Іранські мулли у своїх світових прагненнях 
скоріше прорахувалися. Маємо нині протистояння ісламського 
фундаменталізму, що ототожнюється нині із президентом Ірану 
Ахмадінеджадом, та християнського фундаменталізму, що ідентифікується з 
Бушем. Саме ісламський радикалізм 11 вересня 2001 року відродив 
християнський фундаменталізм і зробив непримиренною його силову 
політику. То ж в районі Персидської затоки скоро слід очікувати бурхливі 
події (День. - №3). 

Апеляційний суд США із штату Північна Кароліна зобов’язав суд 1-ї 
інстанції розглянути позив, що вимагає визнати законною клятву свідка 
на Корані або будь-якій священній книзі іншої релігії, крім Біблії. Позивач - 
мусульманка Сідія Матін вважає, що клятву на Біблії виголошувати не 
можна, оскільки вона пропагує домінування християнства над іншими 
релігіями. 

Патріарх Московський Олексій ІІ виступає проти визнання Росії „світською 
державою”. Олексій ІІ висловив своє невдоволення тим, що в списку 
„пріоритетних національних проектів” Росії не значиться Православ’я. У 
своєму виступі на Різдвяних читаннях Патріарх зазначив, що „найбільш 
яскравим проявом цих тривожних симптомів є прагнення деяких ЗМІ й 
суспільно значимих персон до впровадження у свідомість наших сучасників 
однобічного, збиткового розуміння фундаментальної характеристики 
російської держави, зафіксованої в Конституції і визначеної терміном 
„світськість”. Відтак глава РПЦ виступає вже проти Конституції, закликає 
відмовитися від ліберальної світської держави – заради того, щоб „зберегти 
духовну традицію” православ’я в народі (День. – № 26) 

Зав. кафедрою анатомії, професор Пермської державної медакадемії Надія 
Гаряєва одержала догану за пропаганду в стінах державної освітньої 
установи креаціоністської теорії, згідно якої людина створена за образом і 
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подібністю Божою, і в такий спосіб пропаганду своїх релігійних поглядів. Це, 
на думку ректорату університету, є прямою образою почуттів віруючих інших 
релігій. 

На думку православних священиків в будь-якому церковному святі слід 
відрізняти його смисл і традиції, які склалися навколо нього. Так, 
головним свята Хрещення є не причастя хрещенською водою, а Богоявлення. 
На думку протоієрея Ігоря Пчелінцева, „традиція купання в холодних 
прорубах, яка склалася, не має прямого відношення до самого свята 
Хрещення Господнього, не є обов’язковим і, що особливо важливо, не очищає 
людину від гріхів”. Священик вважає, що „до подібних традицій не слід 
відноситися як до магічних обрядів”. До цієї думки православного ієрея варто 
було б прислухатися містично мислячому Президенту України. Виступаючи в 
Гідропарку, він сказав: „Сьогодні ми очищаємося освяченою водою”. То хто в 
цьому більше компетентний: священик чи Президент? Останній, як відомо, 
має бухгалтерську освіту. 

В місті народження Ісуса Христа Віфлеємі скоро не залишиться жодного 
християнина. Їм загрожують смертю, якщо вони не залишать місто. В 
будинки багатьох християн вже підкидали вибухівки. Нині християни 
становлять 15% населення міста. Щодня одна християнська сім’я виїздить за 
кордон. Місцеві мусульман легко захоплюють залишені будівлі. 

В США активізував свою діяльність рух „Воскресна еволюція”. Сутність її 
ідеології полягає в тому, що вона визнає правоту і Дарвіна, і Біблії з питань 
створення світу і людини. Просто біблійні сюжети є алегоріями і передають у 
спрощеній формі шлях появи і розвитку життя на Землі, яку все ж створив 
Бог. На думку засновника течії Майкла Зіммермана, треба дати можливість 
людям не вибирати між наукою і релігією, а створити умови для того, щоб 
вони мирно співіснували між собою. 

Бійці спецнагляду в Мінську затримали 4 лютого 27 християн. Всі затримані 
є активістами незареєстрованої молодіжної організації "Молодий Фронт". 
Затримання відбулося під час засідання центральної ради організації. 
"Молодий Фронт" проголошує своїми основними принципами християнські 
цінності, білоруський патріотизм і на сьогодні є в Білорусі найбільшим 
об’єднанням молоді, що опозиційно налаштоване до влади. Один із лідерів 
"Молодого Фронту" П.Северинець зауважив: "Затримання і арешт людей 
тільки за те, що вони сповідують білоруський патріотизм і християнські 
цінності, - це просто варварство". 

В Томській області випивання хрещенської води привело до кишкової 
інфекції. В райцентрі Кожевникове 14 осіб заразилося гострою інфекцією 
після того, як випили воду з річки Об на свято Хрещення. Захворіло 11 дітей. 
Діагноз, який поставили епідеміологи – це гастроентеріти інфекційної 
етіології. Виявлено, що всі захворілі вживали воду з річки після чину її 
освячення в хрещенське свято. Ось вам і «свята водиця»! 

"Культура відкинула традиційне суспільство, - вважає один із найбільш 
провокаційних відомих церковних мислителів і футуристів Деонард Світ, - 

тому церква повинна змінюватися, а не скаржитися на це". Стара модель 
церкви "вбиває Захід". "В культурі, яка постійно змінюється, а особливо в 
постмодернізмі, церква повинна стати місіонерською, спорідненою і тій, яка 
втілює Христа, замість того, щоб залишатися привабливою, колоніальною і 
пропозиційною", - сказав він. «Ахіллесова п’ята» церкви - практика 
привабливого християнства. Все зводиться до того, щоб «прийти і 
подивитися», замість «прийти і взяти участь», - пояснює Світ в своєму 
інтерв’ю журналу Relevant magazine. Нині церкви прагнуть з’ясувати, як 
привабити побільше людей в храми, але, як зазначає Світ, метою їх має бути 
не це. "Метою має стати залучення людей до Христа". Світ відзначає, що 
"нині християни мають ожити для Писання". Постмодерністське покоління 
очікує змін, а не стабільності, щоб рости. І якщо церква перестане 
змінюватися, то вона умре». "Так, ми потребуємо класиків..., але якщо ви 
зупинитеся на цьому, я думаю, що тоді церква зіткнеться із непостійністю. 
Церква має змінюватися зсередини". Ці думки особливо стосуються 
законсервованого православ’я. 

Щоб потрапити до семи нових чудес світу статуї Христа на горі Корковадо в 
Ріо-де-Жанейро не вистачає одного мільйона голосів. Щоб попасти в 
число лідерів міжнародного конкурсу статуї Христа треба, щоб за неї віддали 
свої голоси 10 мільйонів мешканців планети. Голосування проводиться на 
сайті www.new7wonders.com. То ж, повторимося, бразильському символу не 
вистачає мільйона голосів, і він посідає лише 13-е місце серед 21 фіналіста, 
відібраного раніше групою міжнародних експертів. Серед "суперників" статуї 
Христа такі знаменитості, як, наприклад, собор Василія Блаженного в Москві, 
індійський Тадж-Махал, Велика Китайська стіна, статуя Свободи в Нью-
Йорку, паризька Ейфелева вежа, римський Колізей та ін. 

 
КАТОЛИЦИЗМ 

 
В Німеччині показують "автосповідальню"- міні-автобус, пристосований до 
здійснення в ньому таїнства сповіді. Автобус марки "Фольксваген" 
переобладнаний для того, щоб віруючі могли сповідуватися в місцях 
відпочинку і на кемпінгах. "Автосповідальнею" користуються в Німеччині 
вже третій рік. 

«Папина армія» відзначила своє півтисячоліття. Швейцарські гвардійці – 
найвідданіші і найсміливіші воїни. Нині в цій найменшій армії 110 осіб. Вік 
кожного обов’язково неодруженого армійця від 19 до 30 років, а ріст – не 
менше 174 см. Озброєні швейцарці середньовічними алебардами і шпагами, 
хоч під костюмом, вигаданим Рафаелем, приховано аерозольний балончик з 
перцем і пістолет. Офіційна мова Папиної армії – німецька. 

Виступаючи на зустрічі із єпископами Швейцарії, Папа Бенедикт XVI зокрема 
сказав: «Я часто чую що сьогодні в людях прокидається туга за Богом, за 
духовністю, за релігією і що вони починають бачити у Церкві можливого 
співрозмовника… Відтак повертається усвідомлення того, що Церква є 
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великим носієм духовного. Але водночас проголошувана Церквою мораль, 
навпаки, дуже важко дається людям… У наш час мораль неначе 
розділилася. Сучасне суспільство не можна просто назвати аморальним, 
оскільки воно, так би мовити, відкрито і відстоює інший вид моралі, яка 
протягом останніх десятиліть (а майже й більше), ймовірно була достатньо 
відображена у проповіді Церкви. Йдеться про великі теми миру, 
ненасильства, справедливості для всіх, турботи про бідних і дбайливого 
ставлення до Божого створіння. Інша сторона моралі стосується життя. 
«Йдеться про захист життя від зачаття до смерті – тобто захист від аборту, 
евтаназії, від маніпулювання ним, від уседозволеності, яка дає людині змогу 
вважати, буцімто вона може сама розпоряджатися життям… У цей контекст 
вписується також мораль шлюбу і сім’ї. Шлюб, якщо так можна висловитися, 
все більше маргіналізується. Таким чином, поступово зазнає руйнації і сім’я. 
Я думаю, що все це ставить перед нами велике завдання: з одного боку, не 
слід представляти християнство як суцільний моралізм, а радше як дар, в 
якому нам дано любов, а радше - як дар, в якому нам дано любов, що зміцнює 
нас і дає наснагу; з іншого боку, в контексті цієї дарованої любові ми маємо 
нині прогресивно і по-новому читати з Христом і з Церквою Декалог, який є 
основою нашої моралі. 

„Радіо Ватикану” щовівторка і щочетверга о 22.05 за київським часом 
виходить в український ефір на третьому каналі загальнонаціональної 
радіопрограми. До цього передачі з Ватикану звучали, як і в радянські часи, 
через ретранслятори. Ретрансляція передач з Ватикану буде безплатною. 
Відтепер українці матимуть інформації про життя Католицької Церкви і в 
інших країнах світу. 

Нині в світі, згідно офіційної статистики Католицької Церкви, на 2006 рік 
було 1 мільйон 115 тисяч осіб. Це на 1,5% більше, ніж в попередньому році. 
Засновано 9 нових метрополій, 12 нових єпископських кафедр, висвячено 180 
єпископів. У світі нараховується 406411 католицьких священиків. Католики 
становлять нині 17,2% всіх мешканців Землі. Найбільше їх в Африці. Тут 
католики - 3,1% населення Землі. 

10-15% священиків Польщі співпрацювали із Службою безпеки в роки 
соціалізму. Навіть був спеціальний священик, який стежив за діяльністю 
Кароля Войтили. За шоколадку, бензин, інсулін, вино та ін. він звітував про 
переміщення владики, зняв план його квартири, зробив дублікат ключів від 
неї та ін. 

Згідно статистики правопорушень, заявлених генеральним прокурором 
Ватикану Миколо Пікарді, на 492 мешканців цієї країни припадає 341 
громадянська справа і 486 кримінальних. В середньому це 1,5 злочинів на 
душу населення. Відтак Ватикан постає найбільш кримінальною країною 
світу. Злочинність в ній цими цифрами в перевищує в 20 разів сусідню 
Італію. Ці судження і висновки почали гуляти по сторінках української преси. 
Але при цьому не було враховано те, що злочини на території Ватикану – 
кишенькові крадіжки, викрадення сумок тощо - коїли не його громадяни, а ті 

щодо Ватикану „іноземці”, які примазуються до паломників, відвідувачів 
собору святого Петра, ватиканських музеїв тощо. То ж не є правдою те, що 
Ватикан - найбільш кримінальна країна. 

Вандали від Московської Церкви розгромили кувалдами вночі 
новозбудовану капличку католицької громади села Дніпровське на 
Дніпропетровщині. Каплицю збудувала єдина баварська колонія в СНД. 
Парафіяни громади надіслали звернення до канцлера ФРН Меркель. Варто 
було б їм надіслати свого гнівного листа ще й митрополиту Іринею. Цей 
українофобськи налаштований владика мав би відповідати за діяльність 
біляцерковних спільнот своєї єпархії, за їх розбій, який чітко свідчить про те, 
що християнського в цих діях, як кажуть, кіт наплакав. 

Папа Римський Бенедикт ХVІ виступив проти комп’ютерних ігор. На його 
думку ці ігри – жалюгідне спотворення реальності. Чи зможе Папа своїми 
заявами протистояти тим, хто заробляє мільярди на іграх? Папа вважає жахом 
виробництво фільмів, що пропагують еротику і насилля. „Особливо 
жахливим є те, що ці фільми мають своїм призначенням молодого 
споживача!”. Виробляючи такі фільми, медійні компанії мають брати до 
уваги „людську гідність, а також шлюбні і сімейні цінності”. 

Папу Римського турбує наявний розрив між вірою в розумом, який 
призводить до „шизофренії в сучасній культурі” і перебуває в повній 
суперечності із вченням св. Томи Аквінського. Сьогоднішні відносини розуму 
і віри є одним із викликів західній культурі. Досягнення сучасної науки вже 
незаперечні, але цей прогрес супроводиться тенденцією вважати правдивим й 
істинним лише те, що можна перевірити експериментально. Такий підхід, на 
думку Понтифіка, обмежує людський розум і „виробляє жахливу 
шизофренію, ясно розрізнювану сьогодні, при якій раціоналізм і матеріалізм 
співіснують так, як гіпертехнологія співіснує з нічим необмеженими 
інстинктами”. Бенедикт ХVІ закликав повернутися до християнського 
бачення раціоналізму, відкритого не тільки досвідові, а й божественному 
началу (День. - №21). 

Французька служба CSA опублікувала інформацію, згідно якої із 52% 
католиків країни впевнені в існуванні Бога лише 26%, а 26% їх вважають, 
що він вірогідно існує. Із заявлених католиків половина регулярно відвідує 
храм. 81% французьких католиків висловилися за одружене священство, 79% 
- за рукопокладення жінок. Позитивну оцінку одержав 71% французьких 
католиків одержав Папа Бенедикт ХVІ. 

Найбільш незвичайна армія уже існує півтисячоліття. Це – швейцарська 
охорона Ватикану, намісника Христа на Землі Папи Римського. Чому саме 
швейцарці? Вони відзначаються своєю відданістю і хоробрістю. Нині 
„Папина армія” має 110 осіб. Кожний з них заробляє по 1000 євро щомісячно. 
Хлопці не мають права одружуватися. Їх вік – від 19 до 30 років, ріст – не 
нижче 174 см. Забороняється носити вуса, бороду, довге волосся. Озброєні 
воїни цієї армії алебардами і шпагами, а під одягом мають і пістолети. 
Офіційна мова в армії, як не дивно, німецька. 



28                               29 
Нині Святий Престол має дипломатичні відносини із 175 країнами світу, а 

також із Європейським товариством, Суверенним Мальтійським орденом. У 
Ватикані акредитовані дві місії спеціального характеру – Місія Російської 
Федерації та Бюро Організації Звільнення Палестини. Папа Римський 
прийняв на аудієнції членів дипломатичного корпусу, акредитованого при 
Святому Престолі. Під час зустрічі Папа акцентував увагу на найбільш 
значимих питаннях сучасності, зокрема голоді і бідності у ХХІ столітті, 
нехтуванні цінністю людського життя та ін. 

Бенедикт XVI оголосив, що католики, які братимуть участь у своїх єпархіях 
або приходах в молитвах і заходах, пов’язаних із Всесвітнім днем хворого, 
що відзначався 11 лютого в Сеулі (Півд. Корея), зможуть одержати 
частково або повну індульгенцію - відпущення гріхів, - повідомив 
Християнський Мегапортал www.invictory.org. В спеціальному Декреті 
зазначається, що Папа Римський цим підкреслив християнське вчення про 
цінності і смисл страждання", щоб кожний зміг покаятися у своїх гріхах і ще 
сильніше увірувати в те, що страждання Христа - джерело спасіння. Це перше 
колективне відпущення гріхів, здійсненне за час понтифікату Папи 
Ратцінгера. 

Папа Римський виступає проти евтаназії і абортів, проведення яких, на його 
думку, маскується жалістю. "Життя - це творіння Бога, воно не може ніким 
заперечуватися", - сказав він , виступаючи на площі Святого Петра в Римі. 
Незважаючи на всі труднощі і нещастя, "життя має цінитися в його 
неповторності",- підкреслив Понтифік. Говорячи про проблеми сучасної сім’ї, 
він зауважив, що сьогодні сім’я знаходиться в "глибокій кризі", її треба 
терміново захищати, допомагати їй. "Сім’я, що ґрунтується на шлюбі, 
покликана для народження і виховання дітей", - додав він. 

Бенедикт XVI стурбований проявами жорстокості серед сучасної молоді. 
"Споживацька культура й індивідуалізм породили тривожні прояви 
жорстокості та злочинності". Ці слова понтифіка відносяться до трагедії на 
Сицілії, коли в результаті сутички футбольних фанатів загинув 38-річний 
поліцейський Філіппо Рачіті (Filippo Raciti). 

"Латинь в Церкві вмирає, оскільки цю давню мову не знають ні молоді 
священики, ні єпископи», – заявляє 68-річний священик-кармеліт 
Реджінальд Фостер, головний латиніст Римських Пап із 38-річним стажем цієї 
роботи. За словами о. Фостера, оскільки майбутніх священиків в семінаріях не 
навчають латини, вони не можуть читати в оригіналах великих західних 
богословів. "Ви не можете зрозуміти св. Августина, якщо будете читати його 
англійською. Він думав на латині. Це все одно, що слухати Моцарта на 
музикальному автоматі, – говорить о. Фостер. – Сьогоднішні студенти не 
розуміють цю мову, і вони в цьому не винуваті". О. Фостер перекладав 
латиною тексти вже чотирьох понтифіків – латинь залишається державною 
мовою Ватикану, і всі офіційні документи обов’язково мають виходити цією 
мовою. Хоч Бенедикт XVI і сам непогано володіє латиною, у нього просто 
"немає часу" писати всі документи цією мовою. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Баптисти Росії оголосили 2007 рік роком прощення. Це відповідає повелінню 

Бога своєму народу: „В сьомий рік роби прощення”. „Наше суспільство 
нагромадило багато непрощеного, - відзначає голова Російського Союзу ЄХБ 
Ю.Сіпко. – Мені хочеться всім побажати прощати людям не після того, коли 
вони попросять, а до цього. Якщо ми це зробимо в російському суспільстві, то 
почнеться найголовніший процес відновлення миру і злагоди, поваги й 
пошанування один одного”. 

Англіканська Церква, яка є третьою за кількістю вірних в християнському світі 
і має свої громади на всіх континентах, нині переживає гостру кризу, яка 
особливо виявилася на зібранні її єпископів із 38 провінцій в середині лютого 
у Танзанії. Причиною поділу Церкви на консерваторів і лібералів є два 
питання: 1. чи можна висвячувати в єпископи жінку? і 2. чи може єпископ 
бути гомосексуалістом? Наша РП вже інформувала, що таке має місце в 
Американській англіканській церкві, де єпископом є 52-річна Катаріна Шорі, 
а єпископ Робінсон не приховує свій гомосексуалізм. Глава Англіканської 
Церкви архієпископ Кентеберійський Ровен Вільямс закликав обидві сторони 
до розсудливості заради збереження єдності Церкви. Консерватори вимагали 
не допустити до участі в танзанійському зібранні єпископа Катаріну Шорі. 
Ліберали звинувачують консерваторів у неповазі до свободи вибору. Звучать 
голоси критики і на адресу примаса Церкви. 

Англікани налаштовані на поєднання з католиками. Проблемою при цьому є 
статус архієпископа Риму, розуміння якого 
розділяє ці дві церкви. Розроблено план 
спільних дій з розгортання процесу 
об’єднання. Він передбачає сумісну 
присутність на церковних зібраннях, 
виголошення молитовних слів за глав обох 
Церков, написання єдиного підручника для 
недільних шкіл тощо. У світі нині 78 
мільйонів англікан. 

Відзначивши, що 2007 рік був загалом благополучним для Росії, голова 
Об’єднання російських п’ятидесятників єпископ С.Ряховський водночас 
зауважив: „Все це добре, але головне, що відродить нашу країну, так і не 
відбулося. Я говорю про духовне відродження, про повернення людини до 
Бога, про повернення цінності і важливості багатодітності, про зміцнення 
сім’ї, про боротьбу з вадами – алкоголізмом і наркоманією. Вся ці важливі 
складові відродження народу поки що знаходяться недостатньо розвинутими” 
(Христианский мир. – №1). 

Президент міжнародної ради місії південних баптистів США Джеррі Ренкін 
вважає, що 2007 рік має перевершити своїми успіхами минулі роки. 
„Входячи у 2007 рік, - сказав він, - ми починаємо відчувати, що Бог 
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прагнутиме зробити в ХХІ столітті, в якому, гадаю, ми побачимо більше 
відкритих дверей і далеко швидші жнива, ніж колись було в нашому житті”. 

Відбувся випуск 121-го класу Біблійної школи Вартової вежі Галаад, що 
знаходиться в Навчальному центрі у Паттерсоні (Нью-Йорк). Всіх 
студентів випуску було 56 з шести країн. Середній вік їх – 35 років. 
Випускники одержали призначення в 25 країн планети. Їм було сказано, що 
лише ті місіонери, які прагнуть пристосуватися до місцевих умов, досягають 
успіхів у служінні. 

Американські баптисти почали рух за схуднення. „Приблизно сорока 
відсоткам із вас потрібно схуднути,- заявив пастор Стів Рейнолдс. - Коли ви 
любите їжу сильніше, ніж Господа, то це вже серйозно”. Пастор заснував 
місію, метою якої є привести всіх у світ релігійних дієт. Сам Рейнолдс вже 
схуд на 70 фунтів і сподівається ще скинути 30 (Христианский мир.- №5). 

В Німеччині в Віттенберзі пройшов протестантський конгрес, на якому 
йшла мова про перспективи придання цій християнській конфесії 
протягом десяти років більш мобільного і місіонерського характеру. До 
цього протестантські церкви спонукав той факт, що вони, як заявив голова 
Ради Євангелічної Церкви Німеччини єпископ В.Хубер, в процесі оновлення 
досягли „точки неповернення”. Потрібно пристосувати церковне життя до 
реалій і потреб ХХІ століття. 

Американські баптисти нагородили Дж. Буша премією за сприяння 
встановленню у всьому світі релігійної свободи. Вручаючи в Білому домі 
премію, баптистський проповідник Річард Ленд сказав, що премія ця також 
„за ефективну протидію антисемітизму і всім формам расизму й етнічних 
передсудів”, за „сумлінне дотримання своєї віри в Господа Ісуса Христа”. 

Прагнучи розширити свої конгрегації, Англіканська Церква визнає вплив 
рок-зірок і рекрутує Боно, соліста і автора текстів U 2. Першу подібну 
службу у Великій Британії U 2-charist, що буде заснована на хітах ірландської 
групи замість церковних гімнів, проведе єпископ Англіканської церкви. У 
ході служби, яка більше нагадує рок-концерт, класику від U2 , - такі 
композиції, як Mysterious Waus чи Beautiful Dau, - виконає жива група, а ті, 
що моляться, підспівають, дивлячись на текст екрану. Незважаючи ні на що, 
багато хто у Великій Британії музику Боно вважає духовно змістовною і 
приймає його знаковою фігурою для нинішнього християнства. Та боротьба, 
яку веде Боно із злиднями, в деяких соціальних колах піднімає його до 
статусу святого. Скоріше традиціоналісти не приймуть Боно. Але єпископ 
Елліс заявив: „Ми сподіваємося, що ця служба стане новим поглядом на 
молитву, менш формальним і менш суворим. Люди зможуть виразити себе 
так, як їм хочеться. Цей захід проводиться не з метою заміни традиційних 
служб. Нам потрібні нові способи самовираження. Якщо ми не спробуємо 
оновити і освіжити наше мислення, то це – смерть”. Під час служби лави 
будуть відсунені так, щоб усі 500 членів конгрегації могли танцювати і 
розмахувати руками. Єпископ думає про зміну свого одягу на джинси. 

Служба у Лінкольні – це адаптована версія американського феномена, що 
прокотився по США й інших країнах (День.- №17). 

Провідні протестантські церкви Німеччини розпочали процес свого 
радикального оновлення. Мета його – пристосувати церковне життя до 
реалій і потреб ХХІ століття. Мова йде про надання протестантизму в ближні 
10 років більш мобільного і місіонерського характеру. З 70-х років м.с. 
протестантські церкви Німеччини страждають від масового відтоку віруючих. 
Проблему усугубила ще демографічна криза і падіння народжуваності в 
країні. Якщо протестантські церкви нічого не зроблять для припинення свого 
кількісного падіння, то якщо нині вони мають в країні 25,6 млн. членів, то в 
2030 році їх буде десь 17 мільйонів. Недільні служби відвідує в країні лише 
біля 4% вірних. 

Баптисти мають найвищий рейтинг надмірної ваги – 30%, згідно 
досліджень університету Пердью (штат Індіана), в яких 
використовувалися дані загальнонаціонального перепису щодо стилю 
життя американців. Співавтор дослідження, професор соціології Кеннет 
Ферраро відзначає, що причини високого проценту повних людей серед 
баптистів не зрозумілі. Але він робить припущення, що причина полягає в 
традиційному для баптистів утриманні від алкоголю й тютюну, а це може 
спричиняти більш високе споживання їжі, ніж у віруючих інших деномінацій. 
А може ще й тому, що для баптистів їжа може бути одним із небагатьох 
доступних їм джерел земної насолоди". 

Американські баптисти відомі своїм негативним ставленням до вживання 
алкоголю. Але це стосується, як з’ясувалося, не всіх баптистів. В одній із 
церков в США організовуються євангелізаційні зустрічі за келихом пива. 
Мова йде про церкву The Journey в Сент-Луїсі. Ця громада в 2002 році 
налічувала всього 30 осіб, а сьогодні їх вже 1300. Такий ефект численних 
євангелізаційних ініціатив, а також зустрічей, організованих в місцевому пабі, 
де за келихом пива обговорюються богословські проблеми, а також 
вирішуються духовні проблеми. Засновником і пастором цієї протестантської 
церкви є Даррін Патрик. Проте подібні методи євангелізації не всім до душі і 
Конвенція Південних Баптистів уже висловила своє невдоволення. І хоч 
община The Journey є незалежною церквою, але вона має тісні контакти з 
Баптистською конвенцією штату Міссурі, що в свою чергу входить в 
конвенцію Південних Баптистів – найбільшої протестантської деномінації в 
США. 

В місті Куйбишеві Новосибірської області облили бензином і підпалили 
будівлю "Свідків Єгови". Полум’я не нанесло серйозних пошкоджень 
одноповерховій будівлі, від вогню поплавилася фарба і закоптилися стіни. 
Злочин скоїв молодий чоловік, якого міліція так і не знайшла. А чи шукала? 

У Фінляндії лютерани влаштовують екологічно чисті похорони з тим, щоб 
людина не забруднювала довкілля не тільки при житті, а й після смерті. 
Євангелічно-Лютеранська Церква випустила рекомендації про те, як 
організувати екологічно чисті похорони. В них, зокрема, зазначається, що гріб 
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чи похоронна урна мають виготовлятися із екологічно чистих матеріалів, які, 
у випадку кремації не залишають шкідливих відходів, а у випадку погребіння 
в землі швидко перетворяться у прах. Церква також рекомендує 
використовувати неотрутні лаки, фарби і клей й повністю відмовитися від 
використання лаків, що захищають дерево від гниття. 

Прем’єр-міністр Австралії піддав критиці одну із баптистських церков 
Сіднея за поширення плакату, що оголошує: "Ісус любить Усаму". В 
основі гасла лежить християнська ідея прощення. Дрібний шрифт внизу 
закликає віруючих: "Любіть ворогів ваших і моліться за кривдників ваших…" 
(Мт. 5:44). Не зважаючи на це, прем’єр-міністр Джон Ховард заявив, що 
церкві слід було б вибрати менш образливий спосіб поширення своїх ідей. "Я 
розумію християнські мотиви Баптистської церкви, – сказав він. – Але я 
сподіваюсь, вони зрозуміють, що багато австралійців, в т.ч. й австралійські 
християни, зважать, що молитвенний пріоритет церкви в даному випадку міг 
би бути в іншому місці". Замість смислу "хоч Ісус не схвалює Усаму" 
виходить: "О, Усама чинить вірно". 

  
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Турецькі мусульманські екстремісти невдоволені тим, що великою увагою в 
світі, зокрема в європейських урядів і у Білому домі, користується 
Патріарх Вселенський Варфоломій. Тому останній є мішенню №1 їх 
нападок і можливих диверсій. 

Виступаючи перед членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), 
Патріарх Константинопольський Варфоломій наголосив на необхідності 
діалогу між представниками різних релігій, особливо в наш час, коли 
„планета опинилася на лінії відразу багатьох фронтів”. „Міжррелігійний 
діалог – найскладніший діалог, - сказав святійший владика, - тому що багато 
релігій вважають лише себе носіями Божественної істини, отриманої через 
одкровення від самого Бога”. Більше того, „дуже часто люди вважають свої 
релігійні відмінності або переконання елементом своєї індивідуальності. Ми 
не повинні ігнорувати той факт, що для багатьох людей, для цілих 
цивілізацій, релігія грає найважливішу роль у приватному, суспільному житті, 
у житті нації, набагато важливішому, ніж у сучасній західній цивілізації”. 

Нині Російська Православна Церква, згідно доповіді її Патріарха, має 131 
єпархію (в тому числі й ті, що належать УПЦ). Кількість архієреїв у Церкви 
нині 171, з них 131 - єпархіальних, 40 - вікарних. Діє 713 монастирів. В тому 
числі в Росії 208 чоловічих і 235 жіночих, а в Україні - 89 чоловічих і 84 
жіночих, в країнах СНД і Прибалтиці - 38 чоловічих і 54 жіночих, в далекому 
зарубіжжі - 2 чоловічих і 3 жіночих. Загальна кількість парафій РПЦ 27393, а 
духовенства – 29450. Наявні 7 подвір’їв Православних Церков з 9 храмами. В 
Москві 730 храмів і каплиць. В парафіях Москви служать 820 священиків і 
297 кліриків. Загальна кількість духовенства в Москві – 1273 священики і 510 
дияконів. РПЦ має 5 духовних академій, 2 православних університети, 2 

богословські інститути, 37 духовних семінарій, 38 духовних училищ і одні 
пастирські курси. Відкрито іконописні і регентські школи (Православная 
Москва. - №2). 

РПЦ дещо поспішила з віднесенням до лику святих царя Миколи ІІ. Тепер 
Відділ зовнішніх церковних зв’язків порушує перед владою Росії питання, 
чому „цей злочин (вбивство царської сім’ї - РП) до цього часу не одержав 
правової оцінки, яка забезпечила б його зв’язок з тисячолітньою історією 
держави Російської”. 

Влада Туреччини незадоволена тим, що Константинопольського Патріарха 
Варфоломія в Європі приймають з титулом Вселенського владики. В 
Туреччині його визнають лише в ролі керівника незначної грецької 
православної меншості. Титул „Вселенський”, який закріпився за Патріархом 
Константинополя, в Туреччині вважають „анахронізмом”. В цьому точка зору 
турецьких ультра співпадає з позицією єпископату Московської православної 
Церкви. 

В Москві працювала зимова ХVІІ сесія Щорічної богословської конференції 
Православного Свято-Тихонівського гуманітарного інституту. На 
пленарному засіданні конференції обговорювалося питання 
„псевдоправославних тенденцій” в сучасних гуманітарних лослідженнях. 
Професор Фірсов зокрема назвав такі основні течії і групи всередині РПЦ, які 
займаються пропагандою псевдоправославних уявлень в середовищі 
православних – про деяке „світле минуле імператорської православної Росії”, 
про русофобську жидо-масонську змову, про царя-спасителя Миколу ІІ та ін. 

В православному храмі міста Аксіуполя (Греція) художник Костас Вафіадіс 
намалював Леніна, який стриже бороду святителю Луці (Войно-
Ясенецькому). В Греції він належить до 
лику святих. Фреска символізує 
переслідування православної церкви 
більшовиками. На стінах цього храму є ще 
картина, на якій зображені учасники 
Боксерського повстання в Китаї 1899-1901 
років, які вбивають християн. На фресках 
можна ще знайти грецького поета-марксиста 
Костаса Варналіса, Сталіна. Поява в храмі 
тирана та інших суперечливих історичних 
фігур викликала гучний скандал. Вафіадіс 
виправдовується тим, що й раніше в храмах 
зображали гонителів християнства, що 
грецька традиція дозволяє писати на стінах лики дохристиянських чи 
світських мислителів. Священик храму отець Дорофей відповідає 
консерваторам: „Церква не забороняє самовираження”. Але правлячий 
митрополит Спиридон погрожує притягнути за довільність когось до 
відповідальності. Губернатор Салонік Панайотіс Псоміадіс назвав сюжети 
церковного розпису профанацією. 
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За результатами останнього соціологічного опитування, значно більша 
кількість американців, в порівнянні з минулими роками, вірять в те, що 
негативне ставлення мусульманських країн до США викликане не 
простим непорозумінням, а діями самих американців, - повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org із посиланням на українське 
видання Christian Today. 26% американців знаходять причину ненависті 
мусульман щодо своєї нації в політиці США. В 2002 році цей показник 
становив 11%. Надто сильний вплив на громадську думку виявив введення 
військ США в Ірак. Національна рада християнських церков США і її церкви-
члени виступили з вимогою вивести війська із цієї країни. Дехто з релігійних 
лідерів приєднався до дебатів з Близького Сходу, наголошуючи на 
необхідності дій уряду США із встановлення миру в цьому регіоні. 

Мусульмани Великобританії прагнуть підкреслювати свою ідентичність. 
Так, все більша кількість молодих англійських мусульман підтримують 
шаріатське право, носіння жінками платків, що закривають їх обличчя, а 
також експансію релігійних шкіл. Зокрема, в одній із таких шкіл, що 
фінансується із Саудівської Аравії, виявили використання підручників, в яких 
говорилось, що "християни – це свині, а євреї – мавпи". В багатьох містах 
Європи все частіше можна побачити тепер мусульманок в хіджабах. Це часто 
освічені жінки: лікарі, адвокати і вчителі. Деякі мешканці району Witechapel в 
Лондоні, заселеного переважно мусульманами, бояться ісламського 
екстремізму, який набирає обертів, витісняючи інколи більш ліберально 
налаштованих мусульман. В Бірмінгемі, де нещодавно поліція арештувала 
п’ять британських пакистанців, звинувативши їх в тероризмі, ісламська 
громада висловила свій офіційний протест проти затримання. Згідно думки 
більшості мусульман країни, Великобританія стає для них поліцейською 
державою.20-річна студентка Лондонського Університету признається, що ще 
декілька років тому тільки невеличка група її знайомих могла бути віднесена 
до ісламських фундаменталістів. "Сьогодні у мене все більше знайомих, які 
вивчають Коран, регулярно ходять в мечеть, є прихильниками шаріатау і 
регулярно подорожують в Пакистан". 

 
МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 

 
Після останніх місцевих виборів у Нідерландах кількість мусульман у 
самоврядних органах зросла тут на 60%. В Парламенті країни із 160 
депутатів семеро - мусульмани. Найбільшою сенсацією стало те, що в уряді 
прем’єр-міністра Яна Петера Балкененде два міністерські пости – 
держсекретаря із соціальних справ і держсекретаря міністерства юстиції – 
зайняли мусульмани Ахмед Абуталеб (марокканець) і Небахат Албайрак 
(турчанка). 

До кінця 2006 року, згідно інформації розвідки США, ісламське угрупування 
«Хезболлах» повністю відновило свою військову могутність. Нині воно 
прагне усунути уряд Лівану й взяти під свій контроль повністю всю країну. 

«Хезболлах» одержує зброю із Сирії та Ірану, окрім цього, рух проводить 
бойову підготовку одновірців з Ірану, що знаходяться в підрозділах Мухтади 
ас-Садра – впливового релігійного діяча Ірану, який займає антиамериканську 
позицію. 

Наступ на іслам в Росії продовжується. Так, починаючи з 2003 року в Тюмені 
знесено три мечеті ХІХ століття, які були конфісковані в мусульман 
радянською владою. Навіть прохання мусульманської громади, звернення до 
Президента В. Путіна нічим не зарадили. „Для нас, тюменських мусульман, - 
сказав голова Тюменської міської організації Хабібулла Якин,- знесення цих 
мечетей – образа і осквернення, а для мого покоління це гірше, ніж 
фашистські бомби і ракети”. Мусульманам не вдалося легалізувати 
будівництво двох мечетей в селищі Матмасі. Подібна картина з будівлями 
мечетей в Астрахані й інших містах краю. 

Декларація місцевої влади Ерувілі (Квебек, Канада) заперечує звичаї і 
традиції іммігрантів-мусульман. Вона інформує новоприбулих, що „той 
спосіб життя, який вони проводили у своїх країнах, не може бути відтворений 
у нас”. Документ дозволяє жінкам керувати автомобілем, голосувати, 
танцювати, виписувати чеки, одягатися так, як вони вважають за потрібне, 
працювати і мати нерухомість. Він також позбавляє можливості прилюдно 
забивати жінок камінням, спалювати живцем або обливати кислотою. 

Ісламські фундаменталісти виступають проти примирення Індії і 
Пакистану. Перед нещодавньою зустріччю міністрів закордонних справ двох 
країн вони влаштували теракт на залізниці. Внаслідок вибухів і пожежі у двох 
пасажирських вагонах загинуло 64 особи, 30 одержали тяжкі поранення. 

Голова Ісламської медичної асоціації Великобританії доктор Абдул Меджід 
Катме закликав одновірців відмовитися від щеплень, які захищають дітей 
від кору, краснухи і свинки. А це тому, що, мовляв, ті продукти, які 
використовуються при підготовці вакцини, взяті від тварин, яких умертвили 
не згідно з ісламськими законами процедури забою. До того ж, желатин, що 
використовується у деяких вакцинах, нерідко взято із кісток свиней – 
тварини, забороненої до вжитку мусульманам. Доктор Катме за розвиток у 
дітей природного імунітету. Це передбачає годування дитини грудьми 
протягом двох років, вживання лише схваленої Кораном їжі, часті обмивання 
та ін. 

Об’єднані сили „Аль-Каїди” і руху „Талібан” готують на весну новий 
джихад. Враховуючи те, що американці застрягли в Іраку, вони готуються 
вчинити Америці весною новий джихад. Обіцяють вишвирнути їх з 
Афганістану, організувати „веселе життя” країнам – поставщикам нафтою 
США, організацію терактів на нафтоскважинах в країнах Близького Сходу та 
ін.. „Аль-Каїда” заявляє про можливість утворення держави Вазірістан 
(„чорна дірка” між Пакистаном і Афганістаном, де живуть пуштунські 
племена і практично нині ніякої влади немає).  
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Біля півтора мільйони паломників зібралися в іракських містах Кербела і 
Ен-Наджаф з нагоди трауру по третьому шиїтському імаму Хусейну, 

внуку Пророка Мухаммеда. Для 
шиїтів Макам аль-Хусейн – 
мечеть, збудована на місці загибелі 
імама під час битви при Кербелі в 
680 році – головна релігійна 
святиня після Мекки і Медіни. 
Хусейн ібн Алі і 72 його 
прихильники загинули в бою 
проти воїнів другого халіфа сунітів 
із омейядської династії – Язіда І. 
Це трапилося в 61 році 

мусульманської ери, в 10-й день першого місяця місячного календаря – 
Мухаррам. В цьому році це – 29 січня. Жалі по імаму Ілі досягають 
кульмінації в Ашуру, що по-арабському означає десять. В ашуру шиїти 
виконують скорботні молитви, наносять собі на тіло удари металевими 
предметами на згадку про страждання імама Хусейна. Дехто побиває себе до 
крові цепком або кинджалами. 

Кількість німців, які останнім часом прийняли іслам, помітно зросла. Але 
якщо до останнього часу іслам приймали переважно жінки, що виходили 
заміж за мусульман, то тепер йдуть до мусульман чоловіки і переважно з 
ідеологічних міркувань, незгоди з християнством, від пошуку чогось іншого. 
Цьому сприяє також постійна присутність теми ісламу в ЗМІ. 

За короткий час неарабський Іран перетворився на головний двигун 
ісламського радикалізму й „антиімпераіалістичної” боротьби. 
Парадоксально, але факт: американське вторгнення в Ірак у 2003 році і 
скинення Саддама Хусейна змінили розстановку сил у регіоні на користь 
Ірану. Непродумана і поспішна політка американського Президента Буша 
розгромила „сунітський фронт”, котрий міг протистояти іранським шиїтським 
фундаменталістам. Іранський президент активізував маневри, мета яких – 
обійти „арабо-сунітський фронт” і змусити світ почути голос шиїтів. Сьогодні 
Тегеран із всіх сил прагне заохочувати відродження шиїтської громади в зоні 
Персидської затоки, демонструючи сунітським арабським державам здатність 
похитнути їхнє положення. Щоб домогтися визнання своєї ролі лідера всіх 
мусульман, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджал навіть надає допомогу 
сунітському „Хамасу”, що постав начолі Палестинської автономії. В 
арабському світі на іранського президента дивляться як на захисника арабів і 
всіх мусульман у боротьбі проти американського, ізраїльського та західного 
„імперіалізму”. Неприховані екстремістські дії Ахмадінеджала вже стали 
причиною збільшення протистояння між сунітським і шиїтським світами. Цей 
розкол посилюється підтримкою всіх мусульман-сунітів регіону з боку 
грошовитої Саудівської Аравії. Очевидно, що саме це почуття „сунітської 
солідарності” може стати вирішальним фактором у війні за дух ісламу та в тій 

боротьбі за панування, що розвертається зараз на Близькому Сході 
(В.Каспрук). 

В мусульманських країнах релігійні лідери закликали не відзначати день 
святого Валентина, бо ж свято це з’явилося на честь християнського 
мученика. Так, в Сирії проводити час наодинці хлопцям і дівчатам 
заборонено. На день св. Валентина закохані можуть хіба що потанцювати на 
багатолюдній вечірці. Вечеряти тет-а-тет у ресторані їм не дозволяють. Член 
уряду Малайзії Мухаммед Рамлі Нух вважає, що незаміжні, коли 
зустрінуться, можуть неналежно поводитися. Проте всі ці заяви не заважають 
бізнесменам використовувати День закоханих для різного додаткового 
заробітку. Власники магазинів квітів пропонують в цей день великий вибір 
троянд. 

Оскільки європейці із-за своєї політкоректності, наявності демократичних законів 
про імміграцію відмовилися захищати верховенство своєї культури і релігії, 
то нині актуалізується питання, коли Європа зрештою стане 
ісламізованою. Але проблема Європи не в тому, що в ній з часом житиме 
більшість мусульман, а в тому, який іслам тут сповідуватимуть – радикальний 
чи поміркований. Дивним є те, що в мусульманських сім’ях європейців 
народжуються діти, які ненавидять Європу. Це – ті люди, які в наступному її 
зруйнують. Європейські країни могли б здолати цю тенденцію, якби вони не 
відчували брак робочої сили. Відтак європейцям вже слід задуматися над тим, 
до якої мечеті зрештою вони будуть ходити. 

В Німеччині віднайшовся прямий потомок Мухаммеда, який перейшов у 
християнство. Турецький громадянин, що прагне одержати вид на постійне 
проживання в цій країні, твердить, що він прямий потомок ісламського 
пророка. Седар Дедеаглу Луеденсаид вважає, що якщо він повернеться в 
Туреччину, то буде вбитий в ближчий час. 

В ізраїльській армії з’являться імами. Згідно нової ухвали міністерства 
внутрішніх справ Ізраїлю, до Армії оборони Ізраїлю будуть приписані два 
мусульманських імами, які будуть проводити похоронні церемонії 
військовослужбовців-одновірців, що загинули під час проходження служби в 
Армії оборони Ізраїлю. Нині в рядах ЦАХАЛу служить багато друзів, які 
сповідують іслам. До цього часу похорони таких солдат проводилися в 
громадянському порядку, оскільки мусульмани відмовлялися хоронити їх за 
своїми обрядами. 

 
ІУДАЇЗМ 

 
Російська „Еврейская газета” ввела рубрику, присвячену одній із глав Тори. 

На івриті це називається „парашат хашавуа”. Це є текст, який читається під 
час синагогальних літургій щосуботи. Звичай публічного читання Тори йде до 
глибокої давнини. У Второзаконні є слова, які зобов’язують читати Тору в 
слух. 
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В Тбілісі відбулася закладка майбутньої мікви (басейну для релігійного 
омовіння). Перший камінь в фундамент будівлі мікви заклав головний рабин 
Грузії Авраам Міхаешвілі. На урочистості з нагоди цього до грузинської 
столиця приїхали релігійні діячі з Ізраїлю. Водночас гості відвідали тбіліську 
семінарію, яка в цьому році відзначає своє століття. 

Ізраїльська авіакомпанія „Israir” стала першою авіакомпанією у світі, яка 
розмістила в салонах своїх літаків сувої Тори, виконані в аутентичній 
традиції, спеціально підготовлені до цього писцями. Сама ідея розміщення 
Тори в літаках належить головному рабину Колумбії Шломо Ельхарару. 

В Ізраїлі археологи виявили Храм іудеїв. Професор археології Єврейського 
університету в Єрусалимі виступив з сенсаційною заявою. Іосеф Петрих 
впевнений, що йому вдалося віднайти точне місце розташування Храму іудеїв 
(Бейт А-Мігдаш) на Храмовій горі. Петрих в результаті проведеного ним 
дослідження з’ясував, що водосховище, виявлене в нижній частині Храмової 
гори вказує на точне місце розташування храмового вівтаря. Він вважає, що 
виявлений ним водний канал служив безпосередньо для забезпечення 
щоденних потреб Храму. 

Перенести мечеть Аль-Акса із Храмової гори "в Мекку, в Оксфорд, куди 
завгодно" публічно вимагає Цафрир Ронен, глава організації 
прихильників неподільного Ізраїлю "Форум Нахалаль", заснованої 
активістами кіббуцного руху. "Яке відношення мають мусульмани до 
Храмової гори? Хай скажуть ще спасибі, що їм дозволяють підніматися на 
Храмову гору", – заявив Ц.Ронен в своєму інтерв’ю ізраїльському радіо "Аруц 
шева". Він доводить, що іудеї не мають права "віддавати будь-кому Храмову 
гору, щоб на ній виконувались язичницькі культи, як це роблять мусульмани", 
він взагалі вважає недопустимим, щоб на цьому святому місці продовжувала 
стояти мечеть". Як відомо, мечеть Аль-Акса є однією із найважливіших 
святинь для мусульман, оскільки, за Кораном, сюди був чудесно перенесений 
засновник ісламу під час "нічної подорожі". Перша будівля мечеті була 
збудована халіфом Омаром I ще в VII столітті. Ц.Ронен же заявляє, що 
Храмову гору слід перетворити в місце археологічних розкопок, оскільки там 
прихована вся історія ізраїльського народу. "Який народ, що поважає сам 
себе, яка країна, що має мінімальну самоповагу, дасть цим окупантам-
мусульманам право залишатися в такій місцині?" – заявив Ц.Ронен, бувший 
боєць спецназу Генштабу Ізраїлю. 

 
БУДДИЗМ 

 
Китай нищить все, що пов’язане з буддійською культурою Тибету. Так, із 

десь 6 тисяч монастирів тут залишилося лише 10. До Шанхаю вивезено 
останки та гробницю сьомого Далай-лами (п’ять метрових статуй із бронзи і 
золота). 

71-річний Данцзін Джамцо буде працювати викладачем духовності в 
університеті Еморі в Атланті (штат Джорджія). Тут він братиме участь в 

науковій конференції з питань науки й духовності, а також в науковому 
семінарі, присвяченому міжконфесійним протистоянням. „Я твердо вірю, - 
говорить Далай-лама, - що освіта є необхідним інструментом для розквіту 

людської особистості і будівництва 
справедливого й мирного 
суспільства”. Університет Еморі 
готується встановити стипендію 
імені Далай-лами. Її будуть 
одержувати студенти із Тибету. 
Голівуд переживає тибетську 
лихорадку. Тут створено клуб 
друзів і шанувальників нинішнього, 

14-го тибетського Далай-лами. Повне ім’я його звучить так: Джетсун 
Джамфал Нгаванг Лобсанг Йєші Тенціг Гятсо, що в перекладі означає: 
Святий правитель, Благородна слава, Співчуваючий захисник віри, Океан 
мудрості. Серед членів клубу багато знаменитостей, яких пов’язують з Далай-
ламою дружні відносини. Вони часто приїздять в індійське місто Дхарамсалу, 
де живе у вигнанні Далай-лама. В Голівуді створено кінофільм про Далай-
ламу. Всіх тут привабили його слова, сказані при одержанні ним Нобелівської 
премії: „Незалежно від того, в якій частині світу ми живемо, в сутності ми 
однакові людські істоти. Ми всі до щастя створені і намагаємося уникнути 
страждань. Наші головні потреби і турботи подібні. Ми всі хочемо свободи і 
права визначати свою власну долю. Проте егоїстично прагнучи до власного 
щастя і задоволення, ми часто приносимо біль іншим. Істинне ж щастя 
виходить із почуття внутрішнього миру і вдоволення, а добитися його можна, 
лише культивуючи любов, альтруїзм і співчуття й водночас всіляко борючись 
з неосвіченістю,егоїзмом і жадністю” (Столичные новости. – 8 лютого). 

1700 років виповнилося буддійському храму Таньчжеси в Пекіні. Це - 
перший храм китайської столиці. Площа храмового комплексу становить 2,5 
га. Храм внесено до переліку будівель, що знаходяться під охороною держави 
як пам’ятки культури. 

Далай-лама вважає, що залізниця, яку китайська влада веде до Тибету, є 
„справжньою загрозою регіонові”. За його словами, влада Китаю силою 
відправляє бідних селян заселяти Тибет, а також висилають до гірського 
регіону молодих дівчат, які стають там повіями. 

 
ІНДУЇЗМ 

 
Вартові громадського порядку столиці Індії Делі вирішили навести порядок 
з коровами і взагалі бродячими тваринами. Трьом бригадам разом з 
ветеранами дана вказівка три рази протягом дня прочісувати столицю. 
Насамперед стоїть завдання виловити всіх корів, яких місту поставляють 
нелегальні молочні ферми, що діють у приміській зоні. Там у них понад 2,5 
тисяч голів тварин. Коли корова перестає давати достатню кількість молока, 
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то її просто виганяють на вулицю. Відтак сотні корів поодинці або 
невеличкими чередами блукають вулицями Делі, відшуковуючи хоч якусь 
поживу на звалищах побутового сміття. Безпосередньою причиною 
„оголошеної коровам війни” став могутній бик, який набив синяки багатьом 
делійцям. Лише дротик із транквілізатором заспокоїв бика, якого потім 
вивезли за місто. 

В індуїзмі любов до батьків є важливим моральним принципом. Повіривши в 
те, що його сліпа мати стане зрячою, коли він її пронесе по всіх священних 
містах Індії, Кайлашгірі Брахмачарі з міста Джамшедпур за два роки ось уже 
майже 6 тисяч кілометрів виконує дану ним обітницю. Щодня він проходить 
біля 10-15 кілометрів дорогами країни. Позаду міста Амрістар. Срінагар, Делі, 
Джайпур. Кайлашгірі крокує до Варанаси, де в 2013 році буде проводитися 
індуїстський фестиваль і де, за його переконанням, мати зможе своїми очима 
побачити світ. 

Змії індуїзм відносить до священних тварин. Їх не можна вбивати. Необачну 
вбиту змію слід урочисто поховати. При цьому її слід накрити шовковим з 
ритуальними узорами платком, прочитати мантри, а вже потім спалити на 
вогні із сандалової деревини. Водночас в Індії найбільше людей гине саме від 
укусу змії (щорічно біля 250 тис. осіб). Мешканці індійського села Саперагон 
(штат Утар-Прадеш) не бояться змій. Діти тут навіть сплять з кобрами. В 
кожній сім’ї тут живе по декілька різновидів змій. Саме з цього села, назва 
якого із хінді перекладається „там, де живуть брати змій”, виходять 
заклинателі цієї тварі, які виступають із своїми „друзями” по всій Індії. 

 
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

 
Належність до Церкви мормонів може стати перешкодою для Мітта Ромні (в 

минулому губернатора штату Массачусетс) стати Президентом США. 
Католики і протестанти Америки, а їх більшість, насамперед дивляться на це 
негативно. „Спочатку людей цікавить тільки твоя релігія, - зауважує у зв’язку 
з цим Ромні, - але як тільки побачать вони тебе по телевізору і 
поспостерігають за твоїми дебатами, почують, як ти говориш про ті питання, 
які хвилюють громадськість, їх починає надто хвилювати вже твоє бачення 
майбутнього і здатність бути лідером”. Представник республіканців із штату 
претендента Катон Доусон сказав, що Ромні досяг великого прогресу в тому, 
щоб нівелювати ці сумніви. „Я впевнений, що він зможе дати відповіді на всі 
питання, - і ті, які будуть в негативних рекламах про нього, і на дебатах і на 
форумах” (Тимофей. - №2). 

Відлучений від Католицької Церкви минулого року архієпископ Мілінго 
зник після відвідування ним в Сеулі святкування дня народження Муна. 
Відомо, що, порушивши обітницю безшлюбності, Еммануель Мілінго взяв 
шлюб з кореянкою Марією Сунг. З нею його повінчав лідер муністського 
руху пастор Сан Мьон Мун. 

17 березня ц.р. церква „Блага вість” відкриває в Києві свою першу церкву. З 
нагоди цього до Києва приїздить старший пастор спільноти Рік Раннер. 

Російські мормони вже декілька років купують копії дореволюційних 
російських архівів – метричні книги, відомості сповіді, рекрутські списки та 
ін. За все це вони дають не тільки гроші, а й техніку для мікрофільмування 
півтисячі років. Подібну інформацію мормони беруть не тільки в Росії, а й в 
інших країнах. Вся вона передається до Інституту генеалогії в штат Юта. 

Старообрядці Бурятії при підтримці Президента, Уряду і Народного хуралу 
республіки готуються провести в травні-червні ц.р. в Улан-Уде „Зустріч 
старообрядців світу: шлях Аввакума”. В рамках заходу передбачене 
проведення наукової конференції, фестивалю-конкурсу „Раздайся Карагод”, 
фестивалю сімейної пісні, змагання з народних ігор, різні виставки. Буде 
закладено камінь в основу храму Різдва, будуть встановлені пам’ятні знаки по 
шляху слідування по Забайкаллі протопопа Авакума. Буде випущено 
спеціальний альбом, присвячений старообрядництву. 

На півдні Бразилії в містечку Паораті 24 лютого тисячі людей братимуть 
участь в оригінальному карнавалі. Всі вони обмазуватимуться тут 
багнюкою, що нібито відганяє злих духів на весь наступний рік. Карнавал у 
Параті має вже понад 400-річну історію. В карнавальні дні всі жителі міста 
носять маски або карнавальні костюми. Паатці вечорами лякають туристів 
саморобними черепами з пап’є-маше. 

"Євреї за Ісуса" євангелізують своїх співвітчизників. Акція «Візитів» 
Московського відділення Міжнародної Місії «Євреї за Ісуса» стартувала 12 і 
завершилася 22 лютого. Вона полягала тому, що співробітники місії «Євреї за 
Ісуса» щодня проводять особисті зустрічі, бесіди й вивчення Біблії із 
невоцерковленими поки що євреями, з якими познайомились на вуличних 
проповідях. "Назва організації "Євреї за Ісуса " - говорить саме за себе: хто 
ми, у що віримо і чим займаємося", - заявив співробітник організації Амосов 
Максим Володимирович під час презентації течії. До проведення акції 
приєдналася група студентів Московської Семінарії Євангельських Християн, 
яка є партнером місії. 

 
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 

 
В останні роки в різних країнах світу з’явилися, правда, під різною назвою, 
спільноти язичників. Якщо в Росії дозволили діяльність „Союзу 
слов’янських громад”, „Клубу язичницької традиції”, то „Церква 
православних старовірів-інглінгів” офіційно не дозволена. У Франції 
активізувалася діяльність друїдів, а в Англії - „Клубів кельтської культури”. 
Японці потяглися до синтоїзму, а китайці – до даосизму. В Литві Президент 
країни вручив Верховному жерцю язичників Кривесу атрибут духовної влади. 

Греція дала дозвіл на офіційне існування язичництва. Біля 3,5 тисячі 
молільників збираються відтепер біля храму Зевса Олімпійського. 
Вшановують вони 12 олімпійських богів. Язичників в Греції об’єднує 
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„Священне товариство еллінів давньої віри”. По всій країні воно нібито має 
більше ста тисяч своїх членів. 

З ХІV століття в Японії відзначають свято тосі-косі – закінчення року. В 
його відзначенні бере участь імператорська сім’я країни. Свято має ритуальне 
значення „повернення сонця” й асоціюється не лише зі зміною клімату, а й із 
оновленням тіла і свідомості, вигнанням зла. Найбільш відомим 
загальнонаціональним ритуалом свята є маме-макі (розкидання бобів), Мета 
його – відігнати оні (злих духів). Обов’язково хтось одягається в 
представника темних сил, а мешканці будинків кидають в нього боби і 
кричать ”Оні в сото! Фуку в ути!” (Демони – геть. Щастя – в дім!”). 

Плем’я яохнанен, що знаходиться в Республіці Вануату, сприймає 85-річного 
принца Філіпа – чоловіка британської королеви Єлизавети ІІ – за Бога. 
Йому поклоняються вже більше 50 років. Плем’я яохнанен мешкає в гірських 
джунглях невеликого тихоокеанського острова. Їх десь півтисячі. Аборигени 
вірять, що принц Філіп – нащадок однієї із гір. Згідно легенди, він поїхав за 
океан, там знайшов собі наречену в особі королеви і одружився на ній. Принц 
знає все це. Одного разу з королевою він навіть приїздив до яохнаненян, які 
вірять, що він з часом повернеться до них назавжди. Філіпові вони готові 
надати найкращий вігвам і прислугу. 80-річний лідер племені Джек Наїва 
через кореспондентів просить короля по швидше приїхати, поки він не помер. 
Водночас він просить прислати автомобіль „Ленд Ровер”, мішки з рисом або 
трохи грошей. 

 
МІСТИКА 

 
Хоч більшість громадян Папуа-Нова Гвінея належать до християнства, 
проте серед них надто живучі язичницькі вірування. Від того тут часто 
відбуваються вбивства жінок за підозрою в чаклунстві. Так, нещодавно 
поліція країн виявила трупи чотирьох вбитих жінок. Вони стали жертвами 
місцевих мешканців, які звинуватили жінок в чаклунстві, яке нібито призвело 
до автокатастрофи на відстані 400 км від столиці країни. Перед вбивством 
жінок випробовували розпеченим залізом, а потім їх тіла просто живцем 
закопали в землю. 

Більше 230 чародіїв і знахарів арештовано минулого року в Саудівській 
Аравії, зокрема в містах Мекка і Медіна. У цих святих для мусульман містах 
шарлатани беруться зцілювати від невиліковних хвороб, безплідності і 
статевої немочі, відновлювати сім’ї тощо. Вони навіть гарантують зростання 
багатства, кар’єру. В Мецці проведено десятки облав, під час яких 
арештовано до 170 осіб шарлатанів. Більшість з них – іноземці, які приїхали 
до Саудівської Аравії для таємної езотеричної роботи. При арешті чаклунів 
завжди присутні мусульманські священнослужителі, які тут же читають 
молитву або суру з Корану про вигнання нечистих сил. Оскільки, згідно 
Корану, чародійство постає як смертельний гріх, то мусульманські священики 
вважають можливою страту його носія. 
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Ми, представники Української асоціації релігійної свободи, утвореної 

2001 р. з метою утвердження принципів релігійної свободи в Україні, до складу 
якої входять представники Церков, релігійних і громадських організацій, 
науковці, звертаємось до Вас з приводу стану дотримання свободи совісті в 
Україні. 

Забезпечення свободи совісті є одним з вагомих досягнень нашої 
Держави за роки її незалежності. Крім всебічного забезпечення прав громадян, 
розвитку суспільно значущої діяльності Церков і релігійних організацій, які 
допомагають Державі у розв’язанні гострих соціальних питань сьогодення, це 
також сприяє і зростанню міжнародного авторитету нашої країни, про що 
свідчать звіти численних міжнародних агенцій з моніторингу дотримання прав 
людини в різних країнах світу. Українське законодавство щодо свободи совісті та 
діяльності релігійних організацій, на думку численних авторитетних вітчизняних 
і закордонних експертів, задовольняє права і свободи людини, забезпечує 
релігійну свободу в країні, відповідає загальновизнаним демократичним 
стандартам.  

Водночас ми висловлюємо занепокоєння негативними тенденціями в 
галузі свободи совісті, що спостерігаються останнім часом. Мова йде про (1) 
почастішання закликів, зокрема з боку окремих органів місцевого 
самоврядування, щодо заборони діяльності тих чи інших релігійних організацій, 
а також про наявні випадки протизаконної заборони чи обмеження діяльності 
релігійних організацій; (2) про заклики щодо необхідності перегляду 
українського законодавства у зазначеній галузі в напрямку штучної сепарації 
Церков і релігійних організацій, надання привілеїв одним та необґрунтованого 
обмеження діяльності інших; (3) про зростання кількості випадків 
необ’єктивного та упередженого висвітлення віровчення, культової практики та 
діяльності багатьох релігійних спільнот (зокрема, телеканалами «Інтер», «ICTV», 
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«СТБ», «5 канал»), результатом чого є розпалення міжрелігійної ворожнечі та 
міжконфесійного протистояння, пікетування місць проведення богослужінь 
відповідних релігійних організацій, образа почуттів громадян у зв’язку з їх 
релігійними переконаннями. 

Подібні явища порушують Конституцію України, суперечать 
національному законодавству та визнаним Україною міжнародним правовим 
документам, спричиняють зростання напруженості у суспільстві, шкодять 
міжнародному іміджу нашої країни, як правової демократичної Держави, в якій 
гарантуються і всебічно забезпечуються права людини. 

Звертаємо Вашу увагу на зазначене і просимо Вас, в межах Ваших 
повноважень, докласти усіх зусиль заради забезпечення свободи совісті та 
релігійної свободи в Україні, недопущення порушень прав громадян, Церков і 
релігійних організацій, сприяння подальшій демократизації державно-
конфесійних відносин. 

 
Президент Української асоціації релігійної свободи, 
доктор філософських наук Віктор Єленський  
Генеральний секретар Петро Ганулич 
29 січня 2007 року 
 

Голові Національної ради України з питань 
телебачення та радіомовлення Шевченку 
В.Ф. 

 
Шановний Віталію Федоровичу! 

 
Ми, представники Української асоціації релігійної свободи, до складу 

якої входять представники Церков, релігійних і громадських організацій, 
науковці, звертаємось до Вас з приводу тенденційного та необ’єктивного 
висвітлення віровчення, культової практики та діяльності новітніх релігійних 
течій у телепрограмі «Особливо небезпечно» (автор К.Філіпенко), показаної «5 
каналом» 21 січня 2007 р. 

Стаття 35 Конституції України закріплює принцип свободи совісті та 
рівності Церков і релігійних організацій, що відповідає загальновизнаним 
міжнародним нормам. Зазначені конституційні положення знаходять свою 
реалізацію у Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації», стаття 
5 якого, зокрема, проголошує, що усі віросповідання та релігійні організації є 
рівними перед законом, а встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї 
релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається.  

Для забезпечення реалізації вказаних норм чинне законодавство 
встановлює відповідальність за порушення прав громадян і релігійних 
організацій у галузі свободи совісті, зокрема наголошуючи на неприпустимості 
оприлюднення необ’єктивних матеріалів, використання ЗМІ для розпалювання 
релігійної ворожнечі, образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними 

переконаннями (статті 5 та 46 Закону України «Про інформацію», статті 6, 59, 60 
Закону України «Про телебачення та радіомовлення», ст. 161 Кримінального 
кодексу України). 

Відповідно до наданих їм законодавством України прав і можливостей, 
релігійні організації, зокрема так звані «нетрадиційні», звершують значний обсяг 
суспільно важливої діяльності, допомагаючи Державі у розв’язанні складних 
соціальних проблем сьогодення.  

Водночас передача К.Філіпенко спрямована на формування у масового 
глядача думки про новітні релігійні рухи як про антисуспільні «деструктивні 
тоталітарні секти», що вочевидь ображає почуття громадян у зв’язку з їх 
релігійною належністю. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що зазначена передача стала черговою у 
низці подібного роду телепроектів, спрямованих на формування негативної 
суспільної думки щодо різних релігійних спільнот. Так, минулого року відповідні 
програми демонструвалися на каналах «СТБ» (06.02.06, програма «Цілком 
таємно. Секти» щодо діяльності «Свідків Єгови»), «Інтер» (18.04.06, програма 
«Спецкор» щодо діяльності мусульманських релігійних і громадських 
організацій в Україні), «ІСТV» (10.09.06, програма «Факти з Оксаною 
Соколовою» щодо діяльності протестантських релігійних організацій) тощо.  

Демонстрація подібних програм веде до ескалації міжрелігійного та 
міжнаціонального протистояння, що підриває суспільну стабільність в Україні в 
цілому. Неприпустимим є вихід подібних передач без чіткого зазначення 
релігійних течій, про які йдеться, а також доведення компетентними органами 
причинно-наслідкових зв’язків між суспільно небезпечними діями особи та її 
належністю до тієї чи іншої релігійної спільноти.  

Враховуючи викладене, керуючись статтями 1 та 13 Закону України 
«Про Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення», 
статтею 4 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», просимо Вас 
здійснити заходи щодо недопущення у майбутньому виходу на вітчизняних 
телеканалах подібних передач, що мають упереджений і необ’єктивний характер, 
не відповідають вимогам законодавства України в галузях телерадіомовлення та 
свободи совісті.  

Водночас Українська асоціація релігійної свободи, до складу якої 
входять, зокрема, авторитетні та визнані у вітчизняному та закордонному 
науковому середовищі фахівці Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. 
Г.С.Сковороди НАН України, готова надавати відповідну консультативну 
допомогу при підготовці програм, пов’язаних із різнобічною діяльністю 
релігійних організацій в Україні. 

 
Президент Української асоціації релігійної свободи, 
доктор філософських наук Віктор Єленський 
Генеральний секретар Петро Ганулич  
29 січня 2007 року 
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Цей матеріал продовжує серію публікацій, яку готують спеціально для 
неангломовних читачів співробітники Бельгійського електронного видання 
«Права людини без кордонів». Така домовленість була досягнута між редакцією 
РП та шеф-редактором цього видання Віллі Фотре в травні 2006 року під час 
його відвідин України та участі в міжнародній конференції в м. Києві «Взаємини 
держави та релігійних організацій: правові й політичні аспекти». Організація 
«Права людини без кордонів» (HRWF – Human Rights without Frontiers) є 
асоційованим членом Міжнародної Гельсінської Федерації з прав людини. Вона 
постійно видає і розсилає свої інформаційні повідомлення. Вони мають сітку 
експертів в 20 країнах світу, в т.ч. в Австрії, Білорусі, Бельгії, Китаї, Франції, 
Іраку, Казахстані, Кореї, Польщі, Росії, Україні та ін., які повідомляють про 
ситуацію в сфері захисту прав людини. Свобода релігії є однією із сфер, які 
цікавлять цю організацію. 

 
Вилли Фотре 

 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ 

И РЕЛИГИЯМИ В ИРЛАНДИИ1 
 
Конституция Ирландии была обнародована в июле 1937 года. Ее преамбула 
начинается словами: «Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти 
и к которой как к нашей последней надежде должны быть направлены все 
действия человека и Государства, 
 
Мы, народ Ирландии, смиренно признавая все наши обязанности перед нашим 
Священным Господином Иисусом Христом, который поддерживал наших отцов 
в столетиях испытаний…», 
Ст.44 Конституции озаглавлена «Религия» и гарантирует следующее: 
(1). Государство признает, что уважение к публичному поклонению является 

исполнением долга перед Всемогущим Богом. Должно благоговеть перед Его 
именем, уважать и почитать религию. 

(2.1). Свобода совести и свобода профессионального и повседневного 
отправления религии при условии соблюдения общественного порядка и 
морали гарантированы каждому гражданину. 

(2.2). Государство гарантирует, что не будет покровительствовать какой-либо 
религии. 

                                            
1 Website: http://www.hrwf.net; E-mail: info@hrwf.net. Эта информационная 
служба на русском языке адресована коллегам и организациям, интересующимся 
проблемами религиозной свободы. Сообщения, авторы которых не являются 
сотрудниками организации “Права человека без границ” или ее 
корреспондентами, не подтверждаются организацией. Они лишь используются 
для информации групп, интересующихся проблемами религиозной свободы и 
тенденциями в этой сфере. 

 
(2.3). Государство не должно навязывать признание неспособности или вводить 

дискриминацию по мотивам религиозной принадлежности, веры или 
положения. 

(2.4). Законодательство, предоставляющее государственную помощь школам, не 
должно вводить дискриминацию школ, состоящих под управлением 
различных религиозных направлений, а также воздействовать на право детей 
посещать получающие общественные деньги школы, в которых нет 
религиозных поучений. 

(2.5). Каждое религиозное направление должно иметь право управлять своими 
делами, владеть, приобретать и управлять собственностью, движимой и 
недвижимой, и поддерживать заведения с религиозными и 
благотворительными целями. 

(2.6). Собственность любого религиозного направления или любого 
образовательного заведения не должна использоваться на другие цели , кроме 
как на общественно полезные работы и выплату возмещений.  

Конституция гарантирует свободу слова, собраний и ассоциаций (ст.40.6 и 
40.6.1).Публикация «богохульных, мятежных или неприличных материалов» 
считаются уголовным преступлением. 

 
7 декабря 1972 года была обнародована пятая поправка к Конституции 

Ирландии , которая удалила из Конституции спорное обращение «особое 
положение» римско-католической церкви, а также и признание некоторых 
других религиозных деноминаций (церковь Ирландии ,Пресвитерианская 
церковь в Ирландии, иудаизм и т.д.).Пятая поправка получила одобрение на 
референдуме (84.4% -за и 15.6%-против) и обрела силу закона 5 января 1973 года.  

В Ирландии не существует государственной религии, государственного 
признания какой-либо религии и нет иерархии религий. Не существует также и 
специального механизма регистрации религий. Римский католицизм является 
религией большинства, но он не имеет привилегированного положения ни 
формально, ни фактически. Все религиозные и мировоззренческие общины 
должны быть равны, как предписано Конституцией (ст.44.2.3). 

Все права и независимость духовенства в полной мере уважаются 
государством. Религиозные организации имеют право на самоуправление. Право 
на религиозное образование также признается и уважается государством (ст.42, 
№ 1 и 4 Конституции). Большинство начальных и средних школ являются 
конфессиональными; иудеи и мусульмане также имеют свои школы. 
Министерство образования должно и действительно обеспечивает их равное 
финансирование. Религиозные занятия общественных школах разрешены, но они 
не носят обязательного характера. 

Ислам существует в Ирландии с 1950-х годов. Первое Исламское 
Общество было создано в 1959 году. Главной этнической группы внутри 
исламской общины в Ирландии не существует. Отношения с между 
мусульманами и другими религиями , с одной стороны, а с другой стороны, с 
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государством- в основном носят дружеский характер. В марте 2005 года члены 
правительства принимали участие в конференции «Мусульмане в современной 
Ирландии», проходившей в главной мечети. В декабре 2005 года премьер - 
министр объявил, что Правительство решило ежегодно встречаться с лидерами 
религиозных организаций для обеспечения межконфессионального диалога. 
Имеют место несколько случаев исламофобии и антисемитизма. В феврале 2006 
года, виновный в ряде актов вандализма в отношении учреждений иудейской 
общины в Дублине, был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения. Он 
подал апелляцию. Во время написания этой статьи о результатах судебного 
решения еще ничего не было известно. 

Всем религиозным общинам разрешено осуществлять 
благотворительную деятельность. У них есть право на проведение своих 
собственных мероприятий, иметь и приобретать собственность , сохранять 
организации для религиозных и благотворительных целей.  

В отчете 1990 года Комиссия по реформированию законодательства 
рекомендовала устранить все религиозные клятвы и заменить их на 
нерелигиозное торжественное обещание. В настоящее время в судебных 
правилах существует положение о даче свидетельских показаний на основе 
торжественного обещания вместо религиозной клятвы по причине 
необходимости уважения прав всех граждан на свободу религии, мысли и 
совести. В 2005 году Комиссия по правам человека повторила свою 
рекомендацию о возможности применения нерелигиозного торжественного 
обещания членами Garda Siochana, Ирландской национальной полиции вместо 
религиозной клятвы, зафиксированной в Билле Garda (2004). 

Равенство перед законом гарантировано ст.40.1 Конституции. Акт о 
равенстве найма (1998) и Акт о равенстве статуса ( 2000 ) запрещают 
дискриминацию по девяти основаниям, включая религию. На основе Акта 1998 
года созданы две организации: Трибунал Равенства, который осуществляет 
свободные, независимые и эффективные меры по возмещению причиненного 
ущерба жертвам дискриминации по любому из девяти оснований; и Равенство 
Власти, направленное на устранений действий, запрещенных законодательством 
о равенстве, способствующее равенству возможностей и обеспечивающее 
общественность необходимой информацией. 

Ирландия подписала и ратифицировала Международный Пакт о 
гражданских и политических правах и Европейскую Конвенцию по правам 
человека , но эти нормативные правовые акты не были интегрированы в 
национальное законодательство, потому что ст.29.6 Конституции гласит: «Ни 
одно международное соглашение не может быть частью национального 
законодательства , если иное не определено Парламентом». 

БЕЗПЕКА ВІРИ 
 

Радник секретаріату Президента Олександр Саган: 
Питання помісності православ'я відповідає Конституції України і чинному 

законодавству щодо національної безпеки 
 
Словосполучення «Помісна церква» нині у 

всіх на слуху. Хтось бачить у такому статусі 
відновлення справедливості щодо православних 
київської традиції, хтось — перешкоду власним 
політичним планам. Які ж перспективи відкриє 
визнання Української Помісної православної церкви 
з центром у Києві для звичайних віруючих і просто 
громадян України? Про це розмова Я.Музиченко з 
доктором філософ. наук, фахівцем з історії 
православ'я та політології релігії О.Саганом (Україна 
молода. – 16 лютого). 

— Пане Олександре, наскільки 
комфортно почувається держава, де частина 
вчителів християнської етики й священиків у 

війську мріють про відтворення Російської імперії?  
— М'яко кажучи — некомфортно. Можу додати, що не лише військо, 

але й практично всі силові структури України, її пенітенціарна система нині 
«окормляються» священнослужителями, для багатьох із яких ідеалом є навіть не 
Росія, а саме Російська імперія, а найбільшим святим — останній російський цар 
Микола ІІ. В умовах, коли Руська православна церква аналогічно окормляє 
російські силові структури та армію, а клірики УПЦ МП, при всій своїй 
незалежності та самостійності в управлінні, мають підкорятися стратегічним 
рішенням своєї патріархії, українській державі вже не до комфортності. Йдеться 
про виживання в умовах ідеологічного та духовного тиску, який проявляється 
далеко не лише в церковній площині. Наприклад, є владики, в яких слово 
«Україна» викликає алергію, і вони послуговуються винятково термінами 
«Малоросія» чи «Новоросія». Інші отці пишуть слова до гімну Російської 
Федерації та намагаються довести всім, і перш за все собі, що українська мова — 
«вигадка поляків чи зіпсована російська». Достатньо почитати «Почаевский 
листок», що друкується у Почаївській Лаврі, церковні газети Донецької єпархії, 
та деякі інші ЗМІ УПЦ Московського патрiархату. Останні президентські та 
парламентські вибори показали, що багаторічна антиукраїнська політика окремих 
кліриків цієї церкви вже приносить свої плоди. 

— Чи є відповідні закони в Україні, які передбачають таку 
ситуацію? 

— Закони, звичайно, є. Проте прецедентів щодо якихось покарань, які 
понесли б клірики за антиукраїнську агітацію, паплюження державних символів, 
розпалювання міжрелігійної і міжнаціональної ворожнечі — немає. І можу лише 
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уявити, який шалений тиск повинен буде витримати слідчий, котрий вестиме 
подібну справу. 

— Зараз у владних структурах багато говориться про створення 
Помісної церкви... 

— Питання конституювання Української Помісної православної церкви 
(УППЦ) нині дійсно є надзвичайно популярним у нашому суспільстві. Більше 
того, за даними центру ім. Олександра Разумкова, у минулому році понад 33 
відсотки громадян України вважали Помісність (автокефалію) одним із важливих 
чинників успішного розвитку країни. Проте наголошу, що навряд чи доцільно 
говорити про створення Помісної церкви — в такому разі мається на увазі щось, 
що ще треба створювати. Наразі ми маємо дві православні церкви з чітко 
означеним автокефальним статусом — УПЦ КП та УАПЦ i частину Руської 
православної церкви на теренах України з оригінальним статусом «широкої 
автономії» — УПЦ МП. Єдина проблема — жодна з церков не має визнання 
свого статусу у православному світі. А тому наразі йдеться про конституювання, 
тобто інституційне оформлення УППЦ та визнання світовою християнською 
спільнотою її автокефального статусу. На думку багатьох аналітиків, яку я 
поділяю, це може статися лише за умови об'єднання переважної більшості 
існуючих в Україні православних парафій в одну церкву. 

— Чого сьогодні найбільше бракує для визнання Помісної церкви? 
— Найбільше — єдності та одностайності позицій православного кліру і 

мирян в Україні. Проте нам треба усвідомити, що в Україні певний час буде якась 
частина православних віруючих, які, в силу свого виховання, звички чи 
переконань, не підтримають Українську помісну православну церкву. Хоча вони 
не будуть притіснятись. Згідно з чинним законодавством, вони вільно 
задовольнятимуть свої релігійні потреби. 

Ще одна важлива деталь, про яку обов'язково слід сказати. Визнання 
УППЦ зовсім не означатиме появу якогось варіанту державної церкви, яка 
матиме виняткові переваги, визначатиме державно-церковні стосунки в Україні. 
Йдеться лише про зняття алогічного за своєю суттю протистояння між трьома 
гілками однієї конфесії, яке ослаблює і країну, і православ'я в цілому, все глибше 
заганяючи цю конфесію в кризу. Чому, наприклад, представники УПЦ МП 
визнають хрещення католиків, греко-католиків та деяких інших християн, які 
вірують у Трійцю, але не визнають хрещення, здійснене в УПЦ КП? Адже це 
суперечить канонам церкви. І таких прикладів можна навести багато. На жаль, 
протистояння між православними церквами в Україні нині перейшло межі 
звичайного міжцерковного конфлікту. І, за умов нинішнього наростаючого 
ангажування цих церков тими чи іншими політичними силами, загрожує 
дестабілізацією суспільства. 

Ця дестабілізація декому із політиків, очевидно, дуже вигідна. А тому 
деінде ми чуємо критику ініціатив Президента України щодо унормування 
ситуації у православ'ї в Україні. При цьому підміняються поняття «втручання 
держави у внутрішні справи церков» і «втручання держави у діяльність церков». 
Перше у нас дійсно заборонене законодавством, але навряд чи якась церква може 

сказати, що хтось із держчиновників, як це було в радянські часи, «настійливо 
радить» поставити чи зняти того чи іншого клірика, прийняти необхідний владі 
церковний документ тощо.  

Проте у другому випадку Конституція України, а це статті 35 та 102, 
зобов'язують державу та Президента, як гаранта Конституції, у певних, 
означених законом, випадках втручатися у діяльність церков аж до ініціювання 
судової заборони їхньої діяльності, відстоювати права і свободи віруючих. А 
тому проблема помісності православ'я повністю відповідає як конституційним 
критеріям, так і чинному законодавству щодо національної безпеки. Наприклад, 
Закон України «Про основи національної безпеки України» чітко вказує на 
релігійний аспект загроз національним інтересам і національній безпеці України 
(ст.7) та основні напрями державної політики з питань національної безпеки в 
цих питаннях (ст. 8).  

На щастя, розуміння цих очевидних фактів є у багатьох наших 
єпископів.  

З іншого боку, як історик церкви, я можу відповідально заявити, що 
православна традиція чітко прив'язує можливості церкви отримати автокефалію 
до позиції держави — світська влада повинна бути принаймні не проти цього. 
Фактично жодна з нинішніх помісних православних церков не отримувала 
автокефалію без допомоги держави. Свого часу московські правителі так хотіли 
отримати підтвердження автокефального статусу своєї православної церкви, що 
не зупинялися навіть перед банальним ув'язненням східних патріархів. Маю на 
увазі піврічний «домашній арешт» у Москві Константинопольського патріарха 
Єремії ІІ у 1588 році. Тож не дивно, що Вселенський патріарх вирішив 
задовольнити вимогу Бориса Годунова, і 1589 рік став переломним у розвитку 
Московської церкви. Нині відома активна роль президента Росії в об'єднанні 
Руської ПЦ та Руської православної закордонної церков. І ніхто не звинувачує 
Володимира Путіна у втручанні у справи церкви. 

— Президент України також зустрічається з предстоятелями 
церков...  

— Наскільки мені відомо, Президент не веде якісь спеціальні 
переговори з предстоятелями православних церков. Адже питання унормування 
буття православ'я в Україні повинні вирішувати, перш за все, самі церкви. На 
останніх зустрічах Президента Вiктора Ющенка із предстоятелями та 
єпископатом Української православної церкви (23 грудня 2006 р. — Ред.) та УПЦ 
Київського патріархату (12 січня 2007 р. — Ред.), окрім багатьох складних 
проблем реституції церковного майна, дотримання чиновниками норм чинного 
законодавства у сфері свободи совісті тощо, порушувалася й проблема 
помісності православ'я в Україні. Для зняття напруги у суспільстві, що 
провокується блокуванням чи захопленням храмів, нищенням церковного і 
державного майна, Віктор Ющенко запропонував вищій ієрархії обох церков 
зробити певні кроки назустріч один одному, обговорити між собою нагальні 
питання буття православ'я в Україні у форматі комісії, наради чи зустрічі 
повноважних представників. Бо той стан взаємин обох церков, який нині є, 
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починає реально загрожувати стабільному розвиткові суспільства в цілому. 
Відтак було заявлено, що Президент України готовий, якщо це буде необхідно, 
виступити у ролі ініціатора чи посередника таких зустрічей, але без будь-якого 
втручання в їхній зміст.  

— А що свідчить статистика про думку простих віруючих, мирян?  
— За останні 5-6 років я не бачив жодного соціологічного дослідження в 

Україні, в якому б домінував Московський патріархат. Наприклад, з 7 по 25 
грудня 2006 р., на замовлення iнтернет-газети «Обозрeватель», такі відомі 
організації, як «Українське демократичне коло» та служба «Юкрейніан 
соціолоджі сервіс» провели загальнонаціональне соціологічне дослідження, за 
якого відносна більшість громадян України — 30,1 відсотка — звуть себе 
прихильниками УПЦ КП і лише 20,4 відсотка — УПЦ МП. Ці цифри свідчать, 
що значна частина православних віруючих хоча й відвідують (часто за 
відсутності альтернативи) храми УПЦ МП, проте своїм духовним й 
інституційним церковним центром бачать лише Київ.  

Для багатьох людей подібне кількісне співвідношення прихильників 
церков (у більшості досліджень тенденція та ж) може бути несподіваним, адже 
роками ЗМІ нас переконують, що УПЦ МП — найбільша церква: у ній, мовляв, 
зареєстровано близько одинадцяти тисяч громад, а в УПЦ КП — всього чотири 
тисячі (за даними на початок 2006 року). Проте такий підхід до оцінки кількості 
віруючих — рудимент сталінського маніпулювання свідомістю, коли був 
винайдений «об'єктивний» показник рівня релігійності населення. Віруючих 
реєстрували, ставили громаду на облік. Згодом двадцятку засновників 
репресували, що давало підстави знімати громаду з обліку і звітувати про 
зменшення релігійності населення. У всьому світі завжди рахують віруючих, а у 
нас — зареєстровані статути парафій. Але в одній парафії може бути двадцять 
осіб, а в іншій — дві тисячі. У статистиці ж в обох випадках фігуруватиме одна 
позиція. А скільки є парафій «паперових», зареєстрованих про всяк випадок — 
для претендування на ще не передане майно, не знають, напевно, і правлячі 
владики.  

Щодо рівня підтримки ідеї помісності в українському суспільстві є і 
спеціалізовані дослідження. Так, згідно з даними Київського міжнародного 
інституту соціології на грудень -2006, ідею УППЦ підтримувало 50,5 відсотка 
населення країни, 19,5 відсотка не визначилися щодо цього питання, 10,3 не 
знають, що це таке, і лише 10,7 — негативно ставляться до помiсної церкви.  

Цікаво, що в самій УПЦ МП всього 21 відсоток віруючих негативно 
ставляться до ідеї помiсностi. Інша справа, що вони найбільш організовані й 
агресивні, постійно проводять піар-кампанії для створення враження масовості. 
Прості віруючі, яких залучають до «хресних ходів» проти помісності православ'я, 
як на мене, часто і не знають, що воно таке — помісність.  

— Чи «під шумок» переговорів про Помісну церкву створено 
якийсь державний інформаційний центр, де кожен охочий міг би дізнатися 
про історію українського православ'я, пам'ятки православної культури в 
Україні і діаспорі? 

— На жаль, подібний державний чи громадський центр нині не 
створений. Існують iнтернет-сторінки окремих православних церков, читаючи які 
переконуєшся, що нині в Україні, на жаль, немає якоїсь єдиної чи хоча б 
узгодженої історії українського православ'я. Підручники та монографії з історії 
церкви часто дають протилежні оцінки тієї чи іншої події — в залежності від 
заангажованості авторів у політичні чи церковні процеси. Ось зовсім скоро УПЦ 
МП буде урочисто відзначати 15 років Харківського собору, оцінка якого 
представниками УПЦ КП та УАПЦ кардинально протилежна. І так мало не по 
кожній даті — маємо мінімум дві москво- та україноцентричну, версії чи 
трактування. І це не дивно — навіть у рамках однієї церкви спостерігається 
різночитання подій. Недавній приклад — 24 січня відбувся Архієрейський Собор 
УПЦ МП. Проте прес-служба цієї церкви, як і деякі російські ЗМІ, вперто називає 
цей Собор нарадою. Так про що будуть писати історики церкви через 20 — 30 
років — про Собор чи нараду?  

— Наскільки, на вашу думку, в нинішньому переговорному процесі 
використовується потенціал українських релігієзнавців і богословів? 

— Нині про міжправославний переговорний процес можна говорити 
лише у площині УПЦ МП — УАПЦ. Наскільки мені відомо, немає ніяких 
офіційних переговорів між Московським та Київським патрiархатами, мiж 
УАПЦ та УПЦ КП. Щодо спільної комісії між УАПЦ та УПЦ МП, то вона з 
різним статусом і різною інтенсивністю діє вже кілька років. Проте якихось 
особливих напрацювань цієї комісії не помітно. Не думаю, що в її учасників є 
якийсь брак теоретичних знань і що їм потрібні консультації релігієзнавців чи 
богословів. Причина, швидше, у безперспективності кулуарного вирішення 
глобальних проблем буття українського православ'я. Ці проблеми можуть бути 
вирішені, на наш погляд, лише помісним собором, коли до «врачування 
православ'я» буде залучено всю повноту церкви — клір та мирян. 
Соборноправність — давня риса Українського православ'я, завдяки якій 
православ'я у нас свого часу збереглося в умовах іновірного тиску.  

— Яких би ви назвали українських політологів, підкутих знаннями 
з історії релігій і сучасної релігійної ситуації? І чи хтось серйозно цікавиться 
проблемою «релігійних тріщин» у мурі державної безпеки?  

— Релігієзнавство на початку 90-х років минулого століття пережило 
кілька спроб ліквідації як навчального предмету у вищих навчальних закладах. 
Усі реформатори освіти так не любили (і справедливо!) «науковий атеїзм», що на 
хвилі протесту проти нього мало не виплеснули разом iз водою дитину. Адже, за 
такою логікою, слід було б відмінити свого часу не менш політизовані курси 
історії, біології. Авторитет релігієзнавства тільки відновлюється — кілька років 
як відкрилися релігієзнавчі спеціалізації у декількох вузах, щороку захищається 
десяток-півтора кандидатських і докторських дисертацій. Але для 
сорокасемимільйонної країни, та ще й з такою складною релігійною історією, — 
це надзвичайно мало. Наприклад, на всю країну є не більше 5 — 6 світських 
ісламознавців, які знають арабську мову. І це при тому, що у нас кількасот тисяч 
мусульман, а деякі джерела твердять, що й не менше мільйона. Тому не лише 
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ерудованих у релігійних питаннях політологів, а й експертів-релігієзнавців в 
Україні можна перерахувати на пальцях.  

Щодо «релігійних тріщин» у мурі держбезпеки, то тут дійсно є у нас 
серйозні проблеми. Знаючи ситуацію зсередини, можу констатувати, що у 
державних органах критично не вистачає фахівців із релігійної проблематики. 
Робота спеціалізованого органу (Держдепартаменту чи вже зараз знову 
Держкомітету у справах релігій — Ред.) ось уже два роки фактично паралізована 
нескінченними реорганізаціями. Не краща ситуація і на місцях — у деяких 
облдержадміністраціях у 2005 році взагалі були ліквідовані посади 
відповідальних за релігійний напрямок і наразі відновлені не у всіх областях.  

Це призводить до дуже тривожної тенденції — регіоналізації державно-
церковної політики. Тобто вирішення тих чи інших питань інституційного 
розвитку церков перебувають не у відповідності до законодавства, а залежать від 
конфесійних уподобань керівництва. Класичний приклад — ось уже кілька років 
поспіль владика Августин (УПЦ) і владика Юрій (УПЦ КП) намагаються 
отримати земельні ділянки для будівництва єпархіальних соборів, відповідно, у 
Львові та Донецьку. І кілька років вони отримують лише обіцянки. Не краща 
ситуація і з реституцією майна — у більшості областей храми повертають 
переважно УПЦ МП. Зокрема, за даними Держдепартаменту в справах релігій 
Мін'юсту України, станом на 1 січня 2006 року в Чернігівській області УПЦ МП 
передано 73 храми у власність та 186 — у використання. Усього ж ця церква на 
Чернігівщині має у своєму розпорядженні 364 культові споруди. Водночас, за 
умов майже рівної кількості вірних (згідно з соціологічними даними), УПЦ КП 
передано у власність 5 храмів, та ще 12 — у користування. Всього ж ця церква 
має у розпорядженні 36 культових споруд. Така ж тенденція і в цілому по Україні 
— на 1 січня 2006 року УПЦ МП отримала 3835 споруд у власність і ще 1754 — 
пам'яток архітектури, УПЦ КП, відповідно — 772 храми. 

Та повернiмося до національної безпеки. Розуміння того, що безпека — 
це не тільки танки і гармати, тим паче у наш час високих технологій, лише 
починає з'являтися. Дуже сподіваюся, що вже близько той час, коли до комісій із 
написання концепцій держбезпеки будуть включатися, окрім військових, й 
експерти з гуманітарних та релігійних питань. Наша недбалiсть у таких питаннях 
сягнула того, що у Києві Палац «Україна» орендують для своїх акцій релігійні 
організації, які у сусідніх країнах якщо не заборонені, то перебувають під 
жорстким контролем спецслужб. Інший приклад. Така «цікава» організація, як 
ісламська партія «Хізб-ут-Тахрір» («Ісламська партія визволення») заборонена у 
багатьох країнах Близького Сходу, а в Криму діє на напівлегальних умовах і 
навіть робить собі рекламу на місцевому телебаченні. То ж слiд збагнути, що 
мiжконфесiйнi справи — теж частина державної безпеки. 

 
 
 

  
  

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ 
 
Так називалася наукова конференція, яка відбулася 19 грудня м.р. на базі 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. На ній виступали переважно співробітники 
Відділення із змістовним звітом про своє вивчення проблем свободи 
багатоконфесійного буття в Україні. В №12 нашого часопису за 2006 рік 
частково були видрукувані матеріали цієї конференції. Продовжуємо видрук тез 
доповідей інших доповідачів. 

 
 

д. філос. н. П.ЯРОЦЬКИЙ 
 

ПРОТЕСТАНТСЬКЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ 
 
За 15 років незалежної України в пізньопротестантських течіях – 

баптистів, п’ятидесятників, адвентистів, а також свідків Єгови – відбулися істотні 
інституалізаційні зміни. Суспільна легалізація, правове визнання цих конфесій 
державою як церков і релігійних організацій, рівноправних з іншими так званими 
традиційними християнськими церквами, характерний для протестантизму 
динамізм в євангелізаційно-місіонерській діяльності й у суспільному житті, 
сприяли формуванню нового типу конфесійної конституалізації – їх 
оцерковленню, і, що найістотніше, зняли табу на відкритість до світу, сприяли 
активному входженню у громадське життя, соціогуманітарну сферу. 

Разом з тим, стрімкий ріст громад, неофітів, кількості охрещених, який був 
притаманний для першої половини 90-х років минулого століття (досягав 
щорічно 10-12%), призупинився. І, починаючи з другої половини 90-х років, 
дорівнює 2-3% щорічного приросту. Замість масової євангелізації першої 
половини 90-х років основний напрямок євангелізаційної роботи – релігійна сім’я 
і релігійна громада, діти, підлітки, молодь, євангелізаційно-реабілітаційна робота 
з групами ризику (нарко- і алкозалежними), а також з національними 
меншинами. 

Важливою сферою стала соціогуманітарна діяльність названих 
протестантських конфесій, яка коректує «вертикальні управління», що характерні 
їхній свідомості, в бік їхньої «горизонталізації», тобто діяльності церков як 
соціальних інститутів, зміщує акценти культової практики на гуманітарну, 
освітню, культурну сфери. 

Значний ріст новозабудованих протестантських культових будівель – 
Домів молитви, Залів Царства – ефективний напрямок євангелізації. Кожна 
збудована культова споруда в міському мікрорайоні, населеному пункті – це 
своєрідна візитка конфесії, яка не тільки засвідчує її наявність, а й зацікавлює, 
агітує, притягує неофітів і, що не менш важливо, конкурує з культовими 
будівлями інших церков. За статистикою Державного департаменту у справах 
релігій, в 1992-2005 рр. збудовано в Україні понад 2 тис. протестантських 
культових об’єктів. 
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Підготовка священницьких кадрів у власних духовних семінаріях, 

біблійних інститутах, християнських університетах, які діють в Україні, дала 
можливість пізньопротестантським конфесіям формувати своє богослов’я, 
нарощувати кадровий склад і покращувати рівень підготовки 
священнослужителів. Станом на 2006 р. в ЄХБ, ХВЄ, АСД і свідків Єгови 
кількість рукопокладених з відповідною богословською освітою пасторів, 
вчителів, євангелістів, єпископів сягнула понад 10 тис. осіб, що значно 
перевищує кількість священнослужителів УПЦ Київського патріархату і УАПЦ 
разом узятих (тут їх загалом 6137). 

Усі пізньопротестантські конфесії в Україні засновують своє світобачення, 
зокрема щодо ролі і місця релігії в сучасному секуляризованому суспільстві, на 
антропологічній парадигмі, надаючи пріоритетного значення громадському 
суспільству, поза конфесійному його облаштуванню, солідаризуючись з 
принципами Конституції України про відокремлення церкви від держави і школи 
від церкви. 

Віруючі протестантських конфесій бачать особливу для суспільства 
небезпеку в запровадженні будь-яких переваг чи винятків для якоїсь однієї релігії 
або кількох релігій, оскільки вважають, що завжди, коли релігійні інституції 
посилювали свої позиції або намагалися за допомогою державної влади 
ініціювати виконання клерикальних проектів, результат був негативним в цілому 
для суспільства. Відтак, пізньопротестантські церкви і релігійні організації 
вважають важливим для себе завданням ініціювати моральну відповідальність 
громадян перед суспільством, спонукати людей об’єднуватися у громадянські 
організації, зорієнтовані на соціогуманітарні, освітні, правозахисні цілі.  

Церква, як сакральна установа, не повинна брати участь у політичному 
житті, партійній діяльності, яка роз’єднує суспільство. Такої точки зору 
дотримуються усі пізньопротестантські конфесії. Водночас у баптистів, 
п’ятидесятників, адвентистів утверджується переконання про доцільність участі у 
суспільній, державній діяльності, а утримання від будь-якої політичної діяльності 
– обов’язкова вимога штатних служителів церкви. Віруючі цих конфесій 
працюють у місцевих і центральних органах влади, балотуються як кандидати і 
обирають на виборах до місцевих рад і Верховної Ради України. 

Пізньопротестантські конфесії все більше позиціонують себе як українські, 
патріотичні, екуменічні. Вони сприяють утвердженню конфесійної рівноваги, 
толерантності й стабільності українського суспільства, виступаючи водночас 
проти національної обмеженості, шовінізму, ксенофобії, екстремізму в будь-яких 
формах – світських і клерикальних. 

 
 

к. філософ. н. Г.КУЛАГІНА  
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИЯВИ РЕЛІГІЙНОСТІ 
 

Індивідуальна релігійність - явище динамічне, як у кількісному, так і у 
якісному вимірах. Результати соціологічних опитувань засвідчують сталість 

тенденції зростання чисельності громадян, що визнають себе віруючими. Проте 
таке зростання відбувається за рахунок тих груп громадян, які за релігійним 
самовизначенням вагалися між вірою та невір’ям. Водночас зміни в групах 
невіруючих, переконаних атеїстів і байдужих до релігії є незначними 
Національна безпека і оборона. – 2002. - №10. – С.14-22).. 

Майже не змінюється узагальнена характеристика віруючих за 
соціально-демографічними ознаками. Найбільше віруючих серед жінок, осіб, 
старших 50 років, тих, хто має неповну середню освіту, серед селян і жителів 
невеликих містечок та серед жителів Західного регіону України. Однак окремі 
складові цієї узагальненої характеристики зазнають певних змін, що полягають у 
наступному: збільшується частка віруючих серед чоловіків; стає вищим відсоток 
віруючих серед молоді та осіб середнього віку; зростає частка віруючих серед 
тих, хто має вищу і незакінчену вищу освіту. Привертає увагу та обставина, що 
найбільше зростання частки віруючих відзначається у невеликих населених 
пунктах, де суттєвими чинниками є усталений спосіб життя, звичаї, традиції, 
громадська думка, тобто там, де переважають конформістські риси способу 
життя та поведінки. 

Продовжує спостерігатися відчутна залежність між релігійним 
самовизначенням людини та умовами її виховання в сім’ї. Особи, які 
виховувалися в релігійному дусі, здебільшого визнають себе віруючими або ж 
вагаються між вірою і невір’ям. Натомість вихідці із сімей, де не практикувалося 
релігійне виховання, вважать себе невіруючими або переконаними атеїстами. 
Загалом, 32,4% дорослого населення України виховувалися в релігійному дусі (за 
даними 2002 року). Традиції релігійного виховання в сім’ї мають виразну 
регіональну специфіку. Найбільшою мірою вони вкорінені на Заході (74,7%), 
найменшою – на Сході країни (18,0%). 

За ознакою віросповідного та конфесійного самовизначення 
переважна більшість опитаних відносять себе до послідовників православ’я 
(68,8%). Далі релігійні вподобання розподілились таким чином: 6,9% віддають 
перевагу греко-католицизму, 2,2% - протестантизму, 0,8% - римо-католицизму, 
0,7% - ісламу, по 0,1% - іудаїзму, індуїзму, язичництву. Певний відсоток 
респондентів не віднесли себе до жодного з віросповідань (13,5%). Серед 
важливих чинників своєї віросповідної невизначеності ця група опитаних назвала 
наступні: суперечливість особистим переконанням (39,3%); впевненість у тому, 
що релігійні почуття можуть задовольнятися і без належності до конкретної 
релігії (22,7%); відсутність знань про таку релігію, яка б відповідала їх духовним 
пошукам (13,8%); занадто жорсткі приписи багатьох з релігій (7,4%). Аналіз 
масиву даних дозволяє з’ясувати, що на жорсткість релігійних приписів вказують 
переважно ті, хто вагається між вірою і невір’ям. 

Серед особливостей віросповідного та конфесійного самовизначення 
громадян можна відзначити наступні: 

ü існує група віруючих, які визначають себе “просто християнами” і 
не відносять себе до якоїсь певної конфесії чи деномінації (6,4% 
серед усіх респондентів); 
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ü    православними вважають себе не лише ті, хто називає себе 

віруючими. Серед тих, хто вагається між вірою і невір’ям до 
православних віднесли себе 77,2%, а також майже кожний третій з 
невіруючих, атеїстів та байдужих до релігії. 

Отже, православ’я дотримується чимало тих, хто не має чітко визначеної 
релігійної і світоглядної орієнтації, не може назвати себе щирим віруючим, але 
асоціює себе з традиційною релігією країни. Це може трактуватися двозначно: 
по-перше, як ототожнення православної ідентичності з національною (етнічною) 
та, по-друге, як посилення православного конформізму. 

  
 

д. філос. н. О.САГАН 
 

СТАН ПРАВОСЛАВ’Я УКРАЇНИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРІЇ 
 

Нинішній стан православ’я в Україні, як і Вселенського православ’я в 
цілому, характеризується наявністю значних проблем системного характеру, не 
вирішення чи нехтування якими призводить до поглиблення кризи конфесії. 
Поява цих проблем має історичний характер, оскільки відбувалася протягом 
значного періоду часу і була пов’язана із політичними, економічними та 
релігійними (у значенні впливу різних конфесій) особливостями розвитку 
православ’я на тій чи іншій території. Парадигма вирішення чи усунення 
нинішніх труднощів у розвитку православ’я, на наш погляд, повинна базуватися 
на розумінні того, що вони стосуються не окремих аспектів існування 
православ’я, які можуть бути переглянуті у приватному (в межах однієї помісної 
церкви) порядку, а всього буття конфесії. А тому, у зв’язку із поглибленням 
протиріч між православними церквами, певними відцентровими процесами між 
крупними православними центрами, стає все більш проблематичним швидке 
вирішення актуальних питань.  

Таким чином, жодна із помісних православних церков не спроможна 
самостійно вирішити накопичений комплекс проблем. Цей процес потребує 
об’єднання зусиль всього Вселенського православ’я, яке в даному разі повинно 
абстрагуватися від тягаря історичних непорозумінь між церквами і виступити як 
планетарне явище. 

Оцінюючи нинішній стан православ’я в Україні (та й у світі в цілому), 
слід взяти до уваги його чітку прив’язаність до державної влади. Православ’я 
продовжує існувати в умовах тісної залежності інституційного (і навіть 
внутрішнього – доґматично-канонічного) розвитку церкви від влади. Тому ми 
можемо говорити про історичну обумовленість невлаштованості його 
доґматично-канонічного корпусу,2 що призводить до домінування суб’єктивного 
чинника у витрактуванні канонів й застосуванні обрядів православної церкви. 

                                            
2 Дет. див.: Саган О. Вселенське православ’я: суть, проблеми, сучасний стан. – К., 
2004. – С. 93-134. 

Відтак нинішні труднощі у розвитку православ’я в Україні є еклезіологічно й 
історично обумовлені.  

Ключові проблеми православних Церков у концентрованому вигляді були 
сформульовані на спільних міжправославних нарадах, започаткованих на о. 
Родос у 1961 році. Було визначено кілька блоків питань, що потребують 
негайного вирішення. Ці питання формувалися не одне століття і стосуються 
доґматики, богослужіння, управління, міжправославних відносин, відносин 
православних Церков з іншим християнським світом, методів “закріплення” 
православ’я у світі, нових богословських і соціальних доктрин тощо.3  

Серед найбільш значних проблем нинішнього православ’я виділимо 
наступні: а). Відсутність канонічно обґрунтованої традиції надання певним 
Церквам автокефального чи автономного статусу, що призводить до збільшення 
кількості міжцерковних і внутрішньоцерковних конфліктів. 
б). Невпорядкованість канонічного корпусу православ’я, коли одну і ту ж тезу з 
допомогою одних канонів обґрунтовують, а з допомогою інших – заперечують. 
в). Відсутність єдиної концепції щодо витрактування поняття “православної 
діаспори”. г). Історична обумовленість відсутності богословсько обґрунтованих 
та суспільно значимих соціальних доктрин у православних Церквах. Лише у 2000 
р. Руська ПЦ одна із перших офіційно прийняла таку доктрину. Але документ 
викликає значну і небезпідставну критику як з боку мирян, так і з боку кліриків 
Церкви. д). Втрата навиків проведення ефективної місіонерської (і 
контрмісіонерської) роботи. “Церква втратила досвід катехизації, у неї немає 
зараз достатньої кількості підготовлених високопрофесійних кадрів – змушений 
визнати митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан).4 І ці слова 
владики може повторити Предстоятель будь-якої із Помісних православних 
Церков. Наслідком цього є те, а це православні богослови вимушені визнавати, 
що "більшість віруючих не знають тонкощів богослов’я і не цікавляться ними".5 
ж). Низький загальний рівень світської та спеціалізованої освіти православного 
кліру. Нині практично у всіх православних Церквах на порядку денному стоїть 
питання “серйозного переосмислення існуючої системи богословської освіти, 
радикальної реформи духовних шкіл”.6 Проте напрями цього переосмислення у 
різних церквах різні і часто диктуються історичними традиціями освіти у країні. 
Наприклад, Московська патріархія у питанні освіти кліру стоїть на позиціях, що 
метою реформи духовного виховання є відмова від протестантських впливів і 
максимальне наближення до тієї моделі богословської школи, яка існувала на 
християнському Сході в першому тисячолітті. За словами ректора Київської 

                                            
3 Див.: Дамаскин (Папандреу), митрополит Швейцарский. Православие на пороге 
третьего тысячелетия. – К., 1999. – С. 107-110. 
4 Інтерв’ю телепередачі "Релігія в особах" // УТ-1. - 24 квітня 1995 р.  
5 Алипий (Костальский-Бороздин), архимандрит; Исайя (Белов), архимандрит.. 
Догматическое богословие. – Сергиев -Посад, 2000.– С. 5. 
6 Иларион (Алфеев), игумен. Православное богословие на рубеже столетий. – М., 
1999.– С. 5. 



60                               61 
духовної академії УПЦ КП архиєпископа Димитрія (Рудюка), саме за такими 
навчальними програмами і планами й працюють нині більшість православних 
семінарій і академій пострадянського простору.7 Тому не дивно, що в 
православних духовних школах “викладання багатьох богословських предметів 
до сих пір будується за зразками схоластичних схем середньовічного Заходу”,8 
від яких на Заході вже давно відмовилися. з). Відсутність широкомасштабних 
програм роботи з молоддю. Важливе значення для подальшого розвитку 
православного молодіжного руху мало Всесвітнє об’єднання православної 
молоді і богословських шкіл – “Сіндесмос”. Деяке пожвавлення молодіжного 
православного руху відбулося наприкінці ХХ століття. Зазначимо, що одним із 
напрямів нинішньої роботи з “воцерковленою молоддю” в багатьох 
православних Церквах проголошено “воцерковлення Інтернету”. е). Проблема 
запровадження чи заборони національних мов у богослужінні і проповідях. 
є). Реформа богослужбової практики та обрядовості, яка відбулася в католицизмі 
та протестантизмі, а у православ’ї, незважаючи на декларації щодо незмінності 
цих сторін життя конфесії, відбувається хаотично, на розсуд Помісних церков. 
Причому мова йде не про якісь революційні зміни богослужіння, а, за словами 
Константинопольського патріарха Атенагора І, “обережні зміни літургії”, після 
яких “народ повинен забути своє місце в Церкві, щоб повністю розуміти 
богослужіння і брати в ньому участь. Собор повинен вирішити проблеми нині 
застарілої літургії, мов і по-новому осмислити роль священиків, хору і народу”.9 
Всі ці питання є надзвичайно актуальними для конфесії, оскільки, за влучним 
висловом М.Бердяєва, “православ’я, перш за все, літургійне. Воно навчає народ, 
розвиває його ... самою літургійною дією, в якій даний прообраз преображення 
життя”.10 и). Проблема уніфікації календарних стилів.  

Означені вище, та інші, менш актуальні, проблеми нинішнього 
Вселенського православ’я можуть і повинні бути вирішені. Тим більше, що 
православ’я вже не одноразово потрапляло в подібні труднощі й завжди 
знаходило вихід (не завжди, на наш погляд, найбільш оптимальний). Як приклад 
успішного виходу із катастрофічного стану православ’я в Україні можна навести 
діяльність митрополита Петра Могили.  

Отже, наявність історично обумовлених слабих сторін нинішнього 
православ’я і жорстка конкуренція з боку інших конфесій в умовах сучасного 
секуляризованого світу ставить нові вимоги перед православними Церквами. Від 

                                            
7 Див.: Отчего Церковь на государство обижается // Релігійна панорама.– 2002.– 
№ 11.– С. 7. 
8 Димитрій, єпископ. Про духовну освіту в навчальних закладах УПЦ Київського 
Патріархату. // Ювілейний Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату (9-
10.01.2001). Документи і матеріали.– К., 2001.– С.53. 
9 Цит. за: Клеман О. Беседы с патриархом Афинагором. – Брюссель, 1993. – С. 
345. 
10 Бердяев Н.А. Истина Православия // Православие и культура. – 1993. – № 1. – 
С. 92.  

швидкості і якості їх вирішення буде залежати подальша доля Українського та 
Вселенського православ’я в цілому. 

 
д. філос. н. В.ЄЛЕНСЬКИЙ 

 
УКРАЇНСЬКИЙ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ ТИП: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ І ЗМІНИ 
 
Принаймні три контрапункти мали б, як видається, передувати аналізу 

спільнотного аспекту сучасного стану релігійності українців.  
По-перше, Україна ніколи не була “релігійною пустелею”; її релігійне 

життя напередодні колапсу комунізму розвивалося хоча і в обмежених ареалах, 
однак було достатньо насиченим, а мережа релігійних організацій складала від 
40% (пізньопротестантські спільноти) до 65 % (православні парафії) 
загальносоюзної мережі. Народна релігійність лишалася невикорінною, 
передовсім в аграрних регіонах на захід від Дніпра, а релігійне підпілля діяло 
впродовж усього радянського періоду.  

По-друге, більшість суспільств в оцінці релігійності виходять з 
уявлення, нібито рівень сучасної їм релігійної культури зазнає послідовної ерозії, 
побожність занепадає і є незрівнянною у порівнянні з тією, що її демонстрували 
попередні покоління. Таке сприйняття дуже характерне і для ХVІІІ-ХІХ, і для ХХ 
століть. Наприклад, А.Шмідт у «Материалах для географии и статистики России 
собранных офицерами генерального штаба» пише, що релігійна ревність 
українців Півдня України другої половини ХІХ ст. втратилась, тоді як забобони 
розквітають: українець вірить в існування відьом, домових, пристріту, достатньо 
впевнений у дієвості ворожби Ще більш критичні зауваження зустрічаємо у 
записках архієреїв і єпархіальних місіонерів.  

По-третє, пострадянські суспільства, які пройшли через експеримент з 
викорінення традиційної інституційної релігійності і де участь релігійних 
інститутів у процесі соціалізації принаймні трьох поколінь була зведена до 
мінімуму, висувають завищені вимоги до релігійності своїх співгромадян. В 
масовій свідомості вкорінено образ “справжнього віруючого”, який послідовно 
виконує всі релігійні приписи, беззастережно вірить у фундаментальні 
догматичні положення своєї Церкви, регулярно відвідує богослужіння, має 
ґрунтовні релігійні знання і демонструє високоморальну поведінку. 
Недосяжність такого “ідеального типу” навіть у якомусь наближенні формує 
уявлення про „неповноцінність” релігійності українців.  

Насправді, інтегрований показник релігійності українців (релігійна 
поведінка, релігійне знання, індивідуальна побожність, релігійно-інституційна 
залученість), покладений в координати центрально- та східноєвропейських 
суспільств, свідчить про “нормальність” цієї релігійності. Україна поступається, 
звісно, Угорщині та Словаччині, не кажучи вже про Румунію і Польщу, але 
випереджає Чехію, Латвію, Естонію і Білорусь. Середній киянин, як свідчить 
Європейська програма з дослідження цінностей (EVS), відвідує церкву 11-12 
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разів на рік, на заході цей показник становить 22-23 рази, на сході й півдні – 7-8 
разів.  

На параметри цієї релігійності впливають ті ж, по суті справи, фактори, 
що й на інші європейські суспільства. Це, передовсім, тип релігійної культури, 
який формувався в процесі націєгенези. культурного і психологічного клімату. 
Для України кінця 1990-х – початку 2000-х років характерними є бурхливий 
церковно-інституційний розвиток та дедалі зростання самодекларацій 
релігійності (понад дві третини опитаних різними соціологічними службами) за 
набагато більш скромного зростання показників, які характеризують 
послідовність релігійної поведінки; високий рівень ідентифікацій з 
„Православ’ям взагалі” як з культурним простором, де певною мірою знімається 
питання про остаточну ідентичність, за одного з найнижчих серед 
посткомуністичних країн рівня участі у справах тієї чи іншої Церкви.  

Хоча стосовно України важко говорити про єдиний тип релігійної 
культури – всередині його виразно вичитуються досить відмінні субкультури – 
певні спільні риси релігійно-культурної атмосфери в суспільстві все ж існують. В 
цій атмосфері „церковність” отримує помітне громадське заохочення і навіть 
вказує на респектабельність – політичний, культурний істеблішмент, зірки 
спорту й естради незмінно підкреслюють власну релігійність. Попри те, що 
невідокремною складовою цього релігійно-культурного типу є боротьба ієрархії 
та священства за близькість до носіїв влади, прославлення візантійської симфонії 
та звернення до держави як остаточного арбітра, він є досить відмінним від того, 
що розвивається в Росії. В російському варіанті, на думку соціолога Б.Дубова 
вичитуються три тенденції формування “нової ідентифікації”: ізоляціонізму і 
ксенофобії, відмови від змін і примирення з радянським минулим та засвоєння 
ролі стороннього спостерігача, самоусунення від відповідальності за сьогодення і 
майбутнє. 11  

Хоча, знов таки, український культурний тип успадковує дуже суттєві 
риси домодерної аграрної релігійної культури, він виявився здатним до 
самоактуалізації і консолідації гуманістичного ядра у власній структурі. Це, 
зокрема, стало очевидним під час Помаранчевої революції, коли релігії як 
мережевій організації з ешелонованою структурою, ієрархією інституцій, 
професійним корпусом служителів і відпрацьованим механізмом індоктринації 
протистояла релігія як символічний простір, де відбувається вихід за межі 
буденності і прилучення до світу вищих значень, релігія як ідентифікаційний 
маркер, більш або менш усталена система цінностей, набір поведінських норм та 
“народних” звичаїв та уявлень. І ця релігія виявилася здатною надавати людям 
потужну символічну мову і підсилюваність і певної миті стало зрозуміло, що 
релігія здатна бути серйозною консолідуючою і, між іншим, націєтворчою силою 
не через проведення демаркаційних ліній з інорелігійними спільнотами та 

                                            
11 Дубин Б.В. Симулятивная власть и церемониальная политика. О политической 
культуре современной России // Вестник общественного мнения: Данные. 
Анализ. Дискуссии. 2006. № 1 (81). С. 14-25.  

мобілізацію колективного “ми” проти “вони”, а надаючи політиці надійного 
морального підґрунтя, збагачуючи її фундаментальними цінностями свободи, 
відповідальності і справедливості. 

 
* * * 

 
В Македонії переглянуть закон про релігії. Релігійні меншини 

висловлюють свою стурбованість з цього приводу. Вони не ознайомлені із 
змістом проекту. Залишається нез’ясованим, чи буде надаватися правовий статус 
всім релігійним громадам без дискримінації. А також, чи дозволить новий закон 
релігійним меншинам будувати чи купляти культові споруди. Чи збереже 
законопроект визнання п’яти конфесій, що мають більше прав, ніж решта 
релігійних меншин. 

Нині в Македонії діє закон про релігії, прийнятий в липні 1977 року. 
Проте він утримує багато обмежень на свободу віросповідань, незважаючи на 
рішення Конституційного суду 1998 і 1999 років, яке знімало більшість 
обмежувальних положень. Зокрема законом визнається п’ять віросповідань - 
Македонська Православна Церква, Ісламська спільнота, Католицька Церква, 
Єврейська громада і методистська церква. Решта релігійних груп мають далеко 
нижчий статус. Релігійні меншини зустрічаються з певними труднощами при 
будівництві культових будівель. 

Віруючі меншин сподіваються, що новий законопроект внесе зміни в 
існуючу ситуацію і відмінить обмеження свободи віросповідань. 

 
* * * 

 
Румунський закон про релігії - «найгірший в Європі». «Новий член 

Європейського союзу – Румунія – має найстрогіший закон про релігії в Європі», - 
заявляють в американському Інституті релігії і суспільної політики (Institute for 
Religion and Public Policy). Ця правозахисна група також відзначає, що новий 
закон «проштовхнули» через парламент всього за декілька днів до того, як 
колишня комуністична країна приєдналась к ЄС. «Прийняття цього закону - це 
очевидна атака на релігійну свободу і фундаментальні права людини», -- заявив 
президент Інституту релігії і суспільної політики Джозеф К. Грибовскі. На його 
думку, цей закон «мало чим відрізняється, якщо й відрізняється взагалі» від 
закону, який діяв при комуністичному режимі. 

 Згідно нового закону, офіційне визнання держави можуть одержати 
тільки релігійні організації, кількість яких не менше 0,1 % від загальної кількості 
населення країни (або не менше 23 000 осіб). Попередній закон визнавав тільки 
18 релігійних течій, біля чверті з них не досягали цього порогу. Крім того, тепер 
релігійна організація, яка хоче одержати реєстрацію, повинна безперервно діяти 
на території Румунії протягом 12 років. Закон посягає на свободу слова і 
віросповідань й створює привілейовані умови для Румунської Православної 
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Церкви, до якої належить десь 87 % румун. Католицька Церква охоплює біля 5% 
населення. 

В грудні Інститут релігії і суспільної політики направив президенту 
Басеску лист, закликаючи його не підписувати закон. Автори листа вважають, що 
закон суперечить принципам Організації із безпеки й співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), стандартам Європейського союзу і Ради Європи, тому що «піддає 
дискримінації релігійні спільноти, що становлять меншість». Деякі правозахисні 
організації в Румунії планують податися до Європейського суду з прав людини, 
вимагаючи анулювання дискримінаційного закону. 
  
 

 
НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 

ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Пылаев М.А. Западная феноменология религии. – РГГУ, 2006. Аналізуються 

ключові концепції феноменології релігії, що об’єднують концептуальні поля 
емпіричного релігієзнавства, філософії та теології. Феноменологія релігії 
розглядається на трьох етапах її існування: в процесі генези (Н.Зедерблом), 
класичного становлення (Р.Отто, Ф.Хайлер, Г.Меншінг, К.Гольдамер, 
Г.Віденгрен та ін.) і сучасності (В.Гантке). Реконструюється загальна 
міфологія релігії в моделях священного, приводяться приклади 
компаративістських описань основних форм священного – предметів, явищ, 
уявлень і переживань святого. 

Шелковая Н.В. Введение в религиоведение. – Феникс, 2007. На відміну від 
багатьох підручників з релігієзнавства, в яких релігія розглядається з позицій 
історії і соціології релігії, а саме релігієзнавство як наука про релігію, як 
сукупність знань про неї, в цій книзі релігія розглядається насамперед як 
духовно-психологічний феномен, а релігієзнавство як знавство релігії. Під 
цим кутом зору розглянута історія релігії і її окремі конфесії. При цьому 
релігії розглядаються з різноманіття позицій – історії релігії, філософії релігії, 
психології релігії, соціології релігії, феноменології релігії, герменевтики 
релігії та ін. Проте головний акцент – все ж філософсько-психологічний 
підхід до неї. 

„Нищення пам’яті: архітектура у війні”. Під такою назвою видано у Лондоні 
книгу Роберта Бевана. Автор доводить, що в такий спосіб нищаться етноси. 
Адже для кожного народу архітектура є культовим об’єктом і набирає 
значення тотему – містичного охоронця народу. Споруда храму – це не лише 
сакральна установа. Вона репрезентує присутність суспільства у часі, його 
культурну пам’ять, є матеріальним доказом реальності й легітимності його 
історії. Через нищення чужих архітектурних пам’яток колонізатор здійснює 
примусове забуття, культурну чистку, прагне впровадити нову національну та 
релігійну ідентичність. Окрім інших прикладів, автор книги звертається і до 

історії України тридцятих років м.ст., коли тут було знищено архітектурні 
пам’ятки українського бароко в містах, а також унікальні дерев’яні храми по 
селах. Було знищено майже всі дерев’яні церкви центральних областей країни 
та всі високі дерев’яні церкви Лівобережжя. Це нібито була боротьба з 
„українським націоналізмом”. „Доля цих церков – одна з найболіших трагедій 
в новітній історії архітектури, - пише Беван, - яку можна порівняти лише із 
втратою дерев’яних синагог” (День. - №31). 

Видрукувано книгу „Релігій багато, завіт – один”, автором якої є Йозеф 
Ратцінгер, яку він написав ще до того, як став Папою Римським. Через 
книгу проходить діалог між релігіями, зокрема відносини між іудеями і 
християнами. Континенти, народи, культури, релігії - зустріч і діалог між 
релігіями світу віднині стали внутрішньою необхідністю для цивілізованого 
співіснування. Тема відносин між Церквою та Ізраїлем набуває все більшої 
актуальності. Як знайти точки зіткнення? Який зв’язок між Старим і Новим 
Завітами, між іудейськими і християнськими поглядами? Потрібно або 
відмовитися від чогось, або ж шукати новий рівень діалогу. На думку автора 
книги, що є безсумнівним, Біблія є єдиним цілим. 

„Ісус із Назарета: від хрещення до перевтілення”. Так називається книга Папи 
Бенедикта ХVІ, яку вже охрестили „кодом Ратцінгера” на противагу „коду да 
Вінчі” Дена Брауна. У своїй 400-сторінковій книзі Папа відстоює канонічний 
образ Христа і зазначає, що в Євангелії постать Ісуса „значно логічніша і, з 
історичної точки зору, набагато зрозуміліша, аніж ті реконструкції, з якими 
ми зіткнулися протягом останнього десятиліття. Книга вкотре засвідчила, що 
новий Папа не настільки мирний щодо ворогів християнства, як його 
попередник. Він прагне захистити християнство від зайвого 
самокритиканства. 

«Народный календарь крымских караимов – 2007». Такий барвистий 
календар видрукувано вперше. У виданні подається національна символіка – 
синьо-біло-жовтий прапор, герб з сенком, калканом і фортецею. На 
фотографіях Кале і Євпаторія в різні сезони року. 

Ильин Н.А. Путь духовного обновления. – Русская книга, 2007. В збірник 
ввійшли праці „Шлях духовного оновлення”, ”Основи християнської 
культури” та ін. Розглядаються фундаментальні питання буття в їх 
національному, соціальному, релігійному ракурсах. 

Бахтин Максим. Богословское осмысление истории. – М.,2006. Праця 
присвячена теолого-антропологічному аналізу моделей історії, що складають 
скарбницю філософсько-історичної думки людства. 

Пащенко В.О. Гончарова правда про духовність і церкву.-Полтава, 2006. У 
великій монографії знаного історика релігії в Україні В.О.Пащенка 
аналізуються погляди великого українця Олеся Гончара на релігію, Церкву, 
духовність. Розглядаються окремі аспекти його боротьби за відродження 
святинь українського народу. 

Матвєєв В.О. Релігієзнавство. Навчальний посібник. – Ніжин, 2006. 
Підручник вміщує філософський аналіз основних проблем релігієзнавства – 
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предмету, методів, принципів, а також природи, суспільних функцій релігії, її 
історичного розвитку від первісних вірувань до світових релігій. Особлива 
увага – новим релігійним течіям. 

 
 

РЕЛІГІЙНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ 
Таблиця змін з даними на 1 січня відповідного року 
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Російська 
Православна 
Вільна Церква 
(закордонна) 

 8  8/
2  9  8  7  9/
1  17
  30
  33
 

Руська 
Православна 

Церква 

2 4 – – – – – – – 

Українська 
істинно-

православна 
незалежна Церква 

–   –  –  –  –  1  2 – – 

Українська 
реформована 
Православна 

Церква 

– – – – – 1 – 
/ 1

 

– – 

Древлеправославн
а Церква 

новозибківська 
згода 

1 – – – – 2 2 – – 

Незалежні Прав-ні 
громади – 2 3 5 4 4 4/

1 – – 

Апокаліптична 
Прав-на Церква 

1 3/ 1 4 3/ 1 4 3/ 3 3/ 3 – – 

Грецькі Прав-ні 
громади 

– 1/
 1 2/
 1 2 2 2 2 – – 

ТЕЧІЇ ПРАВОСЛАВНОГО КОРІННЯ 
Російська Прав-на 
Старообрядницька 

Церква 
(білокриницька 

згода) 

 
44 

 
36 
/ 15 

 
45 
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49 
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Старообрядницька 
Церква 

(безпопівська 
згода) 

 
14 

 
4 
/ 9 

 
6 
/ 6 

 
7 
/ 5 

 
7 
/ 2 

 
9 
/ 3 

 
9 
/ 3 

 
10/ 
2 

 
10 
/2 
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спільноти - – – – – – – 35/1

0 
66/1

2 
КАТОЛИЦИЗМ 
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/ 20 772 840 
/ 2 
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7 
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/7 

Українська Греко-
Католицька 
Церква 
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3 
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3350 
/ 6 

3388 
/ 49 

3416 
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/ 45 

3527
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5 

3624 
/4 

Вірмено-
Католицька 
Церква 

1 1 1 1 1 2 3 – – 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
Німецька 

Євангелічно-
Лютер. Церква 

5 18 29 41 
/ 1 40 42 43 

/ 1 
36 
/1 

39 
/1 

Українська 
Євангелічно-
Лютер. Церква 

– 3 7 14 
/ 1 23 27 

/ 1 29 41 42 
 

Шведська Лютер. 
Церква 

 
– 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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Інші лютеранські 

церкви – – – – – – – 15 18 

Пресвітеріани 1 8 20 28 28 / 
1 

36 / 
1 

38 / 
3 52 66/2 

Українська 
Євангелічно-
Реформатська 

Церква 

 
– 

 
2 

 
2 

 
– 

 
3 

 
3 

 
5 

 
– 

 
– 

Закарпатська 
реформатська 

Церква 
91 93 102 105 

/ 3 
107 
/ 1 

107 
/ 1 

110 
/ 1 

115/ 
2 118 

Угорська 
реформатська 

Церква 

 
– 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
– 

 
– 

Назаряни – 3 / 5 4 / 5 5 / 5 5 / 5 9 / 5 12 / 
5 – – 

Всеукраїнський 
Союз об’єднань 

християн-
баптистів (ЄХБ) 

 
112
7 

 
1423 
/83 

 
1745 
/57 

 
1966 
/ 102 

 
2162 
/ 101 

 
2260 
/ 81 

 
2300 
/ 77 

 
2552
/ 55 

 
2626 
/79 

Рада Церков ЄХБ 44 3/ 48 4/ 33 8/ 25 3/ 16 10/ 
27 9/ 22 9/40 9/40 

Незалежні 
громади ЄХБ 21 33 

/ 18 
41 
/ 20 

77 
/ 6 

98 
/ 8 

116 
/ 10 

131 
/ 11 – – 

Братство 
незалежних 

церков і місій ЄХБ 

 
– 

 
– 

 
19/7 

 
22 

 
22/1 

 
41/1 

 
45 

 
– 

 
– 

Корейська 
баптистська 
Церква 

– 1 1 3 3 5 4 – – 

Асоціація 
незалежних 
євангельських 
християн-
баптистів 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
9 

 
11/ 1 

 
– 

 
– 

Собор незалежних 
євангельських 
церков України 

 
– 

 
- 

 
3 

 
5 

 
10 

 
6 

 
4 

 
– 

 
– 

Незалежні 
громади 

євангелічних 
християн України 

 
– 
 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
– 

 
– 

Об’єднання 
християнських 
церков «Слово 

життя» 

 
– 

 
- 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
– 

 
– 

Євангельські 
християни 13 39 

/ 31 
63 
/ 37 

71 
/ 3 

83 
/ 1 

101 
/ 1 

131 
/ 1 – 250 

/2 

Собор незалежних 
христ. Церков 

України "ІХТЮС" 

 
– 

 
– 

 
2 

 
2 

 
9 

 
3 

 
2 

 
– 

 
– 

Чеська 
Євангельська 

Церква 
– – – – 2 2 2 – – 

Інші організації 
євангельських 
християн-
баптистів 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
228\ 
17 

 
242 
/17 

Союз Християн 
віри євангельської 
(п’ятидесятники) 

565 710 
/ 129 

926 
/ 63 

1061 
/ 142 

1154 
/ 130 

1220 
/ 122 

1335 
/ 126 

1460
/ 

84 

1500 
/88 

Союз вільних 
Церков християн 
віри євангельської 

19 30 
/ 9 

54 
/ 5 

80 
/ 7 

110 
/ 8 

122 
/ 70 

129 
/ 70 

112 
/72 

128 
/72 

Асоціація 
місіонерських 

Церков 
євангельських 

християн в Україні 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
4 
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– 
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Україні 

 
– 
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21 
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Церков християн 
віри євангельської 

 
– 
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- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 
/ 2 
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/29 
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/97 

Незалежні 
громади християн 
віри євангельської 
п’ятидесятників 
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57 

/100 

 
– 
 

 
147/ 
86 

 
147/ 
86 

 
148/ 
27 

 
177/ 
26 

 
– 

 
– 

Громади 
п’ятидесятників-

сіоністів 
1 – – – – – – – 

 – 

Інші організації 
християн 

євангельської віри 
– – – – – – – 317 

/38 
362 
/30 

Адвентисти 
сьомого дня 276 424 

/ 12 
616 
/ 19 

725 
/ 18 

790 
/ 32 

853 
/ 26 

914 
/ 30 

964 
/42 

1003 
/42 

Адвентисти-
реформісти 18 9 / 

25 
13/ 
16 

24/ 
31 

17/ 
23 

18/ 
23 

17/ 
24 

22/2
1 

26/1
8 

Незалежна 
громада АСД – - - 1 1 1 2 – – 

Свідки Єгови 366 183 
/ 325 

282 
/ 284 

313 
/ 290 

372 
/ 284 

489 
/ 299 

537 
/ 322 

627 
/345 

670 
/345 
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Методистська 

Церква 3 5 / 1 6 / 2 10 10 / 
1 

12 / 
1 

15 / 
1 – – 

Корейська 
методистська 

Церква 
1 3 – – 1 – – – – 

Меноніти – 1 1 2 3 3 3 – – 
Незалежні 
громади 

протестантського 
напряму 

– 20 
/ 2 

282 
/ 55 

50 
/ 2 

57 
/ 2 

86 
/ 2 

64 
/ 8 – – 

Громади 
Англіканської 

церкви 
– – – 1 2 2 2 – – 

Духовний центр 
"Нове покоління" 
християнських 
церков України 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
7 

 
11/1 

 
15/ 1 

 
– 

 
– 

Центр об’єднання 
єван-гельських 
церков в Україні 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
2 

 
2 

 
– 

 
– 

НЕОХРИСТИЯНСЬКІ ТЕЧІЇ 
Церква Повного 

Євангелія 3 56 
/ 2 

157 
/ 3 

303 
/ 42 

288 
/ 5 

297 
/ 5 392 503 

/7 
578 
/5 

Громади 
харизматичного 

напряму 
24 78 

/ 20 68 145 159 
/ 14 

197 
/ 14 

214 
/ 13 – – 

Українська 
християнська 
євангельська 

Церква 

– – – – 76 
/ 30 

132 
/ 28 136 159 

/10 
1671 

/1 

Союз Церкви 
Божої України – – – – 18 / 

3 21/1 37/ 1 72/5 77/1
0 

Церква Божа в 
пророцтвах – – – 37 / 4 35 63 67 / 

6 67 71 

Церква Живого 
Бога – – – 21/ 

10 
33/ 
15 

35/ 
13 

43 / 
8 46/2 47/3 

Собор Церков 
України ХВЄ 

"Відкрита Біблія" 

– 
 – – – – 18 

/ 4 
26 
/ 4 – – 

Об’єднання 
Церков християн 
суботи для Церкви 
Божої Закарпаття 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
13 
/ 26 

 
13 
/ 26 

 
– 

 
– 

Інші харизматичні 
організації – – – – – – – 298/ 

20 
373 
/68 

Новоапостольська 
Церква – 19 / 

5 
48 / 
3 54/ 1 53/ 1 53/1 51/ 2 52/7 57/7 

Церква Ісуса 
Христа Святих 
останніх днів 

2 7 
/ 14 40 31 

/ 26 
32 
/ 26 

33 
/ 27 

32 
/ 24 

33 
/17 

34 
/14 

Церква об’єднання 
(муни) – 0 / 2 – – – – 1 – – 

Богородична 
церква (Церква 
Матерії Божої 

Перетворюваної) 

 
– 

 
2/ 2 

 
6 

 
2/ 2 

 
3/ 4 

 
7/ 6 

 
8/ 4 

 
– 

 
– 

Церква Христа – – – 70 81/ 4 87/ 2 95 108 117 
Громади 

дослідників 
Святого Письма 

– 
 3 – 5 5 5 5 – – 

Церква нового 
християнства – – – – – 1 1 – – 

ТЕЧІЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО КОРІННЯ 
Церква Нового 
Єрусалиму 

(сведенборгці) 

1 
 1 1 2 2 2 2 – – 

Зоресвітне 
християнство - 
вільна релігія 

“Таолан” 

 
– 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
– 

 
– 

Армія спасіння – – – – 7 8/1 13/ 1 – – 
Церква 

Останнього 
заповіту 

(вісаріонівці) 

– – 1 –/ 2 –/ 2 1/3 2/ 3 – – 

СХІДНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

Буддизм 7 22 30 29 / 
6 

30 / 
8 

36 / 
4 

40 / 
3 46/1 53/3 

Свідомість 
Крішни 17 23 / 

8 36 29/ 
11 

36/ 
12 

37 / 
9 

35 / 
9 36/6 37/6 

Віра Бахаї 2 6/1 8 12 / 
1 13 13 13 – – 

Послідовники Саї-
Баби – - 1 – / 1 – / 1 – / 1 – / 2 – – 

Всесвітня Чиста 
Релігія (Сахаджа-

Йога) 
– 1 2 3 / 2 6 / 8 7 / 

10 
10 / 
8 – – 

Громади 
ведантистів – 1 – 1 1 – / 1 – / 1 – – 

Даосизм 1 1 3 3 2 2 2 – – 
Місія Чайтані – 1 1 1 1 1 1 – – 
Віра світла – 1 1 1 1 1 1 – – 
Тантристи – – 1 1 1 1 1 – – 
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Громада-монастир 
Гух’ясамаджа – – – 1 1 1 1 – – 

Рух Дхарма 
Кальки – – 1 – / 1 – / 1 – / 1 – / 1 – – 

Громади Шрі 
Чінмоя – – – / 1 – / 2 – / 2 – / 2 – / 3 – – 

Вайшнавська 
релігійна громада – – – – 1 1 1 – – 

Громада руху 
Сант Мат (Сурат 
Шабд Йога) 

– – – – – / 1 – / 2 1 / 1 – – 

Рух Махаріші – – – – – – / 1 – / 1 – – 
Інші 

орієнталістські 
організації 

– – – – – – – 30 
/18 

33 
/18 

І УДАЇЗМ  
Ортодоксальний 

іудаїзм 40 70/8 97 – – – – – – 

Об’єднання 
хасидів Хабад 
Любавич 

іудейських громад 
та організацій 

України 

 
– 

 
– 

 
– 

 
47 / 
2 

 
85 / 
2 

 
99 

 
103 

 
115 

 
123 

Об’єднання 
іудейських 
релігійних 
організацій 

 
– 

 
– 

 
– 

 
62 / 
5 

 
81 \ 
2 

 
74 

 
81 

 
76 

 
77 

Всеукраїнський 
конгрес 

іудейських громад 
– – – 8 11 9 5 12 13 

Релігійні громади 
прогресивного 

іудаїзму 
– – – 16 34 46 47 50 50 

Громади 
месіанського 
іудаїзму 

– – – 6 12 15 17 – – 

Незалежні 
іудейські релігійні 

громади 
– – – 1 1 13 

/ 1 
16 
/ 1 – – 

Іудейська місія 
"Хоасконім" – – – – 2 2 1 – – 

Іудеохристиянство – 4 9 11 / 
1 12 14 14 – – 

Інші іудейські 
організації – – – – – – – 21 22 

РЕЛІГІЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ 

Вірмено-
апостольська 

Церква 
4 10 14 15 

/ 1 
16 
/ 1 

18 
/ 1 21 21 23 

Караїми 2 2 4 4 9 10 10 11 13 
Кримчаки – 1 1 1 1 1 1 – – 

І СЛАМ 
Мусульманські 
організації 31 120/ 

1 260 – – – – – – 

Духовне 
управління 

мусульман Криму 
– – – 224 

/ 45 
255 
/ 40 

280 
/ 29 

296 
/ 29 

326 
/13 

338 
/613 

Духовне 
управління 
мусульман 
України 

– – – 45 55 56 
/ 1 58 62 

/1 
66 
/1 

Духовний центр 
мусульман 
України 

– – – 13 
/ 1 19 14 14 23 

/1 22 

Незалежні 
мусульманські 

громади 
– – – 13 

/ 2 28 44 63 57 73 

ТЕЧІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ОСНОВИ 
Українські 
язичники 

(рідновіри) 
– 1 1 2 2/ 1 4 4 – – 

Центр об’єднання 
релігійних громад 
Рідновірів України 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
2 

 
– 

 
– 

Рідна Українська 
Національна віра 3 23 

/ 6 37 50 
/ 3 

49 
/ 2 

49 
/ 2 

52 
/ 2 

45 
/1 

47 
/2 

Незалежні громади 
Рідної Віри – – – – 1 2/1 4 – – 

Собор Рідної 
Української віри – – – – 5 11 13 – – 

Давньослов’янські 
релігійні громади – 1 2 3 3 3 

/ 1 
3 
/ 1 – – 

Слов’янсько-
ведичний рух 
"Хара-Хорс" 

– – – – 1 1 1 – – 

Інші організації 
язичників – – – – – – – 45 

/1 
61 
/1 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ  
Саєнтологічна 

церква – 1 / 1 3 3 3 / 1 3 / 1 – / 1 – – 

Громада "Наука 
Розуму" – – – – 3 / 1 3 / 1 3 – – 
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Велике Біле 
Братство 

ЮСМАЛОС 
4 – – – / 1 – / 1 – / 2 – / 2 – – 

Святославна 
Церква – 1 1 1 1 1 1 – – 

Громада 
супутників 
Майстра Сія-

Сіясвіт 

– – – – – – / 1 – / 1 – – 

Організації релігійних течій, 
що не ввійшли у перелік за 2004-2006 pр. 

227 
/ 54 

240 
/48 

Разом 

12
 9

62
 

15
 7

87
 

/ 1
19

7 

19
 6

31
 

/ 7
75

 

22
 5

18
 

/ 1
02

5 

24
 3

11
 

/ 1
09

4 

25
94

2 
/ 1

13
0 

27
28

6 
/ 1

10
1 

29
69

9 
/1

10
6 

31
22

7 
/1

83
6 

 
Примітки:  

1. Оскільки в офіційній реєстрації релігійних організацій Держкому релігій в 
Україні до 1995 р. не існувало якогось єдиного стандарту, то в таблиці за 1992 і 
1995 роки, при фіксації кількості релігійних організацій можливі деякі незначні 
погрішності за цей рік. В своїй статистиці за 2004-2006 роки Держком об’єднав 
споріднені релігійні організації в одну рубрику (інші неоязичницькі, інші 
неоорієнталістські і т.п.), що заважає, зокрема, вивчати процеси появи і 
поширення нових релігійних течій. 

2. В чисельнику подаються офіційно зареєстровані релігійні організації, в 
знаменнику - ті організації, які або подали заяви на реєстрацію, або офіційно не 
зареєструвалися, але інформують державні органи про свою діяльність. Прочерк 
в таблиці не означає, що в цей рік громада цієї конфесії не функціонувала. Вона 
могла ще не зареєструватися або бути знятою з реєстрації, але діяти. 

3. До релігійних організацій офіційна статистика відносить, окрім релігійних 
громад (парафій), також управлінські центри конфесій, монастирі, духовні 
навчальні заклади, недільні школи, місії, братства. 

 
 Таблицю на основі даних держреєстрації підготував А.Колодний 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

ШКОЛА СИМОРОН* 
 
Поява і становлення системи Симерон. 
Новітні рухи вітчизняного походження приковують до себе особливу 

увагу. До таких феноменів, на наш погляд, можна віднести школу під назвою 
„Симорон”, яка була започаткована два десятиліття тому київськими 
авторами - подружжям Бурлан. Вона має десятки тисяч 
своїх послідовників не лише в Україні, але й в ближньому 
та далекому зарубіжжі. Окрім основної назви „Симорон”, 
вона в різні часи називалася „Школою чарівників”, 
„Школою виконання бажань”, „Холістичним езотеричним 
психотренінгом”. Відповідно до цього російські 
послідовники Симорону В.Гурангов і В.Долохов видали 
книги під назвами „Курс начинающего волшебника” та 
«Сам себе волшебник» [1].  

Система Симорон постійно еволюціонує й удосконалюється. На даний 
момент засновники Симорону П.Т. і П.Т.Бурлани намагаються скерувати свою 
систему не стільки на розвиток її філософсько-світоглядної бази, скільки зробити 
акцент на практичних результатах даного психотренінгу. Та все ж можна, на наш 
погляд, зазначити, що дана система створювалась як поєднання містики, 
езотерики та науки, тому містичний аспект відіграє і зараз в ній неабияку роль. 
Так, репрезентуючи свою систему, П.Т. і П.Т.Бурлани в одній з останніх 
монографій під назвою „Симорон из первых рук или как достичь того, чего 
достичь невозможно” (виданої, до речі, накладом в 20 тисяч примірників), 
вказують: „СИМОРОН – це ігровий психотренінг, що допомагає народженій в 
соціумі людині відновитися в своєму „космічному” Я, по відношенню до котрого 
земна особистість займає те ж становище, що, скажімо, ніс або п’ята по 
відношенню до тіла” [2]. В нинішньому, 2007 році вийшла ще одна монографія 
цих авторів обсягом майже 24 д.а. [3]. Також треба враховувати той факт, що для 
багатьох послідовників Симорону більш привабливим є його містичний 
аспект. Тому, враховуючи вищесказане, можна, очевидно, віднести дану 
систему до езотеричних або саєнтологічних рухів.  

Особливості Симорон як психотренінгу. 
Сама назва “Симорон” означає те, що … вона нічого не означає. Подібно 

до дзен-буддизму, де майстер прагнув зруйнувати у свого учня шаблонне 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
* Автор тексту – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
соціогуманітарних дисциплін Інституту землевпорядкування та інформаційних 
технологій при Національному авіаційному університеті В.Матвєєв. 
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раціональне мислення і на базі цього створити нове, інтуїтивно-еврістичне, в цій 
школі вчать не прив’язуватися до шаблонів і традицій. Назва „холістичним 
психотренінгом” вказує на те, що навички, отримані тут, є свого роду 
універсальними. Їх може застосовувати будь-хто і в будь-якій ситуації. Це 
певною мірою вигідно відрізняє Симорон від інших видів психотренінгу, зокрема 
таких як Т-терапія, психодрама та ін., де групи формуються, як правило, за 
віковою характеристикою та для вирішення певних, означених з самого початку 
проблем (подолання стресів, фобій, алкогольної залежності тощо).  

На семінари, які проводять П.Т. і П.Т. Бурлани, люди приходять в надії 
вирішити найрізноманітніші проблеми та негаразди в різних сферах свого 
особистого життя. Нерідко сюди звертаються й люди, які вже багато років 
цікавились йогою, ушу, іншими (в першу чергу східними) системами 
самовдосконалення або ж магією, екстрасенсорикою, езотерикою, окультизмом 
тощо. Однак, на відміну від багатьох систем подібного спрямування, в школі 
“Симорон” не зловживають складною науковою або окультною термінологією 
(можна навіть сказати, що вона там практично відсутня), не пропонують 
займатися багатогодинною медитативною практикою, не проповідують 
аскетичного способу життя, не вимагають слідувати складним ритуалам, 
оскільки “симороністи” вважають, що все це лише веде до ускладнення життя, 
породжує психологічне напруження, веде до закомплексованості. Прийшовши на 
заняття з Симорону, людина потрапляє в атмосферу розкутості і невимушеності, 
де звучать жарти, лунає сміх. Ці заняття проходять у вигляді театралізованого 
дійства, де кожний член групи є водночас і глядачем, і виконавцем. Відтак він тут 
не лише отримує знання на логічному рівні, як ми це звикли робити в школах і 
вузах, але й переживає їх у творчому досвіді, засвоює їх всім своїм єством. Все 
це, без сумніву, сприяє позбавленню від різних комплексів, подоланню 
психологічних бар’єрів. До речі, такий шлях отримання вищих знань був 
характерним для стародавніх містерій.  

Особливо треба зазначити, що прихильники магії, які сподіваються 
отримати знання і вміння в Симороні, щоб використати їх в своїй магічній 
практиці, одразу ж попереджаються про принципову несумісність цих двох 
напрямків. Звичайно, між магією і Симороном можна знайти й дещо спільне – 
це прагнення використати глибинні психічні сили людини, а також певні, 
зазвичай невідомі в буденному житті, сили природи. Але якщо магічна практика 
пропонує акумулювати в людині ці сили для того, щоб використати їх для 
реалізації людських, як правило, егоїстичних бажань, то школа Симорон, 
навпаки, намагається навчити своїх учнів бути розкритими всім світлим силам, 
дозволяючи їм діяти через себе, тобто стати провідником світлих сил природи, 
Універсуму. Людина в цьому стані опиняється в свого роду потоці або, як вони 
кажуть, на трасі. Цей стан симороністи називають станом “ширяння” (на 
російській мові – “парения”), оскільки вважається, що при цьому симороніст 
піднімається над усіма своїми проблемами, зливаючись із стихією, що дає йому 
змогу вирішувати всі свої проблеми автоматично, перетворюючи своє життя на 
суцільне везіння. Доречно буде вказати, що більшості шкіл східної традиції 

притаманне прагнення не переборювати і не вирішувати суб’єктно-суб’єктні і 
суб’єктно-об’єктні протиріччя, оскільки зразу ж після моменту вирішення 
протиріч вони виникають знову, хоча й, можливо, на більш високому рівні, а 
піднятися над цими протиріччями, злитися з вищою реальністю (Парабрахманом, 
Дао), досягаючи тим самим стану єдності і гармонії з оточуючим світом. “Сила в 
спокої”, – говорять йоги. Христос також пропонував підставити іншу щоку, а не 
вплутуватися в непотрібну боротьбу. Так само і симороністи вважають, що 
боротьба з самим собою і оточуючим світом, яку веде кожна пересічна людина, є 
згубною, оскільки призводить до зайвих проблем, хвороб, катастроф і, врешті 
решт, до смерті як трагічної розв’язки цих протиріч. Подібно до даосів, які 
шляхом злиття з Дао намагалися не лише реалізувати свою бажання, а й досягти 
в ідеалі безсмертя, а як мінімум – довголіття, прихильники Симорону також 
вважають, що шляхом „виходу на трасу” можна максимально продовжити своє 
життя, більше того – жити не старіючи, бути щасливим, автоматично 
реалізовуючи свої бажання, а головне – реалізувати себе як особистість, 
розкривши свої здібності й таланти, про які звичайна людина може лише 
здогадуватися. 

Симороністи вказують, що талановитість і навіть геніальність є свого 
роду нормативністю людського буття. Подібно до даосів, які, на відміну від 
конфуціанців, виступали проти надмірної соціалізації особистості, вважаючи, що 
це пригнічує розвиток індивідуальності, робить її свого роду маріонеткою, 
симороністи також вважають, що суспільство постійно нав’язує людині звичні, 
усталені норми поведінки та мислення. Саме тому наше власне покликання 
залишається незреалізованим. Звідсіля – проблеми, негаразди, конфлікти, трагедії 
тощо. Яким же чином вийти з-під влади суспільних умовностей, які 
закріпачують, зв’язують людину як творчу особистість, перетворюють її в 
унітарну соціальну істоту, свого роду відбиток тих цінностей, ідеалів прагнень, 
що нав’язані нам зовні і відчужують нас від природи та й, власне, від нас самих?  

Щоб докопатися до нашої первинності, наділеної творчою потенцією, 
яку й необхідно запустити в дію, симороністи, в першу чергу, намагаються 
позбавити звичні сенси їхніх значень, звільнитися від вербальних понять та 
соціальних умовностей. 

Симоронське ім’я. 
Першим кроком в цьому напрямку є присвоєння собі симоронського 

імені. Це умовне, тимчасове ім’я нічого не повинно мати спільного з тим 
набором прикмет, за яким нас пізнають знайомі і малознайомі люди. Іншими 
словами, звичне ім’я – це свого роду форма, яка до певної міри визначає зміст, 
тобто спонукає нас відповідно себе поводити і навіть мислити. Якщо ми 
сприймаємо себе як Івана Івановича чи Андрія Петровича, то у нас, як і у інших, 
мимоволі виникає асоціація з нашою професією, характером, становищем в 
суспільстві. Все це приземлює нас, не дає розвинутися нашій фантазії, творчості, 
індивідуальності. Якщо ж ми ввійшли в найнесподіваніший образ (наприклад: “Я 
– булка-заміжня-за-бультер’єром”; “Я самоцінний партизан Христозопуло з 
команди зеленої квасолі” або “Я тричі кравець з банки” тощо), то це, як вважають 
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симороністи, допомагає вирватися з гравітаційного поля приземленності, 
вторинності, повторення чужого досвіду, дає змогу почати прокладати для себе 
вільну траєкторію польоту фантазії. Недарма карнавальна культура була 
притаманна практично всім народам світу. Одягнувши маску, фантастичний 
костюм, людина на якийсь час вивільнялася з-під влади тієї ролі, яку вона 
повинна була грати в суспільстві. Через новий образ вона намагалася по-новому 
поглянути на світ, в якому вона живе, реалізувати свої найпотаємніші прагнення. 
Однак, якщо в карнавальній культурі й приймається інший образ, навіть досить 
фантастичний, але все ж такий, що цілком нормально сприймається на логічному 
рівні, то симороністи пропонують прийняти такий образ, який не можна 
сприйняти і охарактеризувати на рівні логіки. Причому симороніст ні в якому 
разі не повинен епатувати публіку. Навпаки, його тонка гра повинна відповідати 
глибинним потребам людей, що його оточують. Не зациклюючись на одного разу 
прийнятому образі, а розвиваючи або змінюючи його, людина, як вважають 
симороністи, повинна вибудовувати свою трасу авторської самореалізації. 
Наступні події нашого буття автоматично ляжуть в окреслене нею русло, вони 
будуть відповідати її справжнім, глибинним потребам (а також і потребам її 
оточення, котре вона задовольняє своєю творчістю), оскільки, як вказують відомі 
культурологи, наприклад, Й.Гейзінга [4], людина є не лише Homo sapiens, але й 
Homo ludens (людина, що грає). Вважається, що виходячи на таку трасу, 
симороніст органічно вписується в адресну книгу світобудови, де все живе в 
режимі безперервності, безупинності.  

Як же знайти правильний образ, який би допоміг вийти на трасу 
авторської самореалізації? Для цього необхідно якомога повно “віддзеркалити”, 
тобто скопіювати ситуацію. Симороністи пропонують це зробити через 
своєрідний танок, де за допомогою рухів, жестів, міміки, звуків людина могла б 

скопіювати ситуацію, що повинно допомогти 
подолати протиріччя в плані людина-світ, стати 
єдиним з оточуючим середовищем, а потім 
знайти відповідний образ, який би служив 
провідником в “безпроблемне поле”. Без 
сумніву, такий оригінальний для нашого часу 
підхід дозволяє дещо в іншому ракурсі 
розглядати й магічні танці стародавніх народів, 
тобто за зовні довільним або ж випадковим 
поєднанням танцювальних рухів, міміки, звуків 
побачити певну утилітарність – прагнення 
якомога повніше відчути ситуацію, вжитися в 
неї. Користуючись науковою термінологією 
можна сказати, що суб’єкт в даному випадку, 
начебто розчиняється в об’єкті, стає з ним 
єдиним цілим.  

Світ у вченні Симорон.  
У своїй концепції автори цієї школи 

виходять з тієї позиції, що поділяють світ на Кон і Декон. Кон – це світ 
конкретних речей, Декон – це світ сновидінь, свого роду астральна площина, 
трансцендентальний світ. Засновники школи вважається, що кожна матеріальна 
річ, крім своїх фізичних характеристик, має ще й астрального двійника. 
Починаючи з давньоанімістичних вірувань і далі в культурах Єгипту, Індії, 
Китаю і т.д. уявлення про інше, нематеріальне тіло розглядалося як свого роду 
незаперечний факт. Християнські містики також говорять про подорожі у дусі, 
тобто в астральній проекції. Можливо, доречно буде згадати, що й самобутній 
український мислитель Григорій Сковорода також поділяв світ на проявлений і 
непроявлений. 

У двадцятому столітті великий інтерес у широкої публіки викликали 
книги Роберта Монро, Карлоса Кастанеди й інших авторів, де повідомляється про 
позатілесний досвід. Однак, суть симоронської практики полягає все ж таки не в 
тому, щоб подорожувати в астральній проекції. Засновники Симорону вважають, 
що дві половинки, дві протилежності нашої особистості - денна і сновидна - є 
свого роду “дволиким Янусом”, що розвернутий ликами в протилежні боки. Між 
цими з'єднаними половинками ведеться постійна боротьба. Матеріальна частина 
(Кон) намагається витягнути у свій матеріальний світ свою протилежну частину, 
свого сновидного (астрального) двійника (Декона). Декон опирається й у свою 
чергу намагається перетягнути Кон у свій трансцендентальний світ. Така єдність 
і боротьба протилежностей приводять до того, що спочатку Кон у стані прориву 
з’являється в матеріальному світі (народження дитини) і далі продовжує 
будувати своє фізичне тіло. У той же час така боротьба приводить до відомого 
результату: проживши визначений відрізок часу у світі матеріальному, людина 
вмирає, або, як вважають симороністи, переходить на Декон, щоб знову через 
деякий час з'явитися в матеріальному світі, тобто на Коні. Але цей, на перший 
погляд, невідворотний закон природи (народження і смерть) можна, на їхню 
думку, принципово змінити. Для цього треба позбавити відносини цих двох 
протилежностей людської особистості протиріччя, поєднати їх у єдиному 
авторському просторі. Цього можна досягти, як вважають симороністи, лише 
тоді, коли людина досягне мистецтва постійного безперешкодного виходу на 
абсолютний, позбавлений найменших конівських обрисів Декон і повернення на 
Кон, щоб мати можливість застосовувати на Коні усі творчі потенції 
деконівського світу. Це, власне, й відбувається за допомогою симоронських 
танців.  

Більше того, симороністи вважають, що в такий спосіб можна вивести 
на Декон не лише себе, але й предмети навколишнього світу – мінерали, воду, 
рослини, тварин. Все це буде вести до гармонізації відносин людини з 
навколишнім середовищем. До речі, такий танок може відбуватися цілком 
непомітно для оточуючих.  

Симоронівська світоглядна парадигма.  
Звичайно, система Симорон підходить не всім людям, особливо чий 

світогляд базується на матеріалістичних позиціях. Однак, справедливо буде 
відзначити, що в симоронівській світоглядній парадигмі криється ряд позитивних 
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моментів, що можуть бути корисними для будь-якої людини. По-перше: людина, 
що приймає концепцію Симорону (хоча б у виді робочої гіпотези) вчиться 
відчувати себе і навколишній світ у всіх його вимірах як єдине ціле, 
позбавляється егоїстичних тенденцій у своїй поведінці, а також вчиться 
контролювати себе, прагне бути недосяжною для негативних емоцій. Побачивши 
перед собою яке-небудь негативне явище, симороніст не намагається 
звинувачувати в цьому всіх і кожного, що характерно, як правило, для пересічної 
людини, а сприймає це як знак, що свідчить про недоліки чистоти його 
свідомості і намагається сам змінитися до кращого. І якщо в тому ж християнстві 
заклик полюбити ворогів своїх нерідко розглядається як благе побажання, то 
прихильники системи Симорон себе і навколишній світ розглядають як єдине 
ціле, де не може бути ворогів. Будь-який прояв недоброзичливості вони 
сприймають як знак, який потрібно відробити, відсимороніти, тобто піднятися 
над проблемою і знайти втрачену єдність. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
В Індії в селі Нурпур живе 11-річний хлопчик Акріт Джасвел, який 
виліковує від онкозахворювань, захворювань на СПІД. Маленьким 
лікарем зацікавилися вчені з американського центру з вивчення розумових 
здібностей. Вони прийшли до висновку, що реінкарнація можлива не тільки 
від минулого, а й від майбутнього. Своїм інтелектом Акріт нічим не 
поступається Альберту Ейнштейну. В нього вселилася особистість людини 
майбутнього, коли люди матимуть здатність лікувати нині невиліковні 
хвороби. 

В Кенії відкрито виставку залишків давніх людей. Тут є т.зв. хлопчик 
Туркани. Йому десь 1,6 млн. років. Він належав до виду Homo erectus або 
Homo ergaster. Маємо повну ідентичність цих „ранніх людей” сучасній 
людині. Проти виставки протестує єпископ Боніфас Адойо – глава 35 
євангелістських громад Кенії, бо ж він не бажає в турканському хлопчику 
визнати свого предка. 

 



Надто інтенсивно розвивається в Україні п р о т ест а н т и зм . Він має 7721 релігійну організацію, в тому числі 
євангельських християн-баптистів - 3264, християн віри євангельської (п’ятидесятників) — 2328, свідків Єгови 
— 1013, адвентистів сьомого дня — 1043. Громади реформатської церкви є лише в Закарпатті (118). Лютеранські 
церкви — німецька, українська, інші об’єднання — відповідно мають 40, 42 і 19 громад. Пресвітеріан в Україні 
68 громад. Всі протестантські церкви мають необхідні управлінські структури, 83 навчальних закладів (біля 20 
тис. слухачів), налагоджену видавничу діяльність, видруковують 83 газети і журнали, опанували ефір українсько
го радіо, виходять на телебачення. При громадах діє 3830 недільних шкіл, наявні 193 протестантські місії.

М у су л ь м а н сь к и х  гр о м а д  в У к р а їн і на січень 2007 року нараховувалось вже 1101 (було в 2003 році 472), 
які розподілені між 4 управліннями. Найбільше громад у Духовного Управління мусульман Криму — 943. В Ук
раїні діє 7 духовних навчальних закладів мусульман (260 слухачів), видруковується 7 їхніх газет, працює 113 
п’ятницьких шкіл. Іу да їзм  має нині у нас сім течій, що налічують 258 громад. Існує сім іудейських навчальних за
кладів, друкується двадцять вісім періодичних видань.

Набули поширення в Україні н ов ітн і р ел іг ій н і т е ч ії і нап р ям к и . Серед них насамперед помітними є грома
ди різних харизматичних напрямків (1583). Вони є переважно в східних та південних областях України. Діє та
кож Новоапостольська церква (58 громад), Церква Ісуса Христа Святих останніх днів — мормонів (47), Церк
ва Христа (110). Дещо стабілізувалися неоорієнталістські течії — Товариство свідомості Крішни (35 громад), 
буддисти (53). Функціонує сто громад різних рідновірських напрямів, зокрема 48 — РУНВіри.

Серед м ал оч и сел ь н и х  р ел іг ій н и х  сп іл ь н о т  У к р а їн и  варто назвати Вірменську Апостольську Церкву, яка 
має 22 громади. Центр церкви, очолюваний архиепископом Григорісом, знаходиться у Львові. Відрадно, що на 
дві громади збільшилися караїми (їх 13).

У 2006 р. загалом продовжували розбудову своєї мережі православні Церкви, що подеколи виливалося в 
колізії між ними, взаємні переходи громад. Якщо Київський Патріархат десь на 170 одиниць збільшив свою ор
ганізаційну мережу, а УПЦ МП — на 220, то маємо зменшення на 11 громад УАПЦ, чому сприяють внутрішні 
чвари в цій Церкві. На 42 організації зросла мережа греко-католиків, на 20 — римо-католиків. Загалом же маємо 
вже насичення парафіями УГКЦ та РКЦ західного регіону країни. Інтенсивне зростання мережі протестантсь
ких церков дещо уповільнилося (за рік збільшилося на 204 релігійні організації, а в 2005 році - майже на 400). 
Тут помітний приріст мали баптисти (72 організації). Єговісти поповнилися 27 громадами. Продовжують зро
стати громади мусульман в Криму (було 925, стало 951). Проте продовжуються конфлікти між окремими течіями 
в іудаїзмі та ісламі. З нових течій успіх в поширенні мають харизмати, зокрема Церква Повного Євангелія (було 
525 організацій стало 583), а ось неоязичники та неоорієнталісти загалом стабілізувалися у своєму рості. Останні 
навіть дещо зменшуються. Рік знаменувало розширення мережі духовних навчальних закладів, видавничої діяль
ності церков, завершення будівництва нових храмових споруд і будинків молитви. УГКЦ в регіоні її високого по
ширення стала фактично тоталітарною спільнотою. На це прагне УПЦ МП на півдні і сході країни. Останньому 
сприяє діяльність біляцерковних братських структур, що спекулюють на політичних проблемах буття України. 
Маємо помітне скорочення покликань до чернецтва. Відносини між конфесіями і Церквами в році загалом були 
толерантні, хоч подекуди мали місце протистояння між православними різних церков із-за володіння храмами. 
Цьому сприяла підтримка, навіть силовими методами, Церкви МП з боку лівих партій і найбільше — вітренківців. 
Незрозуміле фінансування «бойовиків Каурова”, які з’являються тут-як-тут, якщо десь громада виявить намір 
перейти з Московського до Київського Патріархату. Останній сподівається на його підтримку з боку держави, 
практично не розвиває свій братський рух, не актуалізує ті риси, які характеризують власне Українське Право
слав’я, зокрема демократичність, соборноправність та ін. Дещо напруженим є релігійне життя в Криму, зокрема 
у відносинах московсько-православних і кримотатарських мусульман, останніх з ваххабітами, десь біля 40 громад 
яких є вже в АРК. Мали в році 2006 фактично повне відсторонення УПЦ МП від ідеї розбудови Помісної Пра
вославної Церкви України, хоч В.Ющенко й актуалізував цю проблему, мав зустрічі з керівництвом УПЦ МП 
і УПЦ КП. УПЦ МП шукає шляхи поєднання з УАПЦ, а остання все більше дистанціюється від УПЦ КП. 
Під кінець року було ліквідовано Державний департамент у справах релігій Мін’юсту України і утворено Держ- 
ком національностей і релігій. Очолив його комуніст Попов. Не вирішеними для Церков залишилися питання ре
ституції, одержання земельних ділянок, зменшення високих податків та ін. Певні парламентські кола все частіше 
прагнуть дещо політизували релігійне життя країни. Проросійськи зорієнтовані православні організації Півдня і 
Сходу країни Церкви Московського Патріархату все активніше заявляють про своє несприйняття Української 
Автокефалії, йдучи у вирішенні цього питання навіть на протистояння із керівництвом Церкви. Мер Києва 
Л.Черновецький так заграє з Церквою Московського Патріархату, а то й з іудейською спільнотою, що стає не
зрозумілим його віднесенність до харизматичної Церкви «Посольство Боже». Загалом статистика Держде- 
прелігій нині така, що вона не дає можливості відслідкувати конфесійні зміни в стані неорелігій. Відтак маємо ста
тистику для статистики, а не для глибинного вивчення релігійних процесів на теренах України.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ

Закінчення на 3-й стор. обкладинки.
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