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САКРАЛЬНЕ МАЙНО ПОТРІБНО БЕРЕГТИ

Шановний Читачу! Ще в січні місяці Кабмін України утворив Комісію з питань по
вернення майна релігійним організаціям. На таку комісію і її продуктивну роботу чекали 
різні релігійні спільноти України. Справа в тому, що й Верховна Рада приймала не одну ух
валу з цього питання, і Президенти видавали свої Укази, але справа реституції рухалася 
надто повільно. Якось оперативно вдавалося вирішувати справу повернення забраних в ко
муністичні роки владою храмів і монастирів Українській Православній Церкві Московсь
кого Патріархату і надто туго йшло це для римо-католиків, власне Українських православ
них спільнот. З боєм забирали своє в Криму мусульмани, обділеними були Київський 
Патріархат і Православні Автокефали. Протестанти взагалі вирішили для себе, що нічого 
на щось чекати, а треба, віднайшовши кошти, будувати нові молитовні приміщення.

І ось нарешті відбулося в кінці березня під головуванням віце-прем'єра Дмитра Та
бачника перше організаційне засідання Комісії. До її складу ввійшли заступники біля 20 

міністерств і відомств України. Національну Академію наук у цій Комісії представляю я. То ж матиму можливість опе
ративно інформувати Вас про те, які і як розглядаються на урядовому рівні питання повернення забраного. Голова Комісії 
налаштований на якнайшвидше повернення, як він сказав, державою вкраденого у наших церков і релігійних організацій 
й протягом десятків років беззастережно експлуатованого.

Звіти про мережу церков і релігійних організацій України й забезпеченість останніх культовими будівлями та 
приміщеннями на 1 січня 2007 року, підготовлені Держдепом релігій, вже при простому порівнянні наведених в них цифр 
свідчать про велику нестачу в конфесій храмів, молитовних та адміністративних будинків, споруд духовних навчальних за
кладів, монастирських комплексів тощо. Якщо мережа становить 31749 релігійних громад, то культових споруд і присто
сованих для молитовних цілей будівель маємо лише 21520. Але ж до останньої цифри треба було б ще додати церковно- 
адміністративні будівлі, монастирські комплекси, будівлі духовних навчальних закладів, місій, редакцій і видавництв, чо
го також не вистачає, в чому також є нагальна потреба.

Я попробую в наступному числі нашого часопису дати порівняльний аналіз забезпеченості різних релігійних спільнот 
нашої країни потрібними їм будівлями, карту поконфесійної і пообласної їх насиченості, але відзначу те, що забезпеченість 
ця потихеньку все ж зростає. Якби щороку не збільшувалася цифра релігійних громад, то протягом десь 4-5 років мож
на було б задовільнити потребу конфесій в храмових будівлях. Так, лише протягом 2006 року їх з'явилося 445 — збудо
ваних заново приміщень, пристосованих чи орендованих. За роки незалежності (1992-2006 роки) в Україні вже було збу
довано 4900 нових храмів і молитовних будинків, будується ще 2406. Не всі культові будівля є власністю релігійних 
спільнот (таких на 1 січня лише 10081). 4513 будівель знаходяться у користуванні конфесій, 6926 приміщень пристосо
вані під молитовні. Співвідношення кількості громад і храмів чи молитовних споруд у домінуючих релігійних спільнот 
маємо таке: УПЦ Московського Патріархату — 11085: 9476; УПЦ Київського Патріархату — 3882: 2560; УАПЦ 
— 1155: 729; УГКЦ — 3480: 2757; Римо-Католицька Церква — 890: 806; протестантські спільноти — 7735:4189; 
мусульманські спільноти — 1113: 242; іудейські спільноти — 258:128.

Побудувати в наш час нову культову споруду окремій релігійній громаді часто не під силу. Все настільки дорого, що 
десяток років їй (щонайменше!) треба відкладати кошти, щоб хоч щось збудувати. Вже не такою щедрою стала українська 
діаспора, а наші багаті «нові українці» в переважній більшості, як то кажуть в народі, «духовне не п'ють». Вони працю
ють на власне самозбагачення, підтримують «сердючок», різні шоу, а не церкву. Тут парафіям варто було б вдатися до 
кооперованого почергового будівництва храмів, молитовних будинків, використати вже набуті стандарти і вдаватися до 
гігантоманії при «босих ногах». В нагоді став би досвід будівництва за 3-4 місяці власними будівельними бригадами про
тягом 3-4 місяців прекрасних Залів Молитви.

Не маючи коштів, деякі конфесії прагнуть повернути собі те, що втратили в роки комуністичного режиму. Але й тут 
не так просто. Справа в тому, що в ряді колишніх культових будівель розмістилися часто суспільно значимі установи, які 
державі перемістити просто нікуди й ліквідувати не можна. В них знаходимо музеї, картинні галереї, архіви, технікуми або 
школи, лікарні, заклади культури, фабрики, навіть просто житло, інше. Державі потрібні кошти, щоб збудувати приміщен
ня для їх відселення, а їх — немає. Є церкви, які розуміють складну ситуацію молодої країни і не підганяють справу з по
верненням їм належного майна. Я б тут назвав Римо-Католицьку Церкву України. Але ж є й такі, які прагнуть вирішити 
питання силовими методами. В цьому преуспіває Церква Московського Патріархату. В цьому числі РП описані її прак
тично бандитські спроби повернути собі приміщення, виявлені в Києво-Печерській Лаврі. Повчитися б православним у ка
толиків. Вони при вирішенні питань реституції, хоч як їм не скрутно з храмами, діють все ж як християни!

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

 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Україну душить російський націоналізм. Протягом 350 років в 

Російській колоніальній імперії в 
Україні нищилося все, що 
засвідчувало велич нашого народу, 
самобутність нашої культури. 
Українців відправляли освоювати 
цілину, нафтовидобутки Сибіру, 
охорону кордонів імперії на Чукотці, 
Камчатці чи Сахаліні, 

приімперіювати землі Далекого Сходу, щоб витіснити звідти китайців, 
йти на приросіянення Середньої Азії в боротьбі з тамтешнім 
басмачеством, бо ж „всё вокруг моё”. Українців винищували 
голодоморами. Навіть пропустили через Україну з поверненням до 
стану життя первісного суспільства німецьку орду. А водночас 
українські міста заселяли відставним офіцерством, „кваліфікованими” 
швеями, шахтарями, робітництвом. Тут розміщували військові 
гарнізони, будували заводи з приїжджим штатом працюючих. Для всіх 
цих „варягів” все, що було пов’язане з українством поставало як 
націоналізм, який як класового ворога треба було винищувати. Так 
була знищена в тридцятих роках м.ст. Українська Православна 
Автокефалія, нависла загроза винищення над Українськими греко-
католиками і Українськими християнами віри євангельської. По всій 
Україні з’явилися міста і вулиці з іменами завойовників, пам’ятниками 
їх кормчим. Нищилися українські школи, солов’їна мова була 
витіснена у сферу базарного вжитку. В церковну і релігійно-
спільнотну службу багатьох конфесій була привнесена росмова. Ця 
практика тривала до набуття Україною незалежності, що 
колонізатори, які осіли на її теренах сприйняли вже як вияв супротиву 
словам Гімну СРСР, де співалося: „Союз нерушимый … сплотила 
навеки великая Русь». Все то в їх уяві поставало як 
націоналізм, хоч фактично махровими 
великодержавними націоналістами є ті, хто здійснив 
практично повну культурно-ідеологічну окупацію 
України, хто використовував і використовує 
російську культуру, зокрема мову й Московсько-

православну Церкву, як засіб розмивання українського етносу. 
Дожилися, що Кабмін країни захищає Україну від українців. 
Президент дав можливість сплюндрувати новим колонізаторам 
Українську національну Помаранчеву революцію і тепер дриґається в 
своїх потугах зберегти хоч українські черепки і бджіл (Газета по-
українськи. – 1 березня). 

Народний депутат України Леонід Грач виступив із засудженням 
антицерковної, на його думку, діяльності Президента країни 
Віктора Ющенка і українських політиків-націоналістів. "На 
Україні набирає оберти рух з вторгнення держави у справи 
Православної Церкви. Українська Православна Церква з легкої руки 
президентського оточення стає об'єктом нападок. Це потрібно для 
затвердження націоналістичних позицій в руслі антиросійської 
зацікавленості", - мовиться в заяві Л.Грача. За словами депутата, 
"всупереч вже висловленій негативній 
думці Української Православної Церкви з 
приводу нав'язливої ідеї Віктора Ющенка 
про створення свого варіанту "Української 
помісної церкви", брат президента 
народний депутат Петро Ющенко встає на 
чолі створеної днями якоїсь громадської 
організації "За помісну Україну". На думку 
Л.Грача, кінцева мета цих дій зрозуміла: 
"Всупереч позиції Священного Синоду 
канонічної Української Православної 
Церкви, державні чиновники, 
зловживаючи своїм службовим статусом, із залученням 
адміністративного ресурсу намагаються утвердити "єдину помісну 
церкву". Причому не на "твердому камені - на базі Української 
Православної Церкви", а в першу чергу на базі розкольницької, по суті 
політичної, псевдоцерковної структури давно відлученого від Церкви 
Філарета". На  думку Грача, ідея створення єдиної помісної церкви 
насильницьким шляхом носить політичний, замовлений характер: 
"Роблять все, щоб народ розколоти, відірвати від Росії вже не тільки 
територіально, але й духовно, завершити початий 16 років тому 
процес розділення народів". Також Л.Грач висловив переконання, що 
настав  час "показати прозахідним націоналістичним силам, що живий 
в нашому народі дух слов'янської єдності". "Потрібно не просто 
продемонструвати цю єдність, але на ділі досягти її в ім'я зміцнення 
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державних засад, в ім'я зміцнення братських зв'язків з Росією, 
порятунку духовних православних святинь", - заявляє він. 

Київський міськом Компартії України надав допомогу т.зв. 
православній громадськості столиці у проведенні конференції під 

назвою „Ні втручанню влади у справи 
Православної Церкви”. Відомо, що така 
конференція з благословення глави Московсько-
Православної Церкви України митрополита 
Володимира (Сабодана) мала відбутися в Коледжі 
ресторанного господарства, але із-за 
організаційних непорозумінь була зірвана. 

Учасники комунопідтриманої конференції висловили свою негативну 
думку щодо намірів Президента Ющенка створити Помісну 
Православну Церкву в Україні. 

Якщо в роботі ХІ Всесвітнього російського народного Собору, що 
відувся в Москві, не брав участі прем’єр-міністр Росії, то 
В.Янукович разом із своїм першим віце-прем’єром М.Азаровим 
поперлися туди. У своєму Зверненні до учасників Собору прем’єр 
України заявив про важливість ініціатив Православної Церкви у 
співпраці народів. При цьому незреагованим залишився українськими 
владниками виступ на Соборі  українофоба Каурова з Одеси, який 
репрезентує Союз православних громадян України, що діє при УПЦ 
Московського Патріархату.  

Відвідавши Покровський монастир в Києві, мер столиці пообіцяв 
виділити обителі біля 7 кг золота із особистих загашників на 
покриття всіх 15 куполів із хрестами. При цьому Черновецький 
висловив своє особисте бажання побудувати десь біля своєї заміської 
дачі храм. „Там дуже багато людей, - сказав він,- які хотіли б 
помолитися. Але вони надто зайняті. А так вони не зможуть 
проскочити повз церкву, обов’язково помоляться…”. 

 Кабмін виділив більше 4,5 млн. гривень на ремонт підземних 
штолень Києво-Печерської Лаври. Потрібно повністю тут 
відремонтувати теплотрасу, труби якої прийшли у повну 
непридатність. З аварійних келій 40 монахів переселять в інший 
корпус. Казначей Лаври Варсанофій сказав, що частина грошових 
надходжень буде використана для геологічних досліджень на 
території Ближніх і Дальніх Печер. В минулому році частина печер в 
підземній вулиці Батиєм убієнних, де відбувся обвал, дещо 
відремонтували: встановили тимчасові металеві кріплення і винесли 

землю. Проте в печерах є ще мінімум два ненадійних місця, де можна 
очікувати нові обвали. Це – підземні вулиці 
Меркурія і Нестора. 

Майже 5 мільйонів гривень із резервного 
фонду держбюджету уряд виділив на 
ліквідацію обвалiв грунту в печерах 
Києво-Печерської лаври. Як повiдомляє 
прес-служба Кабмiну України, відповідно 
до розпорядження уряду, Мiнбуду 
необхiдно до 30 листопада цього року 
надати Мiнекономiки, Мiнфiну та 
Державному казначейству звiт про 
використання коштiв, видiлених у зв'язку з 
цим розпорядженням. 

Скільки можна? Скільки можна? Ми вже не вперше пишемо або про 
згарища храмів, або про викрадення із них святинь. Керівництво 
Церков залишається глухим до цього нищення церковно-культурної 
спадщини, не налагодило її охорону, що, як на наше переконання, 
коїться з метою наживи. Нам прийшлося побувати в Музеї руської 
ікони в італійському містечку Віченце, де знаходяться сотні ікон з 
України під вивіскою російських. Не знаємо, може подібні музеї вже 
з’явилися в інших містах тієї ж Італії, де надто велика остання 
українська еміграція, в містах інших країн. Бо ж не для домашнього 
вжитку їх викрадають майже щодня з українських храмів! А скільки їх 
„вилучено” із хат віруючих тих чи інших Церков! Ось нове 
повідомлення від 2 березня. Виявляється, що з Свято-Миколаївського 
храму села Бучин, що на Волині, викрадено одну з найдавніших 
святинь краю чудотворну ікону „Богородиця страсна” 15-го століття 
та Євангеліє початку 19 століття. Викрадено й інші ікони. Як кажуть в 
Любашівському райвідділі міліції, „у церкві не було сигналізації, її 
ніхто не охороняв”. Мешканці села навіть бачили, як до храму 
декілька разів під’їздила якась невідома іномарка з київськими 
номерами. 

В Україні започатковано громадський рух „За помісну Україну”. 
Заяву про його створення виголосив на спеціальній конференції 
нардеп Петро Ющенко. Рух матиме свій фонд, свої регіональні 
організації. Він збиратиметься на всеукраїнський з’їзд. До руху не 
входять якісь православні церкви чи ж духовні особи, бо ж це – 
громадський рух, що не асоціюється з якимись конкретними 
конфесіями. Рух „За помісну Україну” знайшов негативну оцінку з 
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боку УПЦ МП. Представник її прес-служби А. Коваль заявив: „ 
Ініціатива Петра Ющенка – це просто політична байка, возня на 
пустому місці, піар. Подібна ситуація була минулого літа, коли в 
Універсал вписали пункт про створення Єдиної Помісної Церкви, при 
цьому ніяк не повідомивши про це саму Церкву, не порадившись. Такі 
питання можуть врегулювати тільки самі Церкви, а не громадські 
рухи” (Газета по-киевски. – 6 березня). 

Згідно соцопитування Центру Розумкова дотримуватися Великого 
посту будуть лише 9,7% опитаних, частково – ще 30,5%.  53,5% 
заявило, що вони не будуть взагалі дотримуватися посту. То ж це 
засвідчує про відмирання не тільки внутрішньої православної 
релігійності, а й зовнішньої, за традицією. Якщо врахувати ще мізер 
тих, хто навіть у великі свята православ’я з’являться до храмів (у 
відсотку до загальної кількості населення), то можемо прогнозувати 
невтішну перспективу. Тут ще слід врахувати те, що лише половина 
тих, хто дотримується посту, роблять це із-за своїх релігійних 
переконань, бо ж половина другої половини робить це лише із-за 
традиції, а друга половина – із-за необхідності обмежувати себе в їжі 
або ж із-за того, що так діють їх знайомі. В ці цифрові показники не 
хочуть вірити в Церкві Московського Патріархату („Центр Розумкова 
чинить велику дурість” – В.Анісімов) і в Київському („Кількість тих, 
хто постує, зростає з кожним роком” – І.Зоря). 

Примітив своєї світоглядної освіченості В.Ющенко прагне зробити 
нормою для всіх школярів України. Він виступив за впровадження 
у всіх школах «Християнської етики в українській культурі». То ж 

замість наукового вчення про 
геологічну історію планети та 
еволюцію живого на Землі дітям 
тепер будуть навіювати оповіді про 
Бога як творця рослин і тварин, про 
творіння чоловіка з глини, і жінки 
йому з його ж ребра. Казкових 
гномиків дітям тепер замінять 
ангелочками. Наверненість до 
християнства постане виявом 

істинного способу життя, а до інших світоглядів чи релігій - 
свідченням єретичного життя. Інший від запропонованого Ющенком 
світогляд його поплічник у київській міській раді В. Журавський 
назвав «диявольщиною». То ж всі ті 60% опитаних фондом Розумкова 
українців, які не сприйняли введення в школах християнської етики є 

«слугами диявола». Ці думки  в рубриці «Свобода совісті» в „Газете 
по-киевски” висловила журналістка І.Чубатенко. 

Святкувати Пасху в цьому році в Києві будуть на Майдані 
Незалежності. Мерія ще не вирішила, якій Церкві – Московського чи 
Київського Патріархатів – надати слово для привітання киян. Але за 
цими її невирішеннями проглядається вирішення, якщо згадати, що в 
минулі роки це відбувалося на Михайлівській площі біля 
Михайлівського монастиря, що належить УПЦ КП. Поїздки вищих 
чинів мерії з митрополитом Володимиром (Сабоданом) по 
закордонню останнім часом свідчать, кому буде віддана пальма 
першості.. На майдані  буде театралізована програма з історії свята, 
виступи фольклорних колективів, торгівля яйцями і пасками. 

Лише на Рівненщині за ці неповні три місяці обікрадено п’ять храмів 
(в 2006 році – 20). І як би там церковники не запевняли, що викрадене 
не має ніякої особливої духовної, культурної чи історичної цінності, 
але ці слова є прикриттям злочину, в коєнні якого насамперед 
винуватцями є вони. Де охорона храму? Чому не організувати хоч би 
почергову охорону його парафіянами? А може на крадіжку тут 
списують передачу святинь за гроші тим, хто давно полює за 
старовиною, продає в закордоння? Викрадена у селі Висоцьке ікона-
копія Почаївської Божої Матері, як твердить настоятель храму села о. 
Андрій (УПЦ МП), варта понад 3 тис. євро. А викрали ж не тільки цю 
ікону! Легко закривають справи викрадення, а між тим за факти їх слід 
ув’язнювати батюшок та й єпископів. Відомо ж, що в крадіжці ікон із 
Корецького монастиря злодіям допомагала його послушниця.  

Десятинну церкву в Києві поки що відбудовувати не будуть. І це не 
тільки тому, що на це відсутні 
кошти, а й тому, що історичний 
обрис храму невідомий. Якщо 
навіть приблизно буде відтворено 
десятинку, але ж вона не буде 
пам’яткою архітектури, а лише 
одним із можливих великих макетів. 
Давній фундамент церкви, 
руйнованої ще Батиєм, на зиму був 
накритий пластиковим куполом. Він 
закриває від холоду об’єкт 
наступних робіт археологів. 

Львівський обласний осередок Української народної партії, 
зібравшись на урочисте віче з нагоди 375-річчя від дня 
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народження українського гетьмана Івана Мазепи, звернувся до 
Російської Православної Церкви з вимогою зняти з нього 
анафему, бо ж ця анафема суперечить основним постулатам 
християнської віри, яка вчить всіх прощати. Львівські народнопартійці 
виступили проти узгодження в підручниках української історії з 
російською, святкування річниці Полтавської битви та ін. Обласний 
осередок УНР не вірить в реалізацію його вимоги Московським 
Православ’ям, але він вірить в те, що цим закликом була привернута 
увага до проблеми. 

Львівський Музей історії релігії організовує оригінальні екскурсії. 
Тепер можна по його фондах і приміщеннях Домініканського собору 
пройтися вночі. Освітлювати дорогу і експонати буде лише свічка. 
Екскурсію проводить екскурсовод, яка є потомком засновника собору, 
мецената Гальшки Островської. Груповий похід (група не більше 15 
осіб) вартий 300 грн. А чи подумали організатори екскурсій про 
протипожежну безпеку, то не пишуть.  

Український оболтусівський вибір на конкурс Євробачення не 
сприймає мусульманський світ. Рада імамів Дагестану видрукувала 
список артистів, приїзд яких до їхньої країни не є бажаним. Навіть 
після декількох скорочень у ньому залишилася Вєрка Сердючка. 
Список із 21 актора світу видрукувано на спеціальному сайті. Причина 
такого вироку – недостатня моральність, бо ж оспівують вони «вільну 
любов», п’янство і нарокоманію.  

Посольство США постає в Україні адвокатом єврейської спільноти. 
Про це свідчить його заклик до влади України провести ретельне і 
швидке розслідування актів вандалізму в Одесі і притягнути 
винуватців цього злочину до відповідальності. Між тим відомо, що 
таке звернення МЗС України отримало раніше від Посольства Ізраїлю, 
яке законно опікується громадянами своєї національності, а до 
Америки незрозуміло, яке це відношення має) і що навіть до цих заяв 
правоохоронні органи Одеси без нагадування їм закордонців самі 
приступили до виявлення винуватців і знайшли їх . 

Союз української молоді Мурманська на початку квітня проводить 
масштабну духовну акцію „Молитва за Україну”. Враховуючи те, 
що цього року Великдень в один день відзначають православні, 
католики і протестанти, організатори проекту заявляють, що „це 
чудова нагода показати єдність всіх українців як нації, назалежно від 
місця проживання і конфесії. „Молитимося за єдність України та 
процвітання нашої спільної батьківщини, - говориться в заяві. – 

Робимо все можливе , щоб нас підтримали всі ті, що вважають себе 
українцями, хай хоч де вони проживають”. 

Донецьк відзначається своєю заполітизованою іконографією, до якої 
причетна місцева УГКЦ. Згадаймо, як тут було намальовано ікону 
Матері Божої, біля якої бачимо тодішнього губернатора краю Віктора 
Януковича і ректора Інституту штучного інтелекту Анатолія 
Шевченка. Тепер знову священик-греко-католик з Донецька Василь 
Пантелюк замовив львівському художнику Оресту Горкавому ікону, 
скажемо так, святого Ющенка. Вгорі намальовано молодого Віктора, 
на якого сходить у вигляді голуба Дух Святий, а поруч – святі Ольга і 
Володимир. Нижче Ющенко вже сидить у позі гетьмана з булавою в 
одній руці і посудиною з отрутою – в іншій. Зовсім нижче - 
Помаранчевий майдан із виразними обличчями деяких його діячів. 
Тут бачимо і славетну Юлю, Драча і Філарета, інших. Попали на ікону 
навіть вторинні українські іуди – Мороз і Кінах, бо ж першим віддав 
Майдан Януковичу головний святий ікони – В.Ющенко (Сегодня. – 28 
березня). 

Тарас Шевченко вже давно став святим для кожного свідомого 
українця, незважаючи на те, що Церква його у святі не возвела. У 
неї в святих значаться різні мученики, затворники, які в такий спосіб 
прагнули завоювати якусь особисту до себе прихильність Бога. Для 

суспільства ж їх позитив нульовий. Тарас 
Шевченко поклав на відродження України своє 
здоров’я, віддав цьому весь свій талант. У 
своїй боротьбі він був борцем, гордим за своє 
покликання. Тому дивно виглядають ті 
пам’ятники, де він або в невимовній задумі, 
або в свитині і шапці, які лише одного разу 
одягнув для фотографування, або й сам на себе 
не подібний, бо лише по напису на постаменті 
можна догадатися, що то Кобзар. Львівський 
скульптор Василь Гурмак створив 

оригінальний проект пам’ятника мислителю для Івано-Франківська. 
Він має замінити те погруддя, яке тут було встановлене ще певно в 
радянські часи. Франківці ніяк не спроможуться зібрати кошти, щоб 
гідно вшанувати українського генія. Гурмаківський Шевченко – це 
мислитель-апостол, який, як це засвідчують елементи пам’ятника-
комплексу, знає чого прийшов. Він – Спаситель українства! 

Бібліотека релігієзнавця одержує часопис скептиків, оптимістів і 
гуманістів, що має назву „За здравый смысл», головним 



10                              11 
редактором якого є В.Кувакін. Часопис вміщує документи 
гуманізму, розкриває поширення гуманізму на планеті, в освіті, серед 
вчених. Друкуються матеріали з гуманістичної педагогіки. Цікавим є 
розділ відгуків і міркувань. 

Московсько-православить навчальні центри свого Міністерства 
надзвичайних ситуацій недавно прибулий на посаду міністр 
Нестор Шуфрич. Тепер курси „Етики” і „Релігієзнавства” в 
навчальних закладах МНС будуть читати батюшки із Московської 
Церкви. Священикам цієї церкви дозволено без будь-яких перешкод 
відвідувати частини МНС для проведення там богослужінь. Утворено 
спільну групу Міністерства і УПЦ МП з питань роботи по захисту 
людей, які зазнали біди від Чорнобиля. 

В лютому на базі Церкви „Різдва” євангельських християн-баптистів 
відбулася спільна з Українським Біблійним Товариством 
благодійна акція, метою якої стало безкоштовне розповсюдження 
Біблії серед дітей з особливими потребами. Для дітей зі слабким 
зором видається біблійна література великими шрифтами, а для 
незрячих Товариство виготовляє та поширює літературу шрифтом 
Брайля. Учні школи „Сяйво”, що діє при церкві, підготували для 
гостей концерт. На зустрічі були присутні працівники фонду „Місія в 
Україні” – міжнародної благодійницької організації, яку знають ті, хто 
у своєму житті зіткнувся з інвалідністю дітей, кризовими ситуаціями, 
пов’язаними з небажаною вагітністю. Одним з головних напрямків 
діяльності фонду є надання медичної, благодійницької допомоги дітям 
з інвалідністю, сиротам, матерям-одиночкам та іншим соціально 
незахищеним прошаркам населення, проведення фізичної та 
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, організація літніх дитячих 
оздоровчих таборів. Організація надає регулярну підтримку медичним 
обладнанням, інвалідськими візками, продуктами харчування 
лікарням, дитячим будинкам та інтернатам ( О.Пивоварський). 

Православні українці, які бажають мати у своїй країні свою Помісну 
Церкву незалежну від Московського Патріархату керуючим 
справами Московсько-Православної Церкви України 
архієпископом Митрофаном піддані анафемі. Благо тим, хто знає, 
що у цього владики святості стільки, як в описаного російським 
письменником певно милого Митрофану Митрофанушки, а ось той, 
хто все таки допускає, що Митрофан дійсно успадковує якесь 
блаженство ще від апостолів Ісуса Христа, то то ж трагедія мати на 
решту років свого життя це прокляття, а відтак і втратити сподівання 
на райське блаженство. То хто ж попав у немилість до владики? „Всі 

вороги Православної Церкви, у тому числі й розкольники з 
„Київського Патріархату”, уніати і політики, які борються з церквою і 
бажають відірвати її від Московського Патріархату”. То ж під 
анафемовані попав і Президент України, якого за два дні до цієї 
промови владики на святі Торжества православ’я глава УПЦ МП 
митрополит Володимир нагородив орденом преподобних Антонія і 
Феодосія. Відтак московсько-православний орденоносець В.Ющенко з 
орденом УПЦ МП з часом буде крокувати до пекла, а там із-за цієї 
нагороди й чорти його не захочуть приймати. Щось невпопад діють 
владики Володимир і Митрофан. Із цим безглуздям й безпардонністю 
владики й дискусувати не варто, бо ж хто він є. Християнин? Ні. Ісус 
Христос закликав не судити, щоб несудимими бути, любити навіть 
ворогів своїх. А тут – жовчна ненависть! То що ж у цього Митрофана 
від християнства, від сенсу заповідей блаженства Ісуса Христа? І який 
же цей Митрофан українець, коли він затесується в ряди росієкупленої 
гвардії Каурова, що проводить різноманітні українофобські акції по 
вулицях Києва й інших міст України з прагненням відродити 
Російську імперію? То ж крокує владика в україноненависницьких 
шеренгах. Та й звідки цей владика взяв, що відокремлення від 
Московського Православ’я рівноцінне відокремленню від Православ’я 
взагалі. До 1686 року Київська Митрополія існувала незалежно від 
самопроголошеної Московської, а чи хіба вона тоді була 
неправославною? Від Московського Патріархату відокремилися 
Православні Церкви Фінляндії і Польщі, то хіба вони із-за цього 
перестали бути православними? (День. – 1 березня). 

Нахабство намісника Києво-Печерського монастиря щодо музейних 
працівників „Києво-Печерського заповідника” взагалі виходить 
за межі афішованої ним своєї християнськості. Христос вчив 
любити ближнього.   Архієпископ Павло, вірвавшись разом з групою 
монахів до будівлі Адміністрації заповідника, став хрестити присутніх 
і кричати: „Я вас ненавижу! Проклинаю вас на смерть!”. Ось що 
розповідає науковий співробітник Наталія Литвин: „Стали від нас 
вимагати, аби працівники заповідника негайно звільнили приміщення. 
Обзивали нас безбожниками, тунеядцями, кровопивцями та 
сволочами, які все руйнують. Більшість серед нас були жінки… 
Проклинаючи нас, владика заявив, що він уже прокляв археолога 
Віктора Харламова і той помер через два місяці від серцевого нападу. 
А нас він сподівається „зжити зі світу” за більш короткий час. Як може 
священик бажати людям смерті? Це – великий гріх”.  І далі Наталія 
Литвин розповідає: „ Переносили речі свої до сусіднього 54-го 
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корпусу майже два тижні. Щодня приходив до нас архієпископ та 
наглядав за процесом переселення. Зараз ми працюємо у 54-му та 58-
му корпусах, але й звідки нас також виганяють. Куди нам іти, не 
знаємо” (Газета по-українськи. – 2 квітня). 

Наукові співробітники Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника, зауваживши, що вони вперше у своєму 
житті зіткнулися з фактом прокляття на смерть з боку намісника 
Києво-Печерського монастиря архієпископа Павла, звернулися до 
Предстоятеля УПЦ МП з проханням роз’яснити їм, в чому полягає 
сутність цього прокляття і чи підлягає воно „зняттю” і в який спосіб 
(Газета по-киевски. – 30 березня). 

Все нові і нові спеціалізовані релігієзнавчі навчальні інституції 
з’являються в Україні. На спеціальність «Релігієзнавство» відтепер 
набирає Інститут соціальних наук Волинського держуніверситету ім. 
Лесі Українки. Широкий спектр професійної діяльності випускникам 
релігієзнавчої спеціалізації обіцяє вуз. Зокрема випускники ВДУ йдуть 
на державну роботу, в офіси конфесій, а дехто з них продовжує 
навчання в аспірантурі як Інституту соціальних наук, так і в наукових і 
навчальних установах Києва. 

Відділення релігієзнавства НАН України нарешті наблизилося до 
реалізації своєї мрії про видання трьохтомної «Української 
Релігієзнавчої Енциклопедії». Утворено редакційну колегію 
видання, визначені тематичні блоки, закріплені відповідальні за них 
науковці. До написання статей-довідок Енциклопедії залучаються не 
тільки академічні релігієзнавці, а й фахівці з вузівських кафедр, інших 
установ. Нині завершується робота із формування Словника  УРЕ, 
тобто визначення переліку тих термінів, які вміщуватиме видання, 
визначення обсягу листажу кожного з них. Редакційна колегія УРЕ 
звернулася до релігієзнавців країни дати свої пропозиції до Словника. 
Хотілося б тут не спішити, щоб потім не шкодувати  із-за 
невключення якоїсь бажаної  статті-довідки. Основою для формування 
УРЕ служить «Релігієзнавчий словник», видрукуваний ще в 1996 році. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Архиєпископ Львівський УПЦ МП відвідав станцію „Белінсгаузен” 
в Антарктиді. Він підтримав тут своїми молитвами полярників у дні 
Великого посту. Владика перебував в Антартиді  всього 4 дні лютого. 
Він відправив молебень у єдиному на льодовому материку храмі 

Святої Трійці, збудованому ще в лютому 2004 року. Її у розкладеному 
вигляді підготували для перевезення до Антарктиди в Калінінграді. То 
ж архиєпископ ще раз засвідчив своїми молебнями належність упц до 
Російської Православної Церкви. 

В пресі УПЦ Київського Патріархату видрукувано статті з критикою 
присудження Шевченківської премії 2007 року ієромонаху 
Рафаїлу Турконяку за переклад Острозької Біблії. При цьому 
автори статтей згадують, що свого часу 
Турконяк був звинувачений у надто 
світському стилі ним перекладів Біблії 
(Голос Православ’я. - №6). Чомусь Церква 
Київського Патріархату бере на себе право 
монополізувати Острозьку Біблію і 
вважати, що лише вона може давати оцінки 
якості перекладів. Але подумаємо, а хто там 
в Київському Патріархаті є таким мудрим, з 
відповідною лінгвістичною освітою, що 
може давати оцінку перекладам Турконяка, 
то невідомо. Але ж знаємо, що бралися за 
переклад Біблії з російського видання в цій 
Церкві навіть дехто скоріше аж із семилітньою освітою при незнанні 
мов біблійних оригіналів. В публікаціях Київського Патріархату 
сказано, що члени Шевченківського Комітету, хоч вони і є люди 
інтелігентні, „продемонстрували невігластво”. Але ж Біблія – це не 
тільки священна книга, а й пам’ятка історії і культури. Відтак до 
перекладу її українською мовою може братися людина не з 

семикласною світською 
освітою і закордонною 
російськомовною традицією її 
вжитку, не людина, яка не знає 
добре мов оригіналів 
біблійних текстів, … Дай 
Боже, щоб всі, хто бере на себе 
сміливість перекладати 
Біблію, мав таку освіченість і 
культуру, був знавцем 

стількох  потрібних при перекладах біблійних текстів мов, як Рафаїл 
Торкуняк. 

Не  витримав умов чернечого життя 25-річний монах Почаївської 
Лаври, що знаходиться під владою  Московсько-Православної 
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Церкви. Надумавши покінчити життя самогубством, він піднявся на 
дзвіницю  і кинувся вниз головою із одного з її майданчиків висотою 
12 метрів. Отримавши важкі травми, монах знаходиться в 
Кременецькій районній лікарні. 

Громада Різдва Івана Хрестителя УАПЦ міста Сміли, що на 
Черкащині, звернулася до всіх українців - православних і греко-
католиків, як в Україні, так і в діаспорі, різних соціальних станів 
– з проханням матеріально допомогти побудувати храм Божий. 
Настоятель храму отець Михайло Шевчук разом з владикою 
Черкаським УАПЦ Іларіоном, підписуючи лист-звернення, 
наголошують на тому, що громада  парафії об’єднує бідних вірних, а 
місцева влада Сміли не зацікавлена в цьому будівництві. 

Глава Московсько-Православної Церкви України митрополит 
Володимир (Сабодан) мав паломницьку поїздку в Єрусалим. Тут 
він здійснив божественну літургію в Кувуклії Гробу Господнього. 

Владиці співслужили архієреї і священики, 
які супроводжували його в поїздці. 
Митрополит мав зустріч із Предстоятелем 
Єрусалимської Православної Церкви 
патріархом Феофілом ІІІ, нагородив його 
орденом святих Антонія і Феодосія. 
Незрозуміло лише, за що і чи впопад 
заступник Л.Чероновецького, колись вірний 
католик Віталій Журавський, 
супроводжуючий владику, вручив Патріарху 
грамоту Київської міської Ради. Владика 
Володимир співслужив Патріарху підчас 
Божественної літургії на Гробі Господньому. 

На відміну від Церкви Київського Патріархату Церкві Московського 
притаманне прославлення своїм соборним волевиявом 
подвижників православного благочестя як канонізованих святих. 
На черговому засідання синодальної комісії з канонізації святих УПЦ 
МП, яку очолює архієпископ Криворізький Єфрем, було розглянуто 
низку пропозицій із різних єпархій про причислення до лику 
місцевошанованих святих. Переважно в цих списках ті особи, які 
піддавалися гонінню за віру в роки радянської влади. (Православный 
Міръ. – 23-29 березня). 

Керівництво православних церков Рівненщини байдуже до 
збереження духовних цінностей храмів своїх єпархій. Якби цієї 
байдужості не було, якби було організовано почергову охорону 

вірними парафій храмів, то святині храмів були б в Україні, а не 
переправлялись для торгу в закордоння. Читаємо в газетах про 
пограбування у Святотроїцькому храмі в Сарнах. Злодії для 
викрадення використали дітей, але діти знали, що брати, а це ікона св. 
Пантелеймона, старовинні Євангелія. А ось із храму села Стадники 
Острозького р-ну поцуплено ікону „Спаситель”, Божа Матір” та 
старовинні Євангелія. Пошук злодіїв – безрезультатний. 

Відбувся круглий стіл активістів соціальної роботи православних 
спільнот різних міст України, а також київських молодіжних 
організацій „Спільна справа”, Братство преподобного Іони 
Київського, Братство при Свято-Ольгінському храмі і загони 
православних скаутів. Метою зустрічі було об’єднання молодіжних 
соціальних ініціатив, координація соціального служіння в Україні і 
розширення сфери співпраці. Наслідком зустрічі стало рішення про 
створення мережі православних молодіжних організацій, що 
займаються соціальною роботою, проведення сумісних молодіжних 
заходів на всеукраїнському рівні. Навчальний Тренінг з цих питань 
буде проводити Благодійницький фонд „Віра. Надія. Любов”. 

Якщо прес-секретар УПЦ КП о. 
Євстратій (Зоря) є для газети 
„Сегодня” (31 березня) Церквою, то 
хто тоді в ній Патріарх Філарет? 
Чогось не прирівнюють же прес-
секретаря Церкви Московського 
Патріархату Василя Анісімова до 
УПЦ МП через приниження її 
Предстоятеля? В цій газеті від 31 
березня  устами о. Євстратія від імені 
Церкви була дозволена вірним 
поміркованість в жартуваннях 1 квітня. 

Московсько-православна Церква України словами свого прес-
секретаря В.Анісімова в опосередкований спосіб виступила проти 
мітингу на майдані Незалежності Києва 31 березня об’єднаної 
опозиції, що є виразником національних сподівань українців. Церква 
хоч і є аполітичною, вона все одно не вітає шумливі заходи в піст, 
особливо у переддень Страстного тижня, - зауважує прес-секретар 
(Сегодня. – 29 березня). 

Союз православних громадян, що знаходиться в Москві, устами 
свого прес-секретаря Кирила Фролова висловив невдоволення 
тим, що глава з адміністративних питань нібито й незалежної від 
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РПЦ Української Православної Церкви митрополит Володимир 
мав зустріч із послом США з метою інформування його про стан у 
Православ’ї України. Невдоволення росіянина викликало й те, що 
якщо Архієрейський собор УПЦ МП заявив про створення спеціальної 
комісії для прийняття „покаяльних заяв” від кліриків Київського 
Патріархату, то владика Володимир сказав, що цей орган називається 
„Комісія з відновлення єдності українського православ’я”. Водночас, 
виступаючи по радіо „Свобода” митрополит Володимир зауважив, що 
УПЦ МП не братиме участі у створенні якоїсь сумісної 
двохсторонньої комісії з УПЦ КП, оскільки останній не має 
апостольської наступності єпископату, не може бути еклезіологічно 
рівноправним учасником діалогу. Чому так стурбований московський 
колонізатор К.Фролов? Його хід думки тут такий: єдність УПЦ з 
Московським Патріархатом - останній зв’язок , що запобігає 
остаточному перетворенню України в антиросійську державу. 
Православні країни – це єдиний простір, де Росія ще зберігає свої 
столичні функції. „Історична Росія” відтак поширюється і на 
українські землі. 

Цікаві міркування з приводу політичної ситуації в країні висловлює 
архієпископ УАПЦ Ігор Ісиченко: „Може мудрість Божого 

провидіння в тому й полягає,щоб через 
падіння, компроміси, дискредитацію 
осіб, які прийшли до влади за останні 
роки, ми пережили дуже важкий процес 
десакралізації влади в нашій свідомості, 
щоб ми поволі звільнялися від 
комплексу страху перед владою, щоб 
відчували в собі найпотрібнішу рису 
громадянського суспільства – відчуття 
господаря”.  

На можливо відроджену Десятинну церкву великі сподівання 
покладав глава УПЦ КП Філарет. Ця Церква одержала не один 
храм в Києві без своїх витрат. Тому вона всіляко заохочувала 
відбудову Десятинки і таврувала тих, хто казав, що її відтворити не 
можна, а будувати макет якоїсь іншої - недоцільно. Відчула 
можливість поживитися дармовим храмом і УПЦ МП. Тут вона 
виявилася спритнішою від Київського Патріархату, бо вже створила 
громаду цієї церкви і розбила біля її фундаментів наметовий храм 
Різдва Пресвятої Богородиці. Почалася міжцерковна тяжба за ще 
ненароджене дитя. Виявом цього став підпал наметового храму. 

Московський „Союз православних громадян” в особі прес-секретаря 
цієї організації Кирила Фролова звинуватила посла США в 
Україні У.Тейлора в тому, що він тисне на главу УПЦ МП 
митрополита Володимира (Сабодана) з питань вирішення проблеми 
об’єднання православних Церков України, організувавши свою 
зустріч з владикою. Москва вимагає від керівництва УПЦ МП 
зайнятися лише прийомом покаяльних грамот від розкольників, а не 
діями з поєднання. 

Названий вище московсько-православний чиновник Кирило 
Фролов заявив, що „Соціальна концепція РПЦ” своїм пунктом 
про відмову світській владі в її лояльності відноситься не до 
російського Президента В.Путіна. „Інша справа, що вона має пряме 
відношення, наприклад, до влади Ющенка в Україні. І там цей пункт, 
цю норму „Соціальної концепції” Церкві пора вже використати”.  

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Глава УГКЦ визнав відсутність церковної дисципліни в керованій 
ним Церкві. Багато людей тут дотримуються якихось особливих 
звичаїв та богословських інтерпретацій, що відокремлює їх від інших. 
Нині багато єпархій дотримуються літургійних книг, які не 
затверджені УГКЦ. Наявні неузгодженості. І якщо в деяких храмах 
ідуть парафіяни до причастя навколішки, то в інших причащаються 
стоячи. Якщо в одних парафіях під час богослужінь використовують 
дзвони, то в інших - ні. Хоч і мають священики Молитвослови, але не 
вони мають слугувати як літургійні зразки. Непорозуміння 
з’являються через відмінності у вживанні певних слів, молитовних 
формул та навіть жестів. Однією із причин літургійних розбіжностей є 
те, що багато молоді з УГКЦ навчається за кордоном, де 
послуговуються літературою із римськими традиціями, а не 
візантійськими. Любомир Гузар від імені Синоду Церкви звернувся до 
всіх греко-католиків, аби «ми пам’ятали про своє коріння і 
поверталися до своїх традицій, а не приймали запозичення”. 

Прем’єра першого в Україні кінофільму, створеного за п’єсою Папи 
Івана Павла ІІ, відбулася в Дніпропетровську. Стрічка ця – це 
філософські роздуми про таїнство шлюбу й любові під назвою «Біля 
лавки ювеліра». Фільм зняв творчий колектив Дніпропетровського 
міського телевізійного театру за підтримки місцевої польської громади 
й Генерального консульства Польщі. П’єсу цю Понтифік написав у рік 
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початку Другої світової війни, коли вчився на філософському ф-ті 
Ягеллонського університету. Маємо роздуми про проблеми моральних 
цінностей і досягнення гармонії у відносинах між людьми, зокрема 
між чоловіком і жінкою. 

Протягом двох тижнів представники УГКЦ їздили містами і селами 
України, збираючи історичний матеріал про Голодомор. Учасники 
експедиції робили аудіозаписи зі свідчень літніх людей, які зазнали бід 
голоду, про ті страшні часи. Свідки розповідали про те, як їхніми 
селами ходили „стрибки”. Так називали посіпак НКВС, які забирали 
хліб, нишпорили по хлівах, відбирали їжу в селян. 

Нарешті громада греко-католиків Житомира одержала можливість 
молитися у своєму  молитовному приміщенні. Із-за скрутного 
матеріального становища будівництво її  культової сполруди 
розтягнулося на роки. То ж прийшлося громаді зосередитися на 
будівництві нижчої частини будівлі  і освятити її під храм. З цією 
метою до Житомира приїхав єпископ УГКЦ Богдан Дзюрах.   

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
Протестантські Церкви України все більше заявляють про 
спільність своїх інтересів. На лютневому засіданні Ради 
євангельських протестантських церков України представники 
найбільш впливових протестантських спільнот обговорили стан 
церковно-державних відносин в країні, проекти законів свободи 
совісті і релігійних організацій, які будуть обговорюватися Верховною 
Радою. Члени Ради підписали звернення до голови ВР з проханнями 
розглянути законопроект щодо права релігійних організацій на 
постійне користування земельними ділянками. 

Церква християн віри євангельської України все активніше 
виходить у міжнародний простір євангельських спільнот. Так, 
лише останнім часом в офісі Церкви відбулася зустріч її керівництва з 
представниками місії PMU (Швеція), з відомим у світі 
телерадіопроповідником з Фінляндії Ханном Хаука та ін. 

Церква Адвентистів сьомого дня прагне в своїй діяльності 
враховувати особливості наших днів. „Новітні досягнення в галузі 
науки і техніки, - зазначають її керівники у своєму Новорічному 
посланні, - змушують нас перебудовуватися, щоб йти в ногу з часом. 
Те, що вчора було новим, цікавим, сьогодні вже застаріло й має 
потребу у відновленні. Досягнення людства не змогли сповільнити 

наш політ у часі, а навпаки – прискорили” (Адвентистський вісник. - 
№1). 

Бетель – так називається комплекс будинків під Львовом у 
Брюховичах, де розміщено Центр української громади Свідків 
Єгови. В перекладі «Бетель» - Божий Дім. Два житлові корпуси його 
мають 104 кімнати. Тут знаходиться і Зал Царства. Наявна добротна 
бібліотека, якою користуються родина Бетелю. Всі члени громади 

проходять Школу для нових служителів. В 
Бетелі розміщені різні відділи Центру 
Свідків Єгови – служіння, будівництва 
Залів Царства, перекладацький, 
комп’ютерний, юридичний, перевезень та 
ін. Управлінський Центр не закритий для 
відвідувачів, в тому числі й представників 
інших конфесій, особливо зараз, коли на 
Львівщині організовано галас щодо однієї 
з публікацій Свідків Єгови, яка, до речі, не 
є витвором українських єговістів, а 
надійшла разом з іншими видруками з 
іншої країни і яку можна сприймати по-
різному. Вона повністю відповідає вченню 
про долю християнської Церкви, яка 
подається в Одкровенні Івана Богослова. А 
хіба т.зв. традиційні Церкви не 
погоджуються з тим, що над ними нависла 
загроза секуляризованого світу. Та 
картина, до якої вони мають свої претензії, 
якраз і є образним відображенням цього. 
Нарешті позитивно вирішилося 

питання про можливість будівництва нової церкви на території 
Уніону в Києві. Як згадує Президент Церкви Адвентистів сьомого 
дня України В.Крупський, авторитетні люди у владі йому сказали: 
„Ніхто вам дозволу не підпише!”. І раптом: „Приходьте за 
документами…”. Президент Євро-Азіатського дивізіону адвентистів 
сьомого дня А.Штелє підкреслив історичну значимість моменту 
початку будівництва. При закладці фундаменту під будівництво нової 
церкви відбулося спеціальне богослужіння. 

Медико-місіонерська школа Церкви Адвентистів сьомого дня 
зробила свій перший випуск. Заняття розтягнулося на два роки. 
Близько ста членів київських громад одержали відповідний 
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сертифікат, що надає їм право бути інструктором із питань здоров’я. 
Тепер згуртована команда медиків-місіонерів готова практично 
служити оточуючим. Медико-місіонери можуть бути використані в 
кожній громаді для служіння. Викладачами школи були лікарі вищої і 
першої категорії, служителі Церкви, співробітники відділу здоров’я 
Київської місії. 

Свідченням справжньої християнської любові є рішення 
житомирської громади ЄХБ „Різдво” (пастор Д.М.Виноградський) 
дозволити громаді німецьких лютеран для молитовних зібрань 
безкоштовно використовувати її приміщення. Невеличка 
лютеранська спільнота сама не змогла б відбудувати і утримувати 
храм, а тому не заперечила, щоб цю місію виконала громада баптистів. 
Тепер вона мирно уживається з ними. Цей факт може служити добрим 
прикладом міжконфесійної злагоди, справжньої християнської любові 
(О.Пивоварський). 

З початку 90-х років м.ст. розпочинається плідна співпраця 
житомирської громади євангельських християн-баптистів 
„Різдво”, очолюваної пастором Данилом Виноградським, з 
християнською педагогічною академією „Де Дрисвтар” з м. Гауди 
(Нідерланди) та місією „Прийди і допоможи”. Саме завдяки цьому в 
Житомиру постав цілий релігійний комплекс, що включає в себе 
загальноосвітню та недільну школи, господарські будівлі, молитовне 
приміщення. В школі навчаються не тільки діти із сімей християн-
баптистів, а й із сімей інших християнських конфесій. В будівлі школи 
відбуваються міжнародні педагогічні наради з виховання 
підростаючого покоління, конференції з проблем християнської етики 
(О.Пивоварський). 

Вінницький християнський центр „Відродження” оголосив 22 квітня 
Всеукраїнським днем посту і молитви. Зібравшись у „Будинку 
Євангелія” у Вінниці, євангельські християни обговорили питання 
проведеня „Фестивалю надії”. Виступаючі зазначали, що в нашій 
країні найбільш сприятливі умови для проповіді Євангелія не тільки в 
Європі, а й у всьому світі. Це зобов’язує кожного виконати Боже 
доручення. Директор фестивалю Віктор Гамм сказав: „Всі релігії світу 
прагнуть якось достукатися до Бога, адепти їх стараються заглянути 
своєму Богі в очі. Проте християнство не можна порівняти із 
світовими релігіями, його можна тільки контрастувати. Тільки 
християни можуть сказати, що бачили свого Бога в очі. Христос 
Воскрес! До цього Ісуса ми закликаємо весь світ!”. 

Свідки Єгови у своєму часописі „Пробудись!” відзначають, що 
„чимраз менше людей відвідує релігійні служби, церкви змінюють 
свої усталені традиції. Дедалі частіше Церкви, замість того, щоб 
навчати Божого Слова, пропонують розваги, організовують світські 
заходи та принаджують людей емоційними богослужіннями. Хтось 
вважає, що в сучасному світі такі зміни цілком виправдані. У той же 
час багато щирих людей схиляються до думки, що церкви не 
виконують завдання, котре дав своїм учням Ісус Христос” (Пробудись. 
-2007. – Лютий). 

В місті Житомирі відбулося відкриття комплексу Залу Царств. Так 
називається молитовне приміщення спільноти Свідків Єгови, які на 
Житомирщині нині мають вісім громад. Культові приміщення мали 
лише три громади, хоч діяльність цієї релігійної течії на Житомирщині 
має вже 80-річну історію.  Два роки, починаючи з 2004 року, 
відбувалися різні підготовчі роботи з побудови Залу Царств,  хоч саме 
будівництво його здійснювалося всього за 4 місяці. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Лідер харизматичної Церкви „Посольство 
Боже” Сандей Аделаджа бере активну 
участь у підготовці Антирасистського 
маршу в Києві на 6 квітня. Під час 
презентації маршу лідер Національно-
трудової партії Олесь Вахній запустив у 
Сандея в’язку бананів. Справу відкрито в 
Печерському суді. Що чекає хулігана – 
штраф чи 15 діб ув’язнення? Аделаджа 
сказав, що з ним таке вперше. „Я – 
афроамериканець або просто чорнокожий 
хлопець. А слово „негр” – означає раб. В 
цивілізованому світі вже давно воно не 
вживається. В деяких країнах за його 
проголошення загрожує штраф”. З’ясовуючи причини того, що 
твориться в країні, Аделаджа сказав, що всьому виною наше спільне 
радянське минуле. Зрештою Аделаджа, як інформує преса, вибачив 
кривдника. 
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МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 

 
Рада Міністрів Туреччини виділила 2,75 млн доларів на відбудову 
розміщених в Бахчисараї пам’яток мусульманської культури 
початку ХVІ століття – медресе „Зинджирли”, мавзолея першого 
кримського хана Хаджі-Гірея та ін. Директор Бахчисарайського 
культурно-історичного заповідника Є.Петров повідомив, що ремонтні 
роботи передбачено завершити до літа цього року. 

Київський Ісламський громадський культурний центр розпочав 
новий семестр в школі „Ан-Нур” з вивчення арабської мови. 
Відтак школа „Ан-Нур” входить до складу МАОО „Арраїд”. В цьому 
році в ній навчається більше 200 студентів. Навчання безоплатне. Зі 
студентами працює 15 викладачів. Вони з різних країн світу – 
Йорданії, Єгипту, Іраку, Марокко, Алжиру та ін. 

МАГО „Арраїд”, Український центр ісламознавства та Ісламський 
громадський культурний центр  Києва оголосили Третій 
всеукраїнський конкурс ісламознавчих досліджень молодих 
вчених ім. Агатангела Кримського на тему „Іслам у світі 
глобалізації”.  На конкурс приймаються наукові роботи з 
релігієзнавства, історії, джерелознавства, культурології, 
пам’яткознавства, мистецтвознавства, філології, правознавства, 
економічних та інших наук і наукових дисциплін, що досліджують 
означену тему.  До участі в конкурсі запрошені  учасники з різних 
регіонів країни. Участь в конкурсі беруть молоді люди віком до 35 
років. Переможцям конкурсу передбачені наступні премії: 1-ша – 2000 
грн.; 2-га – 1500 грн.; 3-тя – 1000 грн.; п’ять заохочувальних премій. 
Роботи надсилати до 30 квітня. Довідки за телефоном (044)  4909900 і 
електронною поштою office2@arraid.org 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Будівництво готелю в Умані біля могили рабе Нахмана призупинене. 
Згідно версій брацлавських хасидів, саме в тому місці знаходиться 
масове поховання євреїв – жертв погрому. Хасиди пропонують 
включити цю місцину в меморіал пам’яті жертв погрому.  

Український єврей-міліонер (а чи є серед них українці?), який є 
співвласником Приватбанку, Генадій Боголюбов пожертвував 
мільйон доларів на побудову павільйону для сувоїв Тори біля 
Стіни Плачу в Єрусалимі. Він закупив в Україні десяток дорогих 

священних книг, які також передав до Єрусалиму. Що характерно, 
після перевірки багатьох примірників Тори біля Стіни плачу значна 
кількість їх примірників 
виявилася некошерними. 
Боголюбов витратив вже не один 
мільйон на благодійництво в 
Ізраїлі. То ж всі вкладники коштів 
в Приватбанк в Україні тією чи 
іншою мірою фінансують життя 
іудейської спільноти Ізраїлю. 

В Одесі затримано тих вандалів, які нещодавно сплюндрували 
меморіал жертв нацизму. Групка з трьох осіб не належить ні до якої 
екстремістської організації, а тому відразу були спростовані версії 
головного рабина Одеси і області Шломо Бакшта про діяльність в 
місті якоїсь великої антисемітської спільноти. Злочинців просто 
цікавило, як буде реагувати суспільство на скоєний ними вандалізм. 
Сам рабин визнає, що „до останніх подій я вважав, що в нашому місті 
антисемітизму немає”. То ж і із-за цих трьох вандалів так шуміти про 
організований антисемітизм в Україні нічого. Бо ж на цьому нечесно 
можна гроші заробляти! 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
По-своєму відзначає початок весни київська громада рідновірів 

„Трійця”. Для неї це не перший день місяця березоль. Як сказав 
голова громади Едуард Добжанський, вони відзначили перше весняне 
свято – новоліття – ще 17 лютого. „Тоді вийшов молодик. Загалом, 
перше весняне свято – Стрітення. Але його також можна вважати і 
зимовим. Тоді весна зустрічається із зимою. 9 березня громада 
відзначає пташине свято. 18 березня – Великдень. Його не треба 
плутати із Пасхою. Свято так називається, бо день стає більшим від 
ночі”. 

1 березня українські неоязичники святкували т.зв. Навий день. Цього 
дня вони молотили Дідуха і змелене зерно перемішували із 
немелетим, щоб цією сумішшю посівати поля. Опікуном Нового року 
вони вважають Числобога, який рахує наші дні й місяці. Чому саме в 
ці дні відзначають Новий рік? Член громади галичанських язичників 
Юстин Мельник пояснює так: „Новий рік для нас – початок сівби, 
нового життя. Земля пробуджується від зимової сплячки. МИ 
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ПОЧИНАЄМО НОВЕ КОЛО ДОБУВАННЯ ЇЖІ, починаємо весну. У 
ніч напередодні Нового року Щедрий Бог сходить з неба на ниви, у 
хати, у господарство до худібки. На подвір’ї ми палим солому і 
перестрибуємо через вогнище для чищення тіла і душі”. 

Українські язичники свої свята відзначають або на березі Дніпра, або 
ж біля курганів. Щовесни вони святкують Великдень – воскресіння 
Дажбога. Розкладається ватра, здійснюється молитва із піднятими 
вгору руками і повернутими долонями до Сонця руками, приносяться 
пожертви. Як розповідає Волхвиня Зореслава, „традиційно на 
Великдень випікаємо короваї і калачі, робимо писанки та крашанки, 
які символізують воскресіння душ наших пращурів. Ці страви того 
тижня виконують магічну роль: їх слід уживати саме в той космічний 
час, коли небесна брама відчинена для душ українців. Яйце – символ 
воскресіння Дажбога”. 

Щонеділі зранку на горі Хоривиця 
в Києві, що поряд із Андріївським 
узвозом, спостерігається дивне 
дійство. Люди збираються навколо 
багаття, вигукують „Слава!” різним 
дохристиянським богам та 
повторюють свої славлення різним 
богам. Потім присутні кидають у 
жертовний вогонь скибки хліба та 
виплескують молоко, яке називають 
суриця. Продовжуючи славити богів, 
вони діляться принесеними харчами. 
Алкоголь тут не вживають. 
Чотирикутний камінь, із 
закрученими, повернутими на 
чотири сторони світу кутами – ось 
місце поклоніння богу Ярилу, його 
святиня, капище. Саме так 
відбувається обряд славлення у 

правовірів – представників Рідної Православної Віри. Слово 
„православна” тут походить від слова „права”, що означає вищий світ, 
світ богів (День. – 15 березня). 

Вірменам Києва ніяк не вдається розпочати будівництво в столиці 
кафедрального храму своєї Григоріанської Церкви. Він має 
розміститися на виділеній ділянці землі у сквері по вулиці 
Костянтинівській біля кінотеатру „Жовтень”. Як твердить архієпископ 

Григоріс Буніатян, вся документація на виділення землі міськрадою 
наявна. „Людей хтось обманює тим, що тут будуть будувати 
розважальний комплекс і казіно. Скоріше в такий спосіб якісь 
бізнесові кола прагнуть завадити будівництву, щоб потім з часом 
придбати цю земельну ділянку собі”. Місцеві мешканці пікетують 
будівництво і вимагають громадських слухань. 

12 березня газета «Къырымкъарайлар» відзначила вихід у світ свого 
25 числа. Вітаючи її із цією важливою подією, редакція часопису 
„Релігійна панорама” бажає її фундаторам нових успіхів у висвітленні 
історії і сьогодення славного караїмського народу. Газетою ми 
користуємося при підготовці інформації про життя релігійних меншин 
нашої країни, зокрема про релігію караїв, їх звичаї і проблеми. У своїх 
публікаціях ми обстоюємо думку, що караї не є гілкою євреїв, а їх 
релігія – іудаїзмом. Той факт, що караїми користуються в своїй 
богослужбовій діяльності Старим Завітом Біблії не є аргументом 
віднесеності їх до іудеїв. Християнство також має як свою Священну 
книгу цей Завіт, але ж це не засвідчує, що вони є іудеями. 

Сімферопольська кенаса повертається караїмам. Про це інформував 
громаду Голова Верховної Ради Автономії А. Гриценко. Він наголосив 
на необхідності пошуків коштів для проведення в будівлі належних 
ремонтно-реставраційних робіт. А водночас з цим нехтують 
релігійними почуттями караїмів рекламники міста із компанії 
„Меркурій”. Вони прагнули закрити будівлю кенаси рекламними 
щитами.  

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
4 березня в місті Дніпропетровську пройшла всеукраїнська 
конференція християнського руху "Нове покоління", - повідомляє 
спеціальний кореспондент порталу www.invictory.org з 
Дніпропетровська. На конференції було присутньо більше шести 
тисяч делегатів. За час існування, рух "Нове покоління" в Україні з 
окремих громад Євангельських християн переросло в християнську 
конфесію, яка носить офіційну назву "Українська Християнська 
Церква "Нове покоління" і об'єднує в собі більше ста двадцяти церков 
в більшості областей України. Реєстрація конфесії є вищою формою 
реєстрації релігійної організації в Україні і фактично ставить "Нове 
покоління" на один рівень з Православною і Католицькою церквою. 
Що ж, у "Нового покоління" в Україні, як завжди, великі амбіції і 
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далекосяжні плани. Подивимося, наскільки вони зможуть здійснити 
задумане, проте, вже варто відзначити безпрецедентну подію - вперше 
в Україні харизматичне об'єднання отримало офіційний статус 
конфесії. 

Керівник Центру Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів України 
О.М.Манжос в своїй проповідницькій діяльності особливо 
наголошує на необхідності збереження для щастя цнотливості і 
вірності. Його турбує те, що в наш час, коли аморальність безупинно 
рекламується всюди, вона стає в такий спосіб якоюсь звичкою, немов 
би вона не несе за собою ніяких серйозних наслідків”. О.Манжоса 
дивує те, що нині „моральну чистоту нерідко вважають за щось 
архаїчне або ж притаманне лише наївним людям. Натяками і відкрито 
нас привчають до того, що хоча цнотливість і може викликати певного 
роду захоплення, проте вона є нереальною, необов’язковою і нікому 
непотрібною”. Таку підступну загрозу, на думку семидесятника 
ЦІХСОД, можуть відчути лише ті, „хто всерйоз сприймає думку щодо 
сім’ї, хто щиро цінує чесні, відверті, теплі стосунки, що 
продовжуються з покоління у покоління”, ті, „ які бачать, як батьки 
створюють міцні і люблячі сім’ї”, ті, хто усвідомлює, яку загрозу 
дошлюбні статеві стосунки та подружня невірність несуть 
особистому, сімейному і, внаслідок цього, суспільному 
благополуччю” (Ліягона.-№3). 

В нашому часописі видрукувано вже більше сімдесяти інформативок 
про ті чи інші нові релігійні течії. Ми не заперечуємо права кожної 
конфесії висловлювати свою думку щодо того чи іншого положення 
віровчення інших, їх обрядової практики, способу життя. Проте при 
цьому не слід перебріхувати на свою користь, вигадувати, 
домислювати. Так, читаємо про багатожонство в мормонів, коли 
відомо, що ще в 1891 році це строго було заборонено в конфесії. 
Відомості Полтавської єпархії з посиланням на газету „Блик” пишуть 
про практикування у спільноті „Сім’я” сексу з дітьми. Але ж то не так. 
Є у вченні лідера „Сім’ї” Девіда Берга дійсно такі моменти з питань 
статевих відносин дорослих, які не сприймаються іншими конфесіями, 
але вони не стосуються дітей і тому знаходять підтвердження в самій 
„Біблії” (Див.: Релігійна панорама. -2003. - №8-9). Можна знаходити й 
інші приклади журналістських вигадок. То ж перш ніж щось писати 
про конфесії (особливо нові), слід або поговорити з носіями цієї 
традиції, або ж хоч прийти у Відділення релігієзнавства, його 
бібліотеку і не допускати потім неправду. 

Фахівець із східних релігій, викладач Харківського університету 
А.Сафронов застерігає, що оскільки нині комерцією просякнуте 
все наше життя, то чимало фітнес-клубів, відчувши інтерес до 
індійської культури, намагаються ввести її елементи у свій 
репертуар. Знаходяться структури, які влаштовують тижневі курси і 
видають дипломи інструкторів з йоги, тантричного сексу і бозна з чого 
ще. В Індії справді діють хороші школи, але стати їх учнем дуже 
важко. Насамперед слід пройти річне послушництво в якомусь 
монастирі, а потім ще вчитися і вчитися. Це не один рік, бо за рік в тілі 
і в свідомості не встигнуть відбутися необхідні трансформації, хоч і в 
самій Індії наявні такі релігійні системи, які з вигодою для себе 
проводять прискорені курси для довірливих європейців. Наявність в 
залі для занять цих шкіл ікон свідчить, що ви потрапили не в школу, а 
в певну релігійну систему. Чимало сектантських організацій 
маскуються під школи східної культури. Зустріч з ними, як застерігає 
пан Андрій, може бути навіть небезпечною .  

 
 

МІСТИКА 
 
Нова традиція висловлювання почуттів з’явилася серед міської 
молоді на „мості закоханих” (Хрещатий парк). Відтепер вона вішає 

на його перила маленькі навісні 
замочки. Замочок символізує 
силу кохання. Деякі закохані 
вішають одразу по два замки. 
Часто пишуть червоним 
манікюрним лаком імена. Що 
роблять потім із ключами від 
замків – невідомо. Скоріше 
всього їх кидають у паркові 

хащі. Подібна традиція існує серед закоханих на Великій Китайській 
стіні (КНР). Зустрічається вона і в Римі. 

Що сіре – те й вовк. Як тільки десь кореспондент „України молодої” 
віднаходить смерть з релігійним підтекстом, так тут же з’являється 
висновок: людина попала під вплив релігійної секти. А оскільки в 
громадській думці часто всі конфесії, окрім православних, 
сприймаються як секти, то тоді факт злочину ця думка вже приписує 
або баптистам, або адвентистам, або харизматам, або іншим  
віруванням. А насправді маємо чистої води окультизм і то не завжди в 
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якомусь спільнотному вияві. Зайдіть в сьогоднішні книжкові 
магазини, спеціалізовані книжкові кіоски на базарах і переходах, в 
книжкові блоки Петрівки, прогляньте часопис „Наука и религия”… 
Що Ви там знайдете? Окультні видання, якими нас щедро постачає 
Росія. Вони привабливі своїм видруком, ілюстраціями, методою 
подання матеріалу тощо. То ж не секта призвела до того, що 22-річна 
жінка з донецької Авдіївки задушила своє дитя, голосно вигукуючи 
для прибулих: „Сатана пощезне!”, а перед тим бігаючи по хаті з 
викриками якихось молитв і заклинань, а ось ця окультна просвіта. 

В Україні є місця, де можна загадати якесь бажання із сподіванням 
його виповнення. Так, у старій вежі Кам’янець-Подільської фортеці, 
яка ще називається „Вежа Кармелюка”, можна бачити воскову фігуру 
месника, закованого в 
ланцюги і посаженого за 
решітку. Згідно версій, 
Кармелюк був сильним 
чоловіком і завойовником 
жіночих сердець. Тому є 
версія, що якщо чоловік, 
який втратив чоловічу силу, 
кине монету до закованого 
Устима, постоїть біля 
скульптури, то він здобуде всі необхідні чоловічі якості. В Києві місць 
побажання надто багато. Це – Лиса гора, пам’ятник Паніковському, 
дірки на стовпах біля Михайлівського собору, липа біля Десятинної 
церкви, міст закоханих, бронзовий лев у сквері на вул. 
Б.Хмельницького, кіт Пантагрюель біля Золотих воріт та ін. 

В Запоріжжі на острові Хортиця стоїть постамент з кам’яним 
метровим яйцем, яке нібито може 
сприяти виконанню найбільш 
заповітної мрії. При цьому виповнює 
воно лише одне побажання, і лише 
висловлене жінкою. Згідно повір’я, яке 
побутує в Запоріжжі, якщо жінка потре 
рукою це кам’яне яйце, то через 9 
місяців вона неодмінно народить 
дитину. 
 

 
 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
На частині недавно випущених доларових монет із зображенням 
першого президента США Джорджа Вашингтона немає девізу "In 
God We Trust" ("Ми віримо в Бога"), який зазвичай чеканиться на 

всіх грошових одиницях США, - 
повідомляє Християнський Мегапортал 
invictory.org з посиланням на Lenta.ru. 
Монети були випущені у Філадельфії. 
Окрім девізу на них не вистачає напису "E 
Pluribus Unum" ("З багатьох єдине", девіз на 
гербі США), а також дати випуску і 
маркіровки монетного двору. Доки не ясно, 

як могла відбутися така помилка і скільки монет випущено без 
необхідних девізів. "Президентська" серія однодоларових монет 
почала виходити в США в 2007 році. Кожних три місяці 
чеканитиметься монета із зображенням нового президента в 
хронологічному порядку. Таким чином, до 2016 року на доларах буде 
зображено 37 президентів США. Випуск нових однодоларових монет 
переслідує не тільки загальноосвітню мету, але й економічну: 
замінюючи монетами купюри, Монетний двір США планує 
економити до декількох мільйонів доларів в рік, оскільки монети 
довше знаходяться у вживанні. 

Атеїсти Москви готують акцію «Скажи ні Христу!». Виступаючи на 
прес-конференції 20 лютого в Москві, голова Атеїстичного товариста 
Олександр Никонов оголосив про намір провести таку громадську 
акцію. Про це повідомив Християнський Мегапортал 
www.invictory.org. Акція буде полягати в публічній демонстрації 
значків і носінні футболок з надписами типу "Так. Я походжу від 
мавпи", "Краще від мавпи, ніж із грязюки" і т.п. Пропонується і 
"політичний" варіант атеїстичного слогану: "Путін вірить в Бога. Я не 
вірю в Путіна". На цей крок, за словами лідера атеїстов, їх спонукало 
беспрецедентне зростання клерикалізма в останні роки, що виявилося 
в проникненні клерикалів у всі сфери держави і суспільства, в том 
числі і в суди. Прикладом цього є те, що суди приймають до розгляду 
такі "дремучие иски», як вимогу Маші Шрайбер про заборону 
викладання еволюційної теорії, в той час як правомірну заяву атеїстов 
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про наявність релігійних елементів у державній символіці свого часу 
відхилили. Олександр Никонов також відзначив, що в той час, як 
життя більшості європейців стає все краще, Європа стає все менше 
релігійною. Росія ж навпаки, стає біднішою і релігійнішою. 

60% американців-старшокласників – це молодь країни, яку 
називають найбільш релігійною – не можуть назвати і п’яти із 
десяти біблійних заповідей. Содом і Гомора для них – це чоловік і 
жінка. Такі наслідки опитування, проведеного фахівцями 
Бостонського університету. 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка нині головує у Євросоюзі, 
підтримала ідею внесення до майбутньої Конституції ЄС 
посилання на значущість християнства для Європи. Раніше 
держави Старого світу не підтримали таку ініціативу Ватикану. 
„Діалог з представниками інших релігій краще проводити тоді, коли 
ти свідомий свого коріння”, - сказала А.Меркель. 

Причиною протистоянь у світі є політика з її боротьбою за владу і 
гроші, а не релігія. Таку думку засвідчило 52% опитаних у 27 країнах 
світу. Страхи про неминуче зіткнення цивілізацій Сходу і Заходу 
роздуті журналістами. Тільки 29% опитаних вважають, що 
напруження і конфлікти виникають на ґрунті релігійних і культурних 
відмінностей. Релігійні лідери висловилися за співіснування і 
взаємодію різних культур, бо ж то є благо. 

Росіяни виявили більшу байдужість до посту, ніж українці. 79% їх 
протягом усього посту зберігають звичайний режим харчування. Не 
хочуть відмовлятися від скоромної їжі такі широкі шари суспільства, 
як учні та студенти, робітники і безробітні, люди із середньою і 
вищою освітою. 15% росіян постять частково, а 2% - лише протягом 
останнього тижня посту. Протягом семи тижнів повного посту 
дотритмуватимуться лише 2% опитаних. Сред останніх груп – 
пенсіонери, переважно жінки, особи старше 55 років з 
нижчесередньою освітою. 

Президент Росії В.Путін, який перебував у березні в Римі, привіз Папі 
Бенедикту ХVІ подарунки – образ Миколи Чудотворця, виконаний 
у стилі палехської лакової мініатюри, парочку давніх церковних книг. 
Проте російський Президент не привіз понтифіку давно очікуване 
запрошення відвідати Росію з офіційним візитом. Певно-що на те не 
дав свого благословення Патріарх Олепксій ІІ. 

Санкт-Петербургський суд відхилив вимогу заборонити викладання 
в школах теорії походження видів, обґрунтованої англійським 
вченим Чарльзом Дарвіном ще в ХІХ столітті. Водночас було 

відхилену вимогу вибачення перед тими учнями в школах, які не 
сприймають цю теорію і яким нібито шкільні викладачі образили їхні 
релігійні почуття. 

„Ані християнська традиція, прихильність до яких висловлює зараз 
більшість населення Росії, ані в традиціях інших найбільших 
конфесій країни, у жодній із цивілізованих країн світу не 
прийнято вшановувати влаштовувати танці на кістках, 
веселитися на цвинтарі біля могил”,- говориться в Звероененні 
Громадського Народного собору Росії до керівництва країни. А тут 
маємо дуже часті різноманітні звеселяючі заходи на Красній площі. То 
ж маємо блюзнірство, варварство. Собор пропонує із-за цього 
перенести до іншого поховання ( може збудованого Національного 
Пантеону) з Красної площі тіло В.Леніна, тіла інших діячів, похованих 
біля Кремлівської стіни. 

Новий скандал в Європі. В одному із каталогів приватних виставок 
вміщено оголеного Ісуса Христа, нижча 
частина тіла якого за формою є жіночою. 
Окрім цього в альбомі є зображення 
ангелів із великими геніталіями, голих 
черниць, Ісуса Христа вже з чоловічим 
статевим органом. Все це належить 
фотохудожнику Хосе Морнтойї. Ряд 
єпископів виступили з вимогою заборони 
альбому. Невідомі вже спалили автомобіль 
майстра. Сам він в своїх працях нічого 
порнографічного не знаходить. На його 
думку, є лиш „елементи еротизму”. „ З їх 
допомогою я виступив проти лицемір’я – 

на захист жінок, що дискримінуються церквою, і священиків-
гомосексуалістів, що підпадають під гоніння”.  

Щороку за свої релігійні переконання гинуть у світі до 90 тисяч 
християн. 10 відсотків із 2-х мільярдів християн світу сьогодні 
переслідуються або піддаються дискримінації. Особливо пов’язують 
свої національні ідеї з нетерпимістю до християн як „носіїв західної 
культури” у В’єтнамі, Індії, Пакистані, Індонезії. Останніми місяцями 
багато християн вимушено залишили Ірак, а в Ерітреї біля 2-х тисяч їх 
сидять у в’язницях. В Півн. Кореї за читання Біблії цілі родини 
кидають за грати, де над ними чинять як фізичну, так і психічну 
наругу. 
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Релігійний парк будують в італійському містечку Сульмона. Будують 
його на схилах гори Морроне, де збереглися релігійні споруди ХV 
століття, зокрема скит Папи Целестина П’ятого, а також руїни ще 
давньоримського храму. Парк матиме три маршрути – 
ранньохристиянський, що проляже підземними містами, в яких 
збиралися перші християни, монастирський, що розповість про 
монахів-бенедиктинців, і багатоконфесійний, що розповість про різні 
релігії. 

Оправославлення суспільного життя Росії, як пише російська преса, 
досягло вже крайніх меж, хоч подеколи останнім часом висока влада 
країни все ж прагне якось дистанціюватися від Церкви, розуміючи її 
непотрібність практично всім сферам суспільного життя. Бо ж країни, 
які подалі живуть від ортодоксальності православ’я, багато досягли у 
своєму історичному поступі. Але дрібниці т.зв православної культури 
проникли вже в багато сфер суспільного життя Росії. Навіть в переліку 
питань до єдиного держекзамену у загальноосвітніх школах з історії 
знаходимо питання про монастирі, які були збудовані на північ від 
Москви. Відомий Володимир Вольфович, пробуючи перевірити свою 
обізнаність з російської історії, на це питання не відповів. І ось як він 
тут зреагував: «Чего я буду помнить, кто построил 
какой-то монастырь к северу от Москвы? Да 
пропади он пропадом этот монастырь к северу от 
Москвы. Там полно этих монастырей…».  

Студенти-соціологи Московського університету 
невдоволені тією „клерикалізацією обстановки” 
на факультеті, до якої вдається деканат. 
Ідеологія молодих соціологів спрямована на утвердження наукової 
світськості та об’єктивізму, секулярної ліберальної думки. Молодь 
вороже налаштована щодо Православної Церкви, виступає за 
витіснення насадженої на факультеті православної, національно 
орієнтованої ідеології, ліквідацію наукових зв’язків між МДУ і ВНЗ 
Російського Православ’я. Союз православних громадян Росії висловив 
занепокоєння спробами молодіжних груп „дестабілізувати 
обстановку” в МДУ. Цікаво, що дії студентів московсько-православні 
оцінюють як спробу студентів провести ”помаранчеву революцію в 
університеті”. 

Громадяни Ірану - мусульманської країни чомусь надто відчувають 
духовний голод. Як свідчить президент організації Open Doors, 
християнська церква росте там такими темпами, які дехто називає 
дійсно феноменальними: це нагадує дечим відродження. Пан Карл 

Мюллер вважає, що якщо церква зможе дивитися крізь пальці на 
політику Ірану, то в цій країні тисячі людей зможуть прийти до 
Христа. Це відчувають і мусульманські лідери, а тому вони заявляють: 
„Ми маємо призупинити потік Біблій, які ввозяться в Іран, у наші села, 
тому що вони цілі села перетворюють у християнські”. 

Світового імені вчений-фізик академік Гінзбург різко виступив 
проти прагнень Православної Церкви ввійти в навчальні плани 
шкіл зі своїми предметами. „Сучасна наука з повною визначеністю, 
як дважди два чотири, показує, що людина походить не від Бога. 
Вважати, що людина була народжена Богом, можна було 3000 років 
назад, але зараз так думати – це абсурд! – заявив академік. – Те, що 
Патріарх, навіть не соромлячись того, пропонує викладати 
православ’я дітям, взагалі ганьба. Викладання релігії в школі 
абсолютно неприпустиме. Інша справа, якщо в школі буде історія 
релігії. У нас світська держава, і в школі не можна мати щось 
релігійне” (Радонеж. - №2). 

Інститут Європи Російської Академії наук провів дослідження 
ставлення до релігії в російській масовій свідомості після краху 
комуністичної системи. Згадавши історію відносин в Росії влади і 
Церкви і заявивши, що тут завжди домінувала візантійська модель 
християнства, дослідники Д.Фурман і К.Кааріайнен відзначають, що 
нині в РФ чиновники підтримують клерикальну модель влади. А якщо 
б Дума прислуховувалася лише до громадської думки населення 
країни і не враховувала при цьому міжнародні правові норми, то закон 
про свободу совісті треба було б переписати так, що протестантам в 
країні, не говорячи вже про нові релігійні течії, прийшлося б надто 
погано. Якщо в 1996 році добре ставилися до Російської Православної 
Церкви 88% опитаних, то в 2005 році вже 95%. А ось у ставленні 
позитивному до баптизму маємо такі цифри – 23% і 25%. Якшо 
негативне ставлення до православ’я упало з 4 до 1%, то до баптизму 
воно зросло – з 43 до 53%. Але за рівнем довіри баптисти  
перевищують на 5-7% також і інші протестантські церкви. 80% росіян 
позитивно сприймають розширення різних ЗМІ православ’я, а ось 
щодо баптизму, то тут маємо лише 21%. Маємо помітне скорочення 
тих, хто визнає необхідність рівності у свободі віросповідань – 70% і 
53%. Звідси росте ідея якихось привілеїв в країні Російській 
Православній Церкві – від 49% до 72%. Проти будівництва 
молитовних будинків нових релігійних течій висловилося десь 50% 
опитаних, проти надання їм можливості в ЗМІ – 66%, проти 
можливості відкривати свої духовні навчальні заклади – 62%. Відтак 
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РПЦ і влада в Росії знову разом, як то було в царські часи. Та 
православна релігійність, яку демонструє В.Путін, сприяє його 
популярності. Церква нібито переносить на нього свій авторитет 
(Христианская газета. -№1). 

Найбільша мечеть Німеччини буде збудована у Кельні. Вона 
вміщуватиме 3 тисяч молільників. Матиме мінарет висотою 55 
метрів. Характерним є те, що мечеть будується християнами. 
Священик-католик із Церкви Кельна Франц Мейрер сказав: „Це 
природно і справедливо – допомагати мусульманам. Адже ми – 
католики, а Кельн – один із головних центрів католицизму в 
Німеччині”. Реагуючи на репліку, що в минулому християни 
конфліктували з мусульманами, священик нагадав їм, що коли вони 
будували храм, то їм надали допомогу протестанти, перерахувавши 
солідну суму на будівництво. „А сьогодні ми робимо подарунок 
людям, які дуже його потребують”. 

Заступник начальника Московської міліції пан Мельников шкодує з 
того, що є закони, які дають можливість боротися з 
екстремістськими організаціями, а немає законів, які давали б 
право боротися із сектантами. „Всі екстремістські організації у нас 
перебувають під контролем, ми знаємо, що в них відбуваються, а з 
сектами – тут гірше”. Московська Дума має намір розглянути питання 
визначення законодавчих норм, які даватимуть право притягувати до 
відповідальності організаторів сект. 

Оригінальний спосіб привернути дітей в храми придумали в 
Таїланді. За відвідини богослужінь їм збираються платити. Тайські 
діти, можливо, отримуватимуть гроші за участь в богослужіннях. 
Тимчасовий уряд Таїланду виступив з такою ініціативою, вважаючи, 
що це благотворно позначиться на моральній зовнішності 
підростаючого покоління. На думку міністра соціального розвитку 
Звіта Кунтароджа, відвідини дітьми релігійних служб сприятимуть 
скороченню в їх середовищі таких пороків, як наркоманія і прогули 
уроків. Релігійна практика, переконаний Кунтародж, прищепить дітям 
"дійсні чесноти". Матеріальна сторона урядової програми така: дитина 
– яку б релігію він не сповідав, – що відвідав протягом року 20 
богослужінь, отримає винагороду у розмірі 1000 батів (близько 28 
доларів США). Абсолютну більшість 65-мільйонного населення 
Таїланду сповідатиме буддизм. На півдні стани є також значна 
мусульманська община. З вересня минулого року влада в країні 
перебуває в руках тимчасового уряду начолі з генералом Сураюдом 
Чуланонтом, який заявляє про себе, що він є практикуючим 

буддистом. Про це повідомляє "Благовест-інфо". Наскільки вдасться 
властям поліпшити мораль за гроші – покаже час. 

  
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
В католицьких колах ходить версія можливого оправдання вчинку 
Іуди. Очолив кампанію з реабілітації Іуди нібито президент папського 
комітету історичних наук Вальтер Брандмюллер. Останній має 
звернути увагу на те, що без зради Іуди не відбулася б і страта Ісуса 
Христа, ні його воскресіння. Відтак Іуда і його злочин – це частина 
божественного плану, спрямованого на спасіння людства через смерть 
і воскресіння Сина Божого. 

Ватикан має намір сформувати свою власну футбольну команду 
високого рівня, не гірше «Роми» чи «Інтера». Таку пропозицію 
висунув держсекретар Апостольської столиці кардинал Торчізіо 
Бертоне. В папській державі давно вже цікавляться футболом. 
Згадують, що Папа Іван Павло ІІ свого часу був воротарем. Називають 
ще цілу низку кардиналів, які свого часу були непоганими 
футболістами. 

Папа Іван Павло ІІ ще в 2000 році думав про зречення за станом 
здоров’я від престолу. Про це пише його особистий сепкретар із 40-
річним стажем польський кардинал Станіслав Дзівіш. У своїй книзі 
«Життя з Каролем» описує найбільш драматичні епізоди життя 
Понтифіка. Папа навіть хотів змінити церковний закон часу 
перебування на престолі пап: 80-літній вік і не більше. 

Кардинал Френсіс Стаффорд, відвідавши деякі із зібрань баптистів, 
робить висновок, що в основі їх успіхів лежить повсемісне 
спілкування віруючих. Владика наголосив, що священики мають 
турбуватися про віруючих і заохочувати їх. Тільки так можна 
повернути людей, які пішли з Церкви. 

„Демографічна криза Європи стає дедалі небезпечнішою,- заявив 
Папа Бенедикт ХVІ. – Через одне або два покоління приріст 
європейського населення може зовсім припинитися”. Понтифік 
зауважує на тому, що „складається враження, що Європа втратила віру 
в майбутнє, бо ж маємо тут якесь небажання мати дітей. „Європа 
крокує шляхом, що веде вниз і може привести в глухий кут або навіть 
до кінця європейської історії”. 

Кардинал-єпископ Краківський Станіслав Дзівіш, колишній 
особистий секретар папи Івана Павла ІІ, закликав Бенедикта ХVІ 
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проголосити польського папу святим, обійшовши наявну в 
католицькій церкві „проміжню стадію” – зарахування до лику 
блаженних. Водночас кардинал підкреслив, що він не закликає Папу 
до поспішності і хоче, щоб були дотримані всі необхідні етапи 
„класичного” етапу канонізації. Єпархіальна стадія процесу 
прославлення Кароля Войтили має завершитися 2 квітня – через два 
роки після смерті Польського Папи. Потім вивченням матеріалів 
займеться Конгрегація канонізації святих. Саме вона розглядатиме 
матеріали про посмертні чудеса, які необхідні для канонізації. 

Літні курси під назвою „Напруження в сучасному ісламі” проводить 
цього літа Папський арабсько-ісламський інститут. Слухачі курсів 
почують лекції „Тенденції сучасного ісламу”, „Іслам і політика” та ін. 
До вивчення ісламу Апостольську столицю спонукає зростання ролі 
ісламської культури в контексті глобалізації. 

Священики-поляки - чемпіони Європи з міні-футболу. Перемогою 
збірної Польщі завершився чемпіонат Європи з міні-футболу серед 
представників католицьких єпархій, який проходив у столицеі Боснії і 
Герцеговини Сараєво В фінальному матчі збірна Польщі в серії 
пенальті одержала верх над Хорватією (основний час завершився 
внічию 1:1). Кубок переможцям вручив католицький кардинал Боснії і 
Герцеговини Вінко Пульїч Перша подібна першість відбулася в 2005 
році в Австрії. В 2006 році чемпіонат приймала Хорватія. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
У Ризі відбувся конгрес Латвійського об’єднання баптистських 
громад. Основна мета конгресу – накреслити критерії служіння 
баптистів на благо суспільства, а також обговорення можливостей 
несіння християнського вчення в маси. Обговорювалися нові методи 
роботи з парафіянами і суспільством загалом, оскільки передуюча 
модель уже застаріла. 

Національна Асоціація Євангелістів США випустила заяву 
„Євангельська декларація проти катувань: захищаючи права 
людини в еру тероризму”. В ній зокрема сказано, що США 
перейшли „межі юридично і морально дозволеного”, грубо поводяться 
із затриманими і воєнними ув’язненими у боротьбі з тероризмом. 
„США історично були лідером у підтримці й захисті прав людини у 
світі, але наше моральне обличчя зникло після 11 вересня”.  

Лютеранська церква Швеції дала згоду на одностатеві шлюби. Це – 
вперше у світі. Єпископ Церкви Бертіль Уттерберг заявив: „Ми готові 
одружувати гомосексуальні пари, які в цивільному законодавстві 
мають силу партнерського шлюбу”. Церква в цілому зберігає за собою 
право на вінчання шлюбів як різностатевих, так і одностатевих, однак 
кожний священик має вирішувати сам, кого вінчати, а кого ні”. 
„Важливо, щоб Шведська Церква мала певну вагу, йдучи на крок 
уперед і показуючи можливі шляхи, - зауважив владика. – У цьому 
сенсі ми – перші”. 

Англіканська Церква намагається зруйнувати традицію 
„похмурого” Великого посту жартами і веселощами. „Ми, 
змушуючи людей сміятися, пропонуємо свій варіант дуже 
позитивного входження в наш час”, - заявив один офіційний 
представник Церкви. Все це відбувається в рамках кампанії під гаслом 
„Люби життя, живи у піст”. В Інтернеті з’явився спеціальний сайт з 
особливими, „постовими” жартами. У Бірмінгемі, на ухвалу церковної 
влади, відкрито комедійний клуб, жарти учасників якого покликані 
підштовхнути публіку до роздумів над болючими питаннями буття. За 
словами фундаторки клубу Гелен Томблін, релігійний гумор, якщо 
відкинути богохульство і незграбність, виявляється „комедією вищого 
гатунку”. 

Англіканська Церква на грані розколу. Зібрання її єпископату в 
Танзанії нічого не вирішило. Консерватори і ліберали вели дискусію 
навколо двох питання – проблеми гомосексуальних шлюбів і обрання 
на церковні посади гомосексуалістів та проблеми жіночого 
єпископства. Глава Церкви, архієпископ Кентеберійський зайняв 
сторону консерваторів. Лідери ліберального крила Церкви заявили, що 
вони скоріше погодяться на розкол Церкви, ніж на виконання вимог 
консерваторів. 

 
  

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Лист за підписом єпископа Анадирського і Чукотського Діоміда 
Російської православної церкви і чотирьох священнослужителів 
цієї єпархії в інтернет-мережі з’явився під заголовком „Час 
покласти край беззаконню”. Лист закликає Московську Патріархію 
припинити „відступи від чистоти євангельського, догматичного, 
канонічного віровчення і принести плоди гідні покаяння”. В Посланні 
містяться докори керівництву Патріархії в „Духовному угодовстві, яке 
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підпорядковує церковну владу мирській, часто богоборчій владі, на 
шкоду богодарованій свободі”. Говориться в документі про „мовчазну 
згоду (Церкви) замість викриття антинародної політики чинної влади, 
підтримку її, що призводить до розпаду держави, демографічної кризи 
й інших негативних наслідків”. Церковна влада звинувачується у 
„зневажанні принципу соборності”, що виявилося у довгій відсутності 
скликання Помісного Собору РПЦ і передачі його функцій Собору 
архієрейському, в жорсткій регламентації церковного життя 
сформованим своєрідним „митрополітбюро” (вузьке коло членів 
Священного Синоду). Закінчується Послання патетичним зверненням 
до всієї РПЦ: „Ми прохаємо і благаємо перед обличчям усієї Церкви 
Христової архіпастирів, пастирів, ченців і мирян, причетних тим чи 
іншим чином до перерахованих вище відступів від чистоти 
євангельського, догматичного, канонічного віровчення, звернути зі 
шляху відступу й принести плоди гідні покаяння”. Своїм Посланням 
єпископ оголошує „хрестовий похід” на Москву і закликав вірних 
РПЦ збирати підписи на його підтримку. І вже підтримка надійшла від 
багатьох єпархій. Закінчує свій документ Діомід оригінально: „Ми, 
архієреї, узурпували повноту влади, а народ… Він дає нам своє право: 
як делегатів нас представляє, але сам своєї думки не висловлює.Тому, 
я вважаю, потрібно, щоб дійсно був Помісний Собор”. 

Настоятель одного із православних храмів Санкт-Петербургу 
застеріг відому актрису-балерину Анастасію Волочкову від її 
виступу в Смольному соборі, де розміщено концертно-
виставковий комплекс. Отець пригрозив їй навіть відлученням від 
Церкви. Що ж стосується вже оголошених концертів, то тут він радив 
актрисі просто збрехати: сказати, що захворіла. Концерти відбулися, 
але при цьому Волочкова виявилася більш моральною, ніж 
православний батюшка. Якщо він радив актрисі брехати, то уявімо, 
сільки брехні він залишає позаду себе. 

Рада митрополії Української православної церкви США 
висловилася за необхідність підтримки Патріархом Варфоломієм 
І українського Православ’я. В її Посланні Патріарху висловлено 
побажання, щоб з його боку „були зроблені рішучі кроки для 
встановлення Помісної Церкви в незалежній державі Україна”, а 
також заради „надання цій церкві належного місця у рамках світового 
Православ’я”. Відсутність рішучості з боку Варфоломія український 
православно-діаспорний єпископат розцінив як „недостатню турботу 
про добробут і спокій більше ніж 35 мільйонів українських 
православних душ”. 

Білоруська інтелігенція протестує проти спорудження в містечку 
Кобрин храму на честь російського полководця О.Суворова. У 
своєму листі на ім’я глави Російської Православної Церкви в Білорусії 
митрополита Філарета говориться про чисельні каральні акції, 
проведені російським воякою на теренах Західної Білорусі, коли 
жорстоко винищувалася еліта нації і краялося білоруське суспільство. 
Спеціально створений комітет має намір зібрати до Кобрина всіх, 
невдоволених такою акцією Московського Православ’я. 

Назвавши Папу Бенедикта ХVІ „любимим братом”, Патріарх 
Константинопольський Варфоломій І, виступаючи з вівтаря 
католицького кафедрального 
собору св. Стефана у Відні 
заявив: „Розділене і розколоте 
християнство безсиле – воно 
втрачає всі свої можливості… 
Необхідно долати ганьбу 
розділення і просити Бога про 
єдність, якої бажає сам Ісус… 
Християни мусять і можуть жити 
в єдності і гармонії, без гноблення інших, без фанатизму, без 
експлуатації, без політики і аргументів”. Патріарх одержав тут премію 
імені Франца Кьоніга за досягнення у сфері розвитку толерантності й 
міжрелігійного діалогу. 

В Москві пройшов ХІ Всесвітній російський народний Собор. 
Російський великодержавницький дух пронизував всі дні його 
роботи. Собор мав реваншистський характер, оскільки в його роботі 
відчувалася туга за зниклим Радянським Союзом і червоною ниткою 
пройшла ідея збереження його хоч би на рівні єдиної для 
посторадянського простору православної Церкви. Тому Собор 
категорично засудив прагнення українців мати свою незалежну 
православну церкву і втручання в цей процес державних служб. РПЦ, 
- говориться в документі собору, - є основою цивілізаційної 
ідентичності якогось східнослов’янського світу. При цьому 
наголошено, що Москва, Київ, Мінськ, Кишинів мають усвідомлювати 
себе як унікальні і неповторні центри єдиної Церкви і єдиної 
могутньої цивілізації, від імені якої вони здатні на рівних говорити з 
будь-якими міжнародними полюсами влади. В резолюції Собору є такі 
слова: „Нам потрібна єдина Церква, що зберігає у світі Вітчизну земну 
(Росію), і веде православний народ (всі інші народи) до Вітчизни 
Небесної”. То ж, як бачимо і знаємо, бувають різні фашизми. 
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Російський має церковно-православне забарвлення. Не думай про 
свою національну самобутність, бо вона ніщо перед єдністю у 
прагненнях до Неба. 

В Україні з іконою-портретом царя Миколи ІІ православні 
братчики-каурівці прочовгують по всіх єпархіях УПЦ МП. А ось в 
Росії не дуже п’ють царя-батюшку. Ось що з цього приворду говорить 
архієпископ Єкатеринбургський Вікентій у прямому ефірі каналу 
„Союз”: „Слава Богу відбулася ця важлива справа – канонізація 
Царської Сім’ї. Але не скажу, що 
тепер має місце ревносне і 
благоговійне ставлення до 
Святих Царствених 
Страстетерпців. Цей пил уже 
спав. 

Запал, який був до канонізації, 
уже сходить на „ні”. Пам’ятаю, 
коли я приїхав в 
Єкатеринобргуську єпархію, 
люди так хотіли, щоб щодня 
відбувався молебень, читалися 
акафісти Царській Сім’ї. Я 
говорив, що акафісти, молебні, 
доки не відбулася канонізація 
Царської Сім’ї, читати не можна. 
Ні, люди все одно вимагали:”Давай акафісти!”. А тепер, будь ласка, є 
храм навіть, є місце, де скоїлося це злодійство, вбивство. Приходьте! 
Щодня приходьте і читайте! Читайте акафісти, читайти молитви. – 
Нікого немає. Нікого немає в Храмі-на-Крові, щоб читати. Хіба й у 
справі віри, як то кажуть, „Запретный плод сладок”? Я думав, що після 
канонізації в храм нескінченний потік буде йти. Таку ревність бачив: 
„Давайте! Давайте!”. А коли здійснилось все, заспокоїлися 
(Православная газета. - №8). 

Патріарх Варфоломій І закликав всі гілки християнства „здолати 
сором поділу і просити про єдність, якої бажає сам Ісус”. 
Християни сьогодні, зауважує владика, здатні жити в єдності і 
гармонії, без придушення, без фанатизму, без експлуатації, без 
полеміки та аргументів. Варфоломій І назвав Папу Бенедикта ХVІ 
„любимим братом”. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Єгипетська преса свідчить про те, що підривні сіоністські 
угрупування активно діють на півдні Судану. Вони постачають 
військові угрупування зброєю, сприяючи цим подальшому 
розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, формуванню 
сепаратистських настроїв. 

Після того, як конгресмен-мусульманин Кейт Еллісон поклявся на 
Корані, сенат США розглянув законопроект, яким дозволив 
клятви не тільки на Біблії, як це було до цього часу, а й на 
Священних книгах інших релігій. Насамперед серед них названо 
Коран. 

Ісламський банк Великобританії нагородив 100 видатних 
британських мусульман. Цим самим він прагнув не лише розвіяти 
різні фальшиві ісламофобські міфи, а й засвідчити те, що „більшість 
мусульман не бачить якогось протиріччя між своєю вірою і активною 
та творчою участю в громадському й суспільному житті 
Великобританії”. 

Головному, як його називають, „терористу-мусульманину” Осамі 
бен Ладену виповнилося 50. Ніхто певно не може сказати, на якому 
світі – цьому чи тому – він є. Навіть 
американські служби дають суперечливу 
інформацію – то що Осама помер 26 
серпня 2006 року на території Пакистану, 
то що „Аль-Каїда” разом з Осамою тікає 
подалі в гори. 1 березня один із 
військових лідерів Талібану мулла 
Дадулла заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі, що 
Осама бен Ладен живий: „Осама рідко 
виходить. Його бачать лише його 
товариші. Але ми обмінюємося посланнями та укладаємо спільні 
плани діяльності”. 

Провокаційну акцію чинять ізраїльтяни в Єрусалимі. Вони зносять 
дерев’яний міст, який веде до воріт Аль-Магаріба – одних із 14-ти 
воріт комплексу Аль-Акси, а також земляний пагорб, на якому 
тримався міст. Ці їх діяння загрожують зсувом фудаменту і взагалі 
збереженню третьої святині мусульман - мечеті Аль-Акса, до якої 
було перенесено Пророка Мухаммеда і де відбулося його наступне 
вознесіння. Ліга палестинських уляма закликала світове 
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співтовариство мусульман стати на захист мусульманської святині і 
зірвати наміри сіоністів зруйнувати її (Арраид.- №2). 

Департамент освіти і професійної підготовки Великобританії 
розробив документ, яким буде заборонено школяркам і 
студенткам носити паранджу. Мотив цього – паранджа ускладнює 
міжконфесійні відносини. Прецедентом став випадок у графстві 
Букенгемшир, коли директор середньої школи попросив школярок-
мусульманок не носити хустки, бо ж вони заважають знати учнів в 
обличчя, розрізняти їх. Одна з школярок подала в суд на директора, 
але програла його. Мусульманські спільноти країни погрожують 
масовими мітингами, якщо буде запроваджена названа заборона на 
платки. 

Невідома досі ісламська організація „Голос халіфату” через інтернет 
застерегла, що якщо Німеччина та Австрія не виведуть свої 
війська з Афганістану, то спочатку будуть вбиті їх заручники, а 
потім помста переміститься на території цих держав. ”Ця війна – 
не ваша війна, - звучить голос із телеекрану, - і ви не можите її собі 
дозволити”. Канцлер Німеччини застерегла ісламістів: Берлін не 
піддасться на шантаж. Але все одно в обох країнах приведені в дію 
застережливі заходи. Експерти вважають, що „Голос халіфату” – це 
один із підрозділів „Аль-Каїди”. 

Більше 20 учениць мусульманської школи (медресе) Джамія Хафса із 
столиці Пакистану захопили публічний дім, а його менеджера 
силою відвезли до своєї школи. Там вони поставили перед 
комерсантом вимогу негайно закрити установу розбещеності. Учениці 
вважають, що вони діяли у відповідності до законів шаріату, якими 
нехтував володар публічки. „Мадам” тримали доти, поки вона не 
задовільнила вимогу дівчаток-мусульманок. Так би діяли дівчатка-
християнки! 

Співголова Ради муфтіїв Росії Нафігулла Ашіров виступив проти 
викладання в школах Росії „Основ православної культури”. Він 
прирівняв це вивчення із „Майн Кампф” Адольфа Гітлера. Ашіров 
виступив проти поголовної християнізації Росії в такий спосіб. 
Російську Православну Церкву муфтій назвав „навіть не 
християнством, а вузьконаціональною конфесією”. Він закликав 
усунути з Герба Росії Православну символіку. Вважає, що введення 
штатних „воєнних священиків” в російській армії суперечить 
Конституції РФ. Справедливі міркування Муфтія викликали бурю 
невдоволення з боку Російської Православної Церкви і біляцерковних 
структур. Чого тільки від когось вони не вимагають, а насамперед 

розпустити Раду муфтіїв Росії, бо ж подібні міркуваання висловив і 
голова ради муфтіїв Гайнутдін (Радонеж. – №2). 

Різні біляцерковні московсько-православні організації РФ виступили 
із заявою, в якій критикують московську владу за те, що вона, 
дивись, дозволила Раді муфтіїв Росії так реконструювати мечеть 
на Олімпійському проспекті, що цей комплекс тепер буде 
співмірним із Храмом Христа Спасителя. Та ще й мінарет будують 
висотою 75 метрів. „Ми не заперечуємо право реконструювати 
мечеть,- говориться в Заяві.- Але замість боротьби з реальним 
екстремізмом, в центрі Москви за допомогою влади створюється 
величезна проповідницько-пропагандистська площадка для Ради 
муфтіїв Росії” (Радонеж. - №2). 

На одному з сайтів терористичної організації "Аль-каїда" з'явився 
пропагандистський запис, що демонструє останній годинник 
життя терориста-смертника, - повідомляє Християнський 
Мегапортал www.invictory.org з посиланням на NEWSru.com. На 
кадрах видно, що молодій людині, що збирається висадити себе, 
зовсім не страшно, навпаки, його обличчя спокійне. 
Пропагандистський запис підкреслює невимушеність і простоту, з 
якою зовсім молодий терорист самостійно виготовив бомбу. Потім на 
записі видно автоколону озброєних сил коаліції з машинами, що їдуть 
через великий інтервал, що не дозволяє терористам атакувати декілька 

машин одночасно, адже подібні 
теракти тут не рідкість. Потім 
видно величезний вибух. Гаданий 
напад на колону було здійснено в 
Аргонськом районі Афганістану 
в 2006 році. "Саме із-за подібних 
атак ми втратили так багато 
солдатів в Афганістані і в Іраку, - 
заявив генерал Уїльям Неш. – 

Для організації цього теракту використовувалася велика кількість 
вибухівки". Число таких нападів в Афганістані останнім часом 
збільшилося майже в п'ять разів. 

Суд дозволив берлінцеві назвати дитину Джихадом. Іноді право 
назвати власну дитину потрібно відстоювати в суді. Берлінська феміда 
дозволила батькові назвати свого сина Джихадом. Досить поширене в 
мусульманському світі чоловіче ім'я Джихад (у перекладі з арабського 
«Священна війна»), в Європі може бути сприйнято як виклик 
суспільству. А саме так побажав назвати свого новонародженого сина 
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47-річний берлінець єгипетського походження, викликавши, як 
повідомили німецькі новинні телеканали, незадоволеність місцевих 
властей. Районний відділ реєстрації актів цивільного стану відмовився 
записати новонародженого під цим ім'ям, пояснивши, що воно 
викликає неприємні асоціації з ісламським тероризмом, але впертий 
батько через земельний суд добився права вільно вибрати ім'я своїй 
дитині. Цей випадок отримав досить широкий розголос, викликавши в 
німецькій столиці публічну дискусію щодо того, чи допустимо 
вживати таке зухвале ім’я в демократичному суспільстві, а також і про 
безпечність і недалекоглядність суддів, що допустили подібний 
виклик суспільству. Про це повідомляє "РІА Новини. 

В Іспанії в ході операції під кодовою назвою «Хинета» (ласка) 
арештовано дві людини — іспанець і марокканець — за 
пропаганду джихаду в Інтернеті, повідомило РІА «Новини» джерело 
в Цивільній гвардії (жандармерії). «Заарештовані адміністрували 
інтернет-форум джихадистів під назвою «Ісламський Аль-андалуз» 
(Ісламська Іспанія), в якому закликали мусульман почати священну 
війну за звільнення Іспанії від невірних і її повернення в лоно ісламу», 
— заявив представник жандармерії. Співбесідник агентства 
відмовився назвати імена арештованих ісламських радикалів, 
пославшись на інтереси слідства. За його словами, «в Інтернеті вони 
користувалися різними псевдонімами». Іспанія була завойована 
арабами в VIII столітті і остаточно звільнилася від них лише в кінці 
XV сторіччя. Один з найближчих соратників бен Ладена, єгиптянин 
аль-Завахірі, недавно тричі призвав мусульман до джихаду за 
повернення цієї країни в лоно ісламу. У Іспанії, яка 11 березня 2004 
року стала об'єктом найбільшого в Західній Європі теракту, що поніс 
життя 191 жителя Мадрида, ці заяви викликають крайню 
заклопотаність. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Представники єврейських організацій Польщі звернулися до уряду 
країни з вимогою прискорити прийняття закону про повернення 
приватної власності й синагог, які були втрачені ними під час 
Другої світової війни і в роки правління комуністичного режиму. 
Все втрачене оцінюється в 23 мільярди американських доларів. В 
унісон з єврейськими стали вимагати реституції майна, втраченого в 
1947 році, й польські українці. 

В столиці Румунії відкрилася відреставрована Центральна синагога 
Бухареста. На її відкриття з Ізраїлю прибув головний сефардський 
рабин Шломо Амар. Свято відкрилося обрядом внесення двох Сувоїв 
Тори. 

ЮНЕСКО глибоко занепокоєне з приводу ізраїльських 
археологічних розкопок і ремонтних робіт в Старому Єрусалимі, 
який знаходиться під захистом Конвенції про охорону всесвітньої 
культурної і природної спадщини. У зв’язку з цим керівництво 
організації направило туди технічну оціночну місію. Гендиректор 
ЮНЕСКО Коітіро Мацуура вважає, що її робота зніме напругу між 
палестинцями та ізраїльтянами, Ремонтні роботи в районі Старого 
міста, ініційовані єрусалимською мерією, викликали різку критику з 
боку арабів Ізраїлю та ісламських держав. Вони вбачають в діях з 
реконструкції пішохідного мосту спроби захопити мечеть Аль-Акса. 
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО висловлює своє 
занепокоєння археологічними розкопками і будівництвом нових 
об’єктів, що може змінити загальну цінність культурної спадщини 
Старого міста Єрусалима, а також його візуальну цілісність. 
ЮНЕСКО не одержало від Ізраїлю інформацію про його наміри при 
розкопках. 

Релігійним євреям заборонили носити хутра. Головний рабин Ізраїля 
Йона Мецгер випустив нову ухвалу, що забороняє носити хутро, яке 
було здерте із живих тварин, - повідомляє Християнський Мегапортал 
www.invictory.org Згідно з новою галахічною ухвалою, євреї повинні 
відвернути жорстоке поводження з тваринами і стати прикладом для 
решти народів. 

 
 

БУДДИЗМ 
 
В центрі таїландської столиці знайшли застреленим буддійського 
монаха Пхра Кру Нантхалівата. Вбивство мало явно замовний 
характер. Як потім з’ясувалося, преподобний Пхра очолював одне із 
злочинних угрупувань столиці. Проповідуючи смирення, чесність, 
монах командував рекетирами і махінаторами. Завдяки чорному 
бізнесу він нагромадив у 12 банках понад 5 млн. доларів. Він навіть 
привласнив фонди того монастиря, в якому жив, і одержував від їх 
прокрутки щотижня 24 тис. доларів.  

16-річний Рам Бахадур Банджан, якого в Непалі сприймають за 
реінкарнацію Будди, зник вдруге. Ще в листопаді 2005 року його 
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знайшли під деревом у лісі. Протягом багатьох днів без їжі і води він 
медитував, сидячи в позі лотоса із напущеним на обличчя волоссям. 
При цьому хлопчик впадав у багатоденний транс. Проте наплив 
бажаючих побачити хлопчика був таким великим, що Рам у березні 
2006 року змінив місце своєї медитації, певно щоб уникнути цього 
людського гаміру. В грудні ц.р. вдруге знайшли його в глухому лісі. 
Він сидів у тій же позі, не вживаючи ніякої їжі. Проте Рам і тут не зміг 
витерпіти гамір паломників. Він втік і з цього місця в невідомому 
напрямку.  

Заповідник китайської провінції Генань надто відомий у 
буддійському світі. Тут є більше 2300 гротів із 110000 зображеннями 
Будди. Час дає себе знати, зображення запливають, лушаться, 
зникають. Владою організовано оновлення скульптур комплексу.  

Настоятель бойових мистецтв храму Шаолінь Юй Куа Чен відвідав 
Україну. Тут його супроводжував єдиний українець – почесний монах 
Шаоліня Андрій Старовойт. Монастир Шаолінь засновано ще в 495 
році. Його монахи практикують чань-буддизм – один із численних 
різновидів цієї релігії, що передбачає суворий аскетизм і важкі фізичні 
тренування, щоб звільнитися від рабства власного Я і досягти 
досконалості. До чань-буддизму шаолінців навернув настоятель Дамо, 
що прибув до монастиря з реформаторськими ідеями. В роки 
культурної революції монастирі традиції були розгромлені. Нині 
практика цигун (давнє мистецтво саморегуляції організму, що йшло 
від Шаолінь) надто популярна в Китаї. Вона має безліч течій і шкіл, 
найменша з яких налічує 8 тис. учнів. Проте більшість з них має 
спортивно-оздоровчий характер. Лише в самому монастирі Шаолінь 
це навчання ґрунтується на глибокому духовному й тілесному 
самовдосконаленні. 

Православний протоієрей Андрій Власенко, який об’їхав багато 
країн світу і мав спілкування з представниками різних релігій, 
дуже позитивно ставиться до буддизму. „Коли б усі християни 
дотримувалися Заповідей Божих так само ретельно, як буддисти 
дотримуються своїх п’яти заповідей (а там також є заборона 
зраджувати дружину, красти, пити…), то було б дуже-дуже добре для 
вірян. Так, пересічна людина в Шрі-Ланці почувається дуже 
щасливою, хоч може все життя сидить на асфальті, живе без даху над 
головою… Таких щасливих, усміхнених, доброзичливих людей-
буддистів, як у Шрі-Ланці, я не бачив у жодній країні світу!”. 

ІНДУЇЗМ 
 
Згідно версії короля Непалу Гьянендри, в 2005 році він був 
вимушений взяти владу у свої руки, оскільки уряд єдиної в світі 
індуїстської монархії не зміг демократично провести вибори, 
забезпечити громадський порядок. Тепер уряд країни вимагає 
відповідальності короля Гьяненедри за спроби узурпації влади в 
країні.  

Британські індуїстські організації розпочали громадську компанію 
на захист зображення свастики. „Це один із найсвященніших 
символів в індуїстській традиції, який протягом п’яти тисяч років 
використовувався для відганяння зла”, - заявив генсек Форуму індусів 
Великобританії Рамеш Каллідай. Окрім того, нагадав він, в 
індуїстській традиції свастика вважається такою, що приносить вдачу. 
Форум Р.Каллідая має намір проводити публічні освітянські кампанії і 
семінари по всій Великобританії з метою руйнування негативного 
стереотипу, який склався щодо свастики. 

Мешканка Індії, якою так і не вдалося вийти заміж за свого коханого 
протягом його життя, зв'язала себе шлюбними узами з 
небіжчиком. Женихом 20-річною Тулси Девіпуджак став 25-річний 
утопленик Санджай Дантанія, пишуть індійські ЗМІ. У молодих 
людей з міста Ананда (штат Гуджарат) впродовж всієї історії любові 
не було можливості одружитися. Згідно законам Індії, шлюби між 
представниками різних каст заборонені. Тулси і Санджаю не повезло - 
їх соціальне положення було далеко не рівним. Проте в законодавстві 
нічого не прописано щодо шлюбів між живими і мертвими, чим 
збожеволіла від горя дівчина і скористалася. Як повідомляють ЗМІ, 
члени сім'ї нареченої переодягнули небіжчика в костюм жениха і 
провели весільний ритуал на святково оздобленій сцені. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
Побудована більше тисячі років тому на скелястому острові Акдамар 
посеред озера і зруйнована в 915-921 роках вірменська церква 
Сурб Хач відбудована турецьким урядом. Обійшлося це йому в 1,5 
млн. ам. доларів. З часу масового нищення вірмен і їх культурних 
здобутків цей факт є першим в контексті своєрідного вибачення турок 
за злочини початку ХХ століття щодо вірмен. Відкриття Церкви 
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відбулося 20 березня у присутності представників уряду Вірменії. 
Наявні сподівання на поліпшення відносин двох країн. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 
В Голівуді (США) саєнтологи мають багато своїх прихильників, 
зокрема Джон Траволта, Кірсті Еллі, Мімі Роджерс та ін. 
Використовуючи свою популярність, вони постають активними 

агітаторами за свою релігію. Так, Том 
Круз прагне затягнути зірку світового 
футболу Девіда Бекхема і його дружину в 
саєнтологи. Дружина актора Кеті Холмс 
дружить із Вікторією Бекхем. Сім’я 

Бекхемів нещодавно переїхала із Великобританії до Лос-Анджелесу. 
Тепер масштаби міжсімейного місіонерства у Тома і Кеті 
розширилися. 

Не втихає потік радощів серед вірних Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів з нагоди відкриття в Хельсінкі нового храму. За 
освяченням храму спостерігали тисячі святих з різних країн світу. Але 
найбільшу радість мали ті, хто в ці дні знаходилися у фінляндській 
столиці. Ось що пише до „Ліягони” (№3) Юлія Путіліна із 
Підмосков’я: „Було радісно бачити членів Церкви, які приїхали до 
Гельсінкі усією сім’єю. Люди різного віку, з різних країн, що мали 
різне покликання, розуміли одне одного навіть без знання іноземної 
мови. Тут були й ті, хто колись брав участь у проповідуванні Євангелії 
у Фінляндії… То ж давайте поспішати до храму для виконання святої 
роботи спокути”. (Від редакції РП: храм у Церкві ІХСОД не виконує ті 
функції, які виконує храм, скажімо, у православних. Храм 
мормонських спільнот призначений переважно для виконання таїнств, 
а для здійснення поточних молитов є спеціальні молитовні будинки). 

В Німеччині в громадській думці саєнтологи сприймаються так, як у 
нас в Україні білі брати. Саме тому німці негативно сприйняли 
пропозицію американському актору, саєнтологу за віросповіданням, 
Тому Крузу зіграти головну роль – одного з найвідоміших героїв 
Німеччини полковника Клауса Шенка фон Стауффенберга в 
кінофільмі про змову з метою вбивства Гітлера. Проти Круза гучно 
виступили з протестом всі родичі Стауффенберга. Вони вважають, що 
в такий спосіб буде в країні пропагуватися „небезпечне вчення, що 

поглинає слабких людей”, яким є саєнтологія (Україна молода. – 28 
березня). 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 
В Росії з’явилася білярелігійна спільнота під назвою „Російський 
трансгуманістичний рух”. Його послідовники, а вони є вже в Москві, 
Санкт-Петербурзі, Красноярську, Владивостоці, Омську , постають як 
шукачі вічного життя „через пропаганду смертництва”. 
„Смертництвом” імморталісти називають ідеологію смиренності, 
прийняття кінця існування кожної людини як неминучості. „Наш рух 
ставить собі за мету консолідувати людей, які поділяють точку зору 
про можливість жити максимально довго, - каже один із лідерів РТГ 
Валерій Прайд. – Поширювати маємо такі погляди, щоб люди знали 
свої можливості, а також маємо брати участь у розвитку нових 
технологій”. Роз’яснюючи різницю між трансгуманістичним рухом та 
імморталізмом, В.Прайд сказав: „Імморталізм – це частина 
трансгуманізму. Якщо ми ставимо за мету досягнути максимальної 
тривалості життя, то імморталісти говорять про можливість вічного 
життя. Імморталізм народився разом із народженням людства, бо 
першим був міф про те, що людина втратила безсмертя і хоче його 
віднайти. Тривалий час це було звичайною містикою, а тепер, коли 
питанням боротьби зі старінням займається геронтолонія, наш рух 
став наукою”. Спільнота займається питанням кріонування – 
заморожування трупу і зберігання його у спеціальному холодильнику 
з метою оживлення у майбутньому, коли на це будуть спроможні 
медицина і технології. Проте це надто дорого. Збереження тіла коштує 
25 тисяч доларів в Росії, а в США – аж 35. В Америці вже більше двох 
тисяч людей кріоновано після смерті (Експрес. – 8-15 березня). 

В Папуа-Нова Гвінея з’явилася нова секта. Лідером її є Стівен Тарі за 
прізвиськом „Чорний Ісус”. В секті наявні ритуальні вбивства, навіть 
канібалізм. Свої служби Стівен Тарі проводить, маючи лише пов’язку 
на стегнах. Він твердить, що є „істинним Христом”. Повірило йому 
вже біля 6 тисяч мешканців країни. Новий Христос обіцяє своїм 
послідовникам багатство і викуплення гріхів. В послушниці собі він 
вибирає красивих молодих жінок, називаючи їх „дівчатками-
квіточками”. Ці „квіточки” використовуються ним для сексуальних 
втіх. В секті мають місце ритуальні вбивства. Вбито вже нібито 30 
послідовників секти. При цьому їх тіла поїдають. Влада країни 
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арештувала „Чорного Ісуса”, але він втік в джунглі разом з трьома 
сексуальними рабинями, яких потім вбив і з’їв. Зрештою жителям 
одного із племен вдалося вловити Стівена. При цьому вони його так 
побили, що із-за цього „істинний Христос” навіть не має можливості 
бути особисто присутнім на суді.  

Індіанці гірського мексіканського району Сьєрра-де-Тенсо (штат 
Пуебло) вшановують Люцифера-сатану. Вони вірять в те, що 
останній бродить по горах і ладен дати будь-яку суму грошей за душу 
кожного з них. При цьому Люциферу пілігріми прагнуть принести 
якусь пожертву з тим, щоб звільнитися від страхів перед ним за свою 
душу. Особливо багато їх біля водоспадів, бо чомусь вбачають в 
падаючій воді вияви сатани. Завжди великий наплив шукачів щастя в 
селищі Акатсісімітла. Місцеві мешканці з метою заробити на 
приїжджих розповідають їм різні бувальщини: то бачили Люцифера у 
вигляді старика, то у вигляді змія, а то і в якомусь вигаданому вигляді. 
Говорять, що навіть ручкалися з ним. При цьому Люцифер виявляв 
щодо них навіть свою доброту й давав гроші, сприяв побудові житла, 
приносив якісь коштовності. 

Сатанізм прийшов в світ ісламської молоді. Блюзнірство над 
релігійною символікою, як виявилось, можливо не тільки на Заході, 
але і в цілком традиційному ісламському середовищі. Як передає 
агентство "regions.ru" Школи, що вчаться, з марокканського міста 
Кунайтара проводять сатанинські ритуали, що включають 
осквернення Корану, повідомляє портал IslamOnline.net з посиланням 
на місцеві джерела. З'явилися тривожні попередження, що свідчать 
про те, що сатанізм знаходиться на піднесенні у всьому місті. "В 
середу, 14 лютого, учень середній школі Таха Хусейн розповів, що 
бачив, як деякі з його товаришів мочилися на Коран", – відзначають 
джерела, які побажали залишитися невідомими зважаючи на 
делікатність питання. "Більшість з 13 сатаністів – дівчатка із 
забезпечених сімей, які носять чорний одяг і нашийні прикраси у 
вигляді перевернутих хрестів", – повідомляють ті ж джерела. Додамо, 
що керівництво школи заперечує всі звинувачення, називаючи їх 
провокацією. 

 
 

МІСТИКА 
 
Донька колишнього сербського президента Слободана Мілошевича 
прагне захистити тіло батька від „мисливців за вампірами”. 

Останні, натякуючи на вурдалацькій сутності Мілошевича, хочуть 
проштрикнути могилу і забити осиковий кілок у серце померлого. 
Вони вірять в те, що Слободан ще літає по землі з тим, щоб приносити 
різні лиха, шкодити живим. Дочці Президента приходиться замовляти 
приватних охоронців до поховання батка. 

На острові Коломбо (Шрі-Ланка) був проведений ритуал із вигнання 
диявола, який, можливо, сидить у комусь з тих, хто прийшов на 
танець. Під час традиційного дійства під назвою Daha Ata Sanniya 
танцюючі в страшних масках прагнули відігнати 18 типів хвороб від 
людського тіла. Цей ритуал має багатовікову історію і, згідно легенди, 
вперше пройшов успішно, коли була позбавлена від алкогольної 
залежності вагітна дружина старійшини плем’я. 

Після того, як під тиском православних активістів були зірвані 
виступи Кашпіровського у ряді міст України, екстрасенс 
перебазувався до Росії. Тут його приймали спокійніше. Останніми 
роками він навіть гастролював по США. Але нове повернення в Росію 
для Кашпіровського обернулося  
бідою. Його виступи в Челябінську 
вивчалися спеціальною комісією 
медиків-псіхіатрів, які прийшли до 
висновку, що, користуючись 
методами колективного гіпнозу і 
не враховуючи особливості 
психіки окремої людини, 
Кашпіровський шкодить багатьом, 
хто присутній на його сеансах. 
Внаслідок масового гіпнозу підсвідомість людини може дати 
непередбачуване. Справа Кашпіровського знаходиться в суді. В 
Україну Кашпіровський не їде. Під час останнього його приїзду в 
Черкасах на його оздоровчій лекції померло двоє. Правда, спроби його 
прорватися в Україну мали місце, але із-за масових протестів сеанси 
приходилося відміняти. 

Тріскаідекафобія – боязнь п’ятниці 13 числа – надто поширена в 
Америці і Європі. Вона практично притаманна кожному четвертому 
європейцю. В ці дні американці в більшості своїй не приходять на 
роботу. Чому п’ятниця 13 числа має таку дурну славу? Тут є декілька 
версій. Нібито саме в цей день згрішили Адам і Єва, Каїн убив свого 
брата Авеля, розіп’яли на Голгофі Ісуса Христа та ін. (Газета по-
киевски. - №290). 

 



52                              53 
СВОБОДА СОВІСТІ 

 
 

СВОБОДА МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Україна – країна свободи світоглядів і віросповідань. Конституція 

країни (ст. 35) забезпечує її громадянам не тільки право сповідувати будь-
яку релігію, а й свободу релігійної діяльності, забороняє обов’язковість 
якоїсь однієї з релігій шляхом визнання її державною. В утверджуваному 
в Україні громадянському суспільстві кожний її громадянин є 
суверенним. У відповідності із Законом про свободу совісті та релігійні 
організації (ст. 3) він вільний приймати чи змінювати релігію за своїм 
вибором. Кожний громадянин має право виражати і вільно поширювати 
свої релігійні переконання. «Ніхто не може встановлювати обов’язкових 
переконань і світогляду. Не допускається будь-яке примушування при 
визначенні громадянином свого ставлення до релігії…, до участі або 
неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання 
релігії». Таким чином, проголошуючи право на свободу віросповідань, 
свободу релігієвибору, Українська держава, якщо вона вважає себе 
демократичною і претендує такою ввійти в Об’єднану Європу, 
зобов’язана створити умови для функціонування на своїй території 
різним релігіям.  

Вона повинна прийняти закони історії, згідно з якими нічого 
вічного на світі немає, на зміну старому завжди приходить нове, а відтак 
не консервувати різними своїми законодавствами лише так звані 
традиційні релігії. Як сказав філософ, традиції минулих поколінь як 
кошмар тяжіють над умами живущих. Громадянське суспільство 
плюральне. Воно надає своїм громадянам не тільки свободу 
релігієвибору, а й повну свободу функціонування різноманіття конфесій з 
метою забезпечення їх суверенності.  

Оскільки в Україні Церква відокремлена від держави, то остання 
не повинна якимсь чином визначать і регламентувати релігієвибір своїх 
громадян, зокрема сприяти виживанню відмираючих традиційних 
вірувань чи спільнот. Традиційні Церкви самі повинні працювати на 
свого прихожанина, а не чекати, що це за них зробить держава, 
включаючи у свої закони антидемократичні статті, що обмежують 
діяльність одних і сприяють діяльності інших релігійних спільнот. 
Приклад Галичанського регіону, де громади нових релігійних течій 
становлять лише 1% від загальної кількості релігійних спільнот (в 

Подніпров’ї і Сході - від 10 до 20%) говорить про багато чого. Доля 
конфесій – в їх руках. 

Демократична держава має бути гарантом свободи світоглядного 
вибору, свободи віросповідань, а не засобом підтримки і утвердження 
якихось окремих релігійних течій чи церков. Останні в умовах свободи 
совісті самі мають думати про утримання і поповнення своїх парафіян.  

Гарантована Конституцією України, її законодавством свобода 
релігії і віросповідань певною мірою сприяла активному „наповненню” 
країни великою кількістю місіонерів і місій різних зарубіжних релігійних 
центрів. В останні роки в Україну в середньому щорічно прибувало понад 
2,3 тисячі представників із понад 350 різних зарубіжних релігійних 
центрів. Очевидним є той факт, що саме за допомогою місіонерів і місій 
була створена більшість нині діючих в Україні нетрадиційних релігійних 
течій. Це породило різноманіття складних суспільно значимих проблем. 
Найбільш гострою серед них була проблема співвідношення традиційних 
і нетрадиційних релігійних спільнот, діяльності в правовому полі країни 
закордонних місій і місіонерів, питання їх правового статусу. 

У відповідності з прийнятим Верховною Радою України в квітні 
1991 року Законом „Про свободу совісті і релігійні організації” (статті 7 і 
10) релігійні управління і центри мають право створювати місіонерські 
товариства (місії). Закон визначає і мету місій як специфічних релігійних 
організацій – поширення віровчення. 

Реєструючи Статут релігійної місії, держава бере на себе 
зобов’язання щодо неї: визнавати, гарантувати і захищати її права, 
створювати умови для її діяльності як повноправного суб’єкта правових 
відносин. 

Зарубіжні місії, що діють на території України, питання свого 
утворення і діяльності вирішують на основі домовленостей між їх 
зарубіжним релігійним центром і державним органом України у справах 
релігій (ст.9). Зарубіжний релігійний центр у відповідності з такою 
домовленістю може створювати в Україні своє регіональне 
представництво з підпорядкуванням йому такого структурного 
підрозділу, яким є місія або місіонерське товариство. Останні діють, 
дотримуючись законодавства України, на підставі власних статутів 
(положень), що реєструються в такому ж порядку, як і місії, що 
створюються релігійними управліннями, центрами «місцевого 
походження» (ст. 13.14). 

Закон не визначає якісь відмінності між зареєстрованими 
місіонерськими організаціями місцевого або зарубіжного походження, 
традиційної або нетрадиційної направленості. 
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Вони мають однаковий правовий статус, рівні у своїх правах, 

обов’язках і відповідальності, а також і в залежних від держави умовах 
повноти їх функціональної діяльності і релігійної самоактуалізації. 

Що стосується роботи в Україні місіонерів - представників 
зарубіжних релігійних центрів, то тут варто зауважити, що їх 
перебування і діяльність регулюється прийнятим пізніше (в грудні 1993 
року) спеціальним положенням-доповненням статті 24 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації». В цьому доповненні до 
статті сказано, що священнослужителі, релігійні проповідники, 
наставники, інші представники зарубіжних релігійних організацій, які є 
іноземними громадянами і тимчасово знаходяться в Україні, можуть 
займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних 
обрядів або іншою релігійною діяльністю лише в тих релігійних 
організаціях, за запрошенням яких вони прибули і за офіційним 
узгодженням із державним органом, який здійснює реєстрацію статуту 
відповідної релігійної організації. 

Свого часу це доповнення до Закону критикувалося світовою 
громадськістю як протиправне, недемократичне. Певно тому до цього 
часу воно так і не було задіяне в контекст державно-конфесійних 
відносин. 

Стаття 24 українського Закону про свободу совісті насамперед 
суперечить статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої 
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року і підписаною (а 
відтак прийнятою до виконання) Україною. Ця стаття гарантує кожному 
громадянину право на свободне вираження своїх переконань. „Це право 
включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань і 
свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-
якими засобами і незалежно від державних кордонів”. 

Ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року „Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права”, прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН 16.12.1966 року, в статті 19 (п.2) також заявляє, що 
„кожна людина має право на вільне висловлення своєї думки; це право 
включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку 
інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово 
або за допомогою друку або художніх форм вираження, а чи ж іншими 
способами на свій вибір”. В пункті 3 цієї ж статті названого документу 
ООН говориться про певні обмеження названої в п.2 діяльності, але тут 
же мотивація їх чітко визначається: „з метою охорони державної безпеки, 
громадського порядку, здоров’я або моральності населення”. В 
„Загальному коментарі ООН Комітету з прав людини Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права” (№22 від 20 липня 1993 року) 
зокрема сказано, що названий Пакт не обмежується тільки традиційними 
релігіями або релігіями і переконаннями, що мають інституціїзовані 
ознаки і практики, що є аналогічні традиційним релігіям. Тому Комітет з 
тривогою відзначає тенденцію до дискримінації деяких релігій або 
переконань на різних підставах, зокрема на підставі того, що вони 
недавно засновані або ж стосуються релігійних меншин, що може 
викликати вороже ставлення з боку домінуючої релігійної спільноти”. 

Таким чином, стаття 24 українського Закону ігнорує названі вище 
документи ООН, підписані Україною. А між тим вони мають в її 
правовому полі домінуюче значення. Це виражається в наступному:  

А) документи гарантують кожному громадянину (а не тільки 
громадянину своєї країни, як Закон України) право поширювати повсюди 
свої погляди. До речі, і стаття 24 Конституції України гарантує кожному 
(тут не сказано „громадянину України”) „право на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань”; 

Б) фактор державних кордонів при поширенні будь-якої 
інформації, поглядів, а відтак і релігійних переконань, не може служити 
якоюсь перепоною в цьому; 

В) форма поширення переконань документом ООН чітко не 
визначена (сказано: „способом за своїм вибором”, „будь-якими 
засобами”); 

Г) діяльність місіонера не може бути забороненою, оскільки вона 
не підпадає під фактори можливого обмеження її – охорона державної 
безпеки, громадського порядку, здоров’я і норм здорової моралі; 

Д) право на свободу релігійної діяльності документи ООН не 
обмежують лише т.зв. традиційними конфесіями.  

Стаття 24 Закону України про свободу совісті суперечить статті 
35 Конституції України, яка наголошує, що «кожний (не сказано, що 
громадянин України) має право на свободу світогляду та віросповідання. 
Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати ніяку, безперешкодно відправляти особисто або колективно 
релігійні культи та ритуальні обряди, вести релігійну діяльність» (в 
тексті окремі слова підкреслені нами). 

Стаття 24 Закону Україні чітко не визначає, яка релігійна 
організація (громада, управління, центр та ін.) має право запрошувати 
зарубіжних місіонерів. Відтак якщо їх запросить якась місцева релігійна 
громада, то він може вільно діяти в межах її території (в статті не сказано, 
що лише в її молитовному будинку). Стаття не забороняє місіонерську 
діяльність послідовників релігійної течії з інших регіонів України 
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(скажімо, донеччани своїх місіонерів направляють до Одещини) . 

Ще одне. Місії мають схвалені певним державним органом статут 
(або положення) про свій статус і форми дозволеної ним діяльності. 
Скоріше там сказано і про свободу місіонерської роботи. А це – 
документ, який дає право на свободу пропаганди релігійних ідей певної 
конфесії. 

Досвід України свідчить про те, що традиційні церкви із-за 
невміння і бажання вести євангелізаційну роботу поза огорожею своїх 
храмів спонукають державу обмежувати місіонерську і благодійницьку 
діяльність інших конфесій в своїх сподіваннях на збереження в такий 
спосіб своїх прихожан. Їх адепти у Верховній Раді й пропихають в діюче 
законодавство доповнення, які суперечать міжнародним правовим 
нормам. 

Та й не тільки правовим, а й біблійним положенням, що 
обґрунтовують місіонерську діяльність християн, її необхідність. Ісус 
Христос промовляв до своїх учнів: „Дана мені вся влада на небі і на землі. 
Отож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні 
аж до кінця віку”. (Мт. 28:18-20). Першими, кого послав Ісус до всіх 
народів, були його апостоли. Уявімо, що вони прийшли б із Словом 
Божим у нинішню Україну. Насамперед влада почала б з’ясовувати, а яка 
християнська громада його запросила. Зрештою, якби виявила таку, то 
обмежила б навчальну діяльність апостолів чотирма стінами молитовного 
дому громади, а якщо раптом такого не знайшла (бо ж багато 
різноконфесійних християнських громад у нас не мають їх), то 
відправила б апостолів туди, звідки приїхали. Але, як це було 
застережено вище, статті Закону про місіонерство утримують можливість 
їх читання й по-іншому. Враховуючи невідповідність статті 24 
міжнародним правовим документам з питань свободи совісті, в проекті 
нового Закону, підготовленому комісією Міністерства юстиції України, 
статті такого змісту немає.  

Професор А. КОЛОДНИЙ 
 
 

* * * 
 
Голова Ради муфтіїв Росії Равіль Гайнутдін вважає введення до 
навчальних планів 74 регіонів країни обов’язкового викладання 
„Основ православної культури” порушенням закону про свободу 
совісті. На думку демократично мислячого муфтія у всіх навчальних 

закладах Росії слід викладати основи всіх традиційних релігій. Муфтій 
водночас, виступаючи в столиці Кабардино-Балкарії Нальчику, 
зауважив на недопущенні поділу за національним і релігійним 
принципом в армії. „У ній на рівних правах мають діяти як 
православні, так і мусульманські капелани, а створення так званих 
мусульманських і православних полків взагалі неприпустиме”. 

Депутати Москміськдуми прийняли у першому читанні проект 
Кодексу міста Москви про адміністративні правопорушення. 
Стаття 3.8 нового кодексу 
„Приставання до громадян в 
громадських місцях” говорить: 
„Порушення громадського порядку, 
яке виявляється у приставаннях до 
громадян з метою куплі-продажу, 
обміну або придбання речей іншим 
способом, а також з метою гадання, 
попрошайництва, чоловічої чи 
жіночої проституції, релігійної агітації або нав’язування інших послуг 
в громадських місцях – тягне попередження або накладання 
адміністративного штрафу на громадян в розмірі від одного до трьох 
мінімальних розмірів оплати праці”. Потім „до трьох” замінили на „до 
п’яти”. 

У Росії стурбовані релігійною нетерпимістю в ЗМІ. Керівництво 
Федеральної служби з нагляду за дотриманням законодавства у сфері 
масових комунікацій і охороні культурної спадщини 
(Росохоронкультура) і експерти висловили заклопотаність з приводу 
зростання національної і релігійної нетерпимості в російських ЗМІ, - 
повідомляє спеціально для Християнського Мегапорталу 
www.invictory.org прес-служба Слов'янського правового центру. 

Керівник Росохоронкультури Борис 
Боярськов відзначив, що за останній час 
увірене йому відомство стало жорсткіше 
реагувати на факти розпалювання 
міжнаціональної і міжрелігійної 
ворожнечі в ЗМІ, а також у зв'язку з 
пропагандою порнографії. Боярськов 
підкреслив, що необхідно всім разом 
обговорити, що робити для поліпшення 

ситуації. Небезпека розпалювання ворожнечі в ЗМІ була відмічена 
також старшим прокурором Генпрокуратури РФ Валентиною 



58                              59 
Замишляєвой, за словами якої прокуратура приділяє в даний час 
подібним випадкам особлива увага. Крім цього, з приводу 
необхідності суспільного контролю за дотриманням законодавства у 
сфері ЗМІ висловилися секретар Спілки журналістів Росії Михайло 
Федотов і президент Фонду Захисту Гласності Олексій Симонов. З 
пропозицією про створення експертної ради при Росохранкультуре з 
найбільш авторитетних фахівців в області філології, релігієзнавства і 
психології виступив головний редактор журналу «Релігія і право» 
адвокат Анатолій Пчелінцев. На думку Пчелінцева, в Росії загострена 
проблема оцінки тих або інших публікацій, і разом з тим необхідність 
підвищення статусу лінгвістичної і релігієзнавчої експертиз. Суди, по 
суті, не знають зараз, до кого звертатися за експертизою, а робота 
фахівців залишається без координації. Необхідно, як відзначив 
Анатолій Пчелінцев, займатися освітою для того, щоб уникнути 
конфліктів. 

До Верховної Ради України народні депутати О.Турчинов та 
О.Боднар подали законопроект „Про внесення деяких змін у деякі 
закони України” (щодо мораторію на приватизацію майна 
культового призначення, що знаходиться в державній і 
комунальній власності). Законопроект підтримала Всеукраїнська 

Рада Церков і релігійних організацій. У 
своєму зверненні до ВР вони зокрема 
зауважують: „Вимушені визнати, що дійсно 
останніми роками зросли випадки 
приватизації, а чи ж продажу колишнього 
культового майна, особливо на місцевому 
рівні, особами приватного права, які не мають 
відношення до релігійних організацій. З цих 
міркувань, щоб відвернути спроби 

приватизації продажу колишнього культового майна, що 
використовується не за призначенням і належить державній або 
комунальній власності, існує необхідність у прийнятті відповідного 
закону”.  

Побачила світ щорічна доповідь Держдепартаменту США щодо 
стану релігійної свободи у світі. Відзначаючи те, що в Україні 
загалом дотримуються свободи релігії і віросповідань, наявна 
стабільність в толерантному ставленні до релігійної свободи з боку 
держави, відсутні вбивства чи арешти на релігійній основі та ін., 
Доповідь водночас наголошує на ряді проблем, а саме: наявні 
міжцерковні і міжконфесійні конфлікти, відбувається повільна 

реституція церковного майна, має місце відмова у реєстрації громад 
нових релігійних течій і у виділенні їм земельних ділянок під забудову 
храмів. На місцевому рівні держчиновники сприяють певним 
релігійним спільнотам, зокрема на Сході і Півдні України – УПЦ МП, 
а на Заході – УГКЦ, потурають їх забаганкам у ставленні до 
нетрадиційних релігійних спільнот. Повагу держава віддає лише 
громадам іудеїв Хабат Любавич. В Документі названі деякі конкретні 
факти порушень навіть українського законодавства у ставленні 
держави до окремих конфесій: римо-католики Одеси не одержують 
будівлю своєї семінарії, не реєструються громади прогресивного 
іудаїзму в Дніпропетровську, а в Харкові не повертають їм майно, не 
дається дозвіл на заснування церквами своїх початкових і середніх 
шкіл, зокрема мусульманських шкіл в Криму, в питанні реституції 
майна на Сході країни перевага за УПЦ МП. Ускладнено реєстрацію 
громад мормонів, мусульман в Києві, Криму і Харкові. 

При вирішенні питання реституції  церковного майна подеколи 
посилаються на «Релігієзнавчий словник», видрукуваний за 
редакцією А.Колодного і Б.Лобовика у 1996 році, де сказано, що 
УПЦ Київського Патріархату утворено в червні 1992 року. При цьому 
такі «користувачі» його на цьому ставлять крапку. Словник – це 
словник. Обсяг визначених на статтю знаків не дає можливості 
розкрити питання у всій його повноті. А повноту цю можна знайти в 
видрукуваних інших працях  цього ж Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ, зокрема в книзі «Релігія і Церква років незалежності України» 
(2003) і підручнику «Історія релігії в Україні» (1999). В цих книгах 
сказано, що Київський Патріархат виник на основі об’єднання вірної  
митрополиту Філарету частини Української Православної Церкви і 
Української Автокефальної Православної Церкви. Під час 
об’єднавчого собору митрополит Філарет був законним главою УПЦ, 
що знаходилася в юрисдикції Московського Патрірхату або Руської 
Православної Церкви. Так званий Харківський архиєрейський собор, 
який нібито відсторонив його від керівництва УПЦ, по-перше, 
проходив просто як зібрання єпископів, а по-друге, він зібрався 
всупереч положенням  Статуту УПЦ, зокрема архієрейський собор 
може скликати лише предстоятель Церкви, він має головувати на 
цьому соборі і переобрання архієрейським собором його не 
передбачене, бо ж він обирався на пожиттєво. Відтак митрополит 
Філарет був легітимним при вирішенні питання об’єднання УПЦ з 
УАПЦ. 
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ПООБЛАСНА НАСИЧЕНІСТЬ 
РЕЛІГІЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 

 
(кількість громадян на одну діючу релігійну організацію 
на 1 січня 2007 року, в дужках – на 1 січня 2002 року) 

  
1. Тернопільська 659 (688) 14. АР Крим 1413 (2111) 
2. Волинська 760 (924) 15. Чернігівська 1458 (1781) 
3. Закарпатська 776 (789) 16. Полтавська 1701 (2282) 
4. Хмельницька 799 (949) 17. Сумська 1749 (2346) 
5. Рівненська 830 (938) 18. Миколаївська 1820 (2452) 
6. Чернівецька 845 (837) 19. Кіровоградська 1969 (2383) 
7. Львівська 900 (917) 20. Одеська 2109 (2554) 
8. Вінницька 1022 (1124) 21. Запорізька 2189 (2595) 
9. Житомирська 1053 (1226) 22. Київ 2859 (3276) 
10.Ів.-Франківська 1058 (1093) 23. Дніпропетровська 3128 (4257) 
11.Київська 1180 (1477) 24. Донецька 3292 (3897) 
12.Черкаська 1210 (1595) 25. Луганська 3360 (4230) 
13.Херсонська 1395 (2030) 26. Харківська 4292 (4880) 
 
Насиченість релігійної мережі України загалом становить на початок 
2007 року 1501 особу на одну релігійну організацію. Офіційна статистика 
не дає можливості визначити кількість релігійних течій, що діють в тій чи 
іншій області країни на наш час (А.Колодний). 
 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 

Современное католическое богословие. Хрестоматия.– М., 2007. 
Книга дає читачеві всебічний огляд сучасної католицької теології. В 
Хрестоматії вміщено ключові тексти провідних сучасних богословів з 
шести основних тем: Старий Завіт, Новий Завіт, особистість Ісуса, 
церква, християнська етика і таїнства. 

Ответственность религии и науки в современном мире.- М., 2007. 
Книга присвячена етичним і богословським аспектам розвитку науки і 
техніки в сучасному світі. Зокрема розглядаються питання впливу 
технології і прогресу на життя людини і її духовний світ, значення 
наукових досягнень тощо. 

Хлебосолдов Е.И. Метафизические основания христианства.– М., 
2007. Це є науково-філософське дослідження метафізичних підвалин 
християнської релігії. Автор розглядає вчення православної церкви як 
онтологічно цілісну і логічно несуперечливу систему поглядів на Бога, 
світ і людину. Праця ґрунтується на систематичному аналізі 
класичних творів християнської філософії, творінь Отців Церкви, 
філософських праць сучасних авторів. 

Ильин И. Религиозный смысл философии. Сборник.– М., 2007. В 
своїх релігійно-філософських творах відомий російський філософ 
розглядає роль духовного в людині і в суспільстві. Формулює „закон 
духовної гідності” як одну із „аксіом правосвідомості”. Російську 
національну ідеологію І.Ільїн будує на православно-державницьких 
цінностях. 

Религиоведение. Под ред. М.Шахнович.– СПб., 2007. Це нове видання 
підручника колективу викладачів і науковців Санкт-Петербургського 
ун-ту. Воно має 430 сторінок, а відтак виходить за межі заявленого 
функціонального призначення. В книзі розглядаються не тільки 
особливості віровчення і культової практики релігій народів світу, а 
також основні проблеми різних дисциплінарних утворень 
релігієзнавства – філософії релігії, її антропології, соціології, 
психології, феноменології. 

Гудима Арсен. Харизма Арсена Річинського.- Тернопіль, 2007. У 
книзі професора А.Гудими узагальнено описання життя і творча 
діяльність відомого українського громадського діяча, видатного 
етнолога релігії Арсена Річинського. З притаманною автору 
україноцентричністю в праці розглядаються через призму засадничих 
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засад мислення А.Річинського нинішні проблеми релігійного життя 
України. Прочитавши книгу, приходиш до висновку, що ті біди, які 
пережив український народ протягом довгих років своєї історії 
спричинені насамперед своєрідно фашиствуючим щодо нас північним 
сусідом. Він нищив все здорове в нашому національному житті, в 
тому числі й наші християнські Церкви. 

Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і 
науковець-релігієзнавець. Збірка.– Київ-Кременець, 2007. В 
тематичному сорок першому числі квартальника «Українське 
релігієзнавство» вміщено матеріали П’ятих Річинських читань, які 
відбулися в Кременці на базі училища, що носить ім’я видатного 
українського релігієзнавця. Автори статей насамперед акцентують 
увагу на вирішенні мислителем проблем етнології релігії. В збірнику 
вміщено тексти купюр польського цензора рукопису книги 
А.Річинського «Проблеми української релігійної свідомості». 

Українське релігієзнавство. Квартальник.- №42.– К., 2007. В новому 
числі бюлетеня  видрукувані статті розміщено в трьох рубриках – 1. 
Філософія релігії. 2. Християнологія і біблієзнавство. 3. Історія релігії і 
релігієзнавчої думки  України. Автори статей мають різну наукову 
вдачу – від аспіранта до доктора наук. Ми мало знаємо про видатного 
нашого київського філософа релігії М. Боголюбова. Збірка вміщує про 
нього статтю Г.Панкова. В контексті національної духовної спадщини 
В.Климов розглядає діяльність вітчизняних монастирів. Плідною є 
ідея статті Н.Джунгли про український східний обряд як умову 
релігійного екуменізму. Продовжує висвітлювати особливості 
різноконфесійного протестантської есхатології В.Докаш. Тут він 
звернувся до п’ятидесятницького віровчення. Цікавими є 
розмірковування П.Павленка про місце апостола Павла в становленні 
християнства як світової релігії. Людина, яка нічого спільного не мала 
з Ісусом Христом в роки його життя, по-своєму переінтерпретувавши, 
зробила його вчення світовим надбанням. 

Райт Н. Иисус – надежда постмодернистского мира. – Черкассы, 
2006. Захоплюючі оповіді-розмірковування про життя і смерть Ісуса 
Христа зацікавлять тих, хто живе в епоху постмодерну, зацікавлять не 
тільки християн, а й тих, хто досліджує сучасне християнство. 

Колодний А.М. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – Київ-
Дрогобич, 2006. Книга вміщує лекції, які професор читав для 
студентів Києво-Могилянської Академії. Відрізняється чіткістю 
висновків, новизною матеріалу, певною конспективністю, бо ж за 
відведений навчальними планами час для предмету не давав 

можливості вникати в деталі і повноту змісту академічного 
релігієзнавства. 

„Український церковно-історичний журнал”. Побачило світ чергове 
число цього часопису. Це єдине  в Україні міжконфесійне науково-
популярне християнське видання, що консолідує богословів, 
істориків, діячів церкви та культури. Видається часопис 
Всеукраїнською Християнською Асамблеєю та Церковно-історичним 
науковим товариством. 

Иларион, епископ. Православное свидетельство в современном мире. 
– Санкт-Петербург, 2006. Владика є відомим богословом сучасного 
православного світу. В збірнику його різні статті подаються 
тематичними блоками. Насамперед він порушує питання відродження 
російської богословської думки, розглядає питання участі православ’я 
в сучасному міжконфесійному діалозі в християнстві. Надто 
актуальним є розділ «Християнство і секуляризм», розмірковування 
єпископа з різних проблем сучасного суспільного життя.   

 
* * * 

 
Виставка «Біблія: крізь епохи і тисячоліття» відбулася в Києво-
Печерському історико-культурному заповіднику. Її організували 
Українське Біблійне товариство і музей книги і друкарства. На 
виставці були представлені історичні і новітні видання Біблії, наукові 
видання, пов’язані із дослідженням біблійних текстів і перекладів. На 
виставці були портрети подвижників-пекладачів Біблії різних часів. 
Зрозуміло, перекладати Біблію українською мовою може лише добрий 
знавець цієї мови, а не особа із шкільною (може й семирічною) 
освітою, світською, а не духовною освітою, і то з вищого українського 
філологічного фаху. Переклад має здійснюватися з оригіналів, а не із 
фальсифікованого церковно-російського перекладу Святого Письма, 
не за допомогою формалізованого біднослівного комп’ютерного 
перекладу. То ж не будь-який видрук Біблії українською вартий до 
використання в богослужбовій практиці. На виставці були бібілійні 
переклади Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя та Івана Нечуя-
Левицького, Івана Огієнка, Івана Хоменка, о. Рафаїла Турконяка. 
Останній займається перекладом Біблії з 1975 року. Він – знавець 
стародавніх мов. Може тому не якась особлива честь на виставці 
віддавалася україномовній Біблії в перекладі патріарха Філарета. 
(День. - №39) 
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НАШ КАЛЕНДАР 

 
 

ВШАНУЙМО АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО 
 
Донедавна це видатна постать нашої 

історії мало кому була відома. А між тим за 
його творчим здобутком у сфері етнології 
релігії навряд чи можна знайти рівного йому 
у світі. Плідними є міркування Арсена 
Річинського з питань релігійного 
націоналізму та релігійного універсалізму, 
націоналізації життя християнських 
конфесій, з’ясування особливостей 
української релігійної вдачі, українського 
релігійного світогляду і критики 
апокаліпсичності Московського православ’я. 
Маючи медичну освіту, Річинський і в сфері 
цієї науки залишив помітний слід.  

Все більше він стає відомим і як 
видатний діяч українського національно-
визвольного руху 30-х років ХХ століття, 

борець за вибудову на славних традиціях Київського християнства 
Української Православної Церкви. Головна праця науковця – „Проблеми 
української релігійної свідомості”. В 1933 році вона була видрукувана у 
Володимир-Волинському із купюрами польського цензора. За неї 
мислителя ув’язнювали польські окупанти, а в 1939 році – більшовицька 
влада. Остання знайшла в ній „антисоветское содержание” і відправила 
видатного українця в Зауралля без права повернення до рідної України. 
Помер А.Річинський в 1956 році. Був похваний на станції Джусали в 
далекому Казахстані. 

Але як того не хотілося старій владі, завдяки Відділенню 
релігієзнавства НАН України, Тернопільській медакадемії, 
Кременецькому медучилищу, зокрема діяльності активних 
річинськознавців А.Гудими, О.Сагана, П.Мазура, ім’я видатного українця 
вдалося воскресити для України. Вже двічі видрукувано працю 
мислителя „Проблеми української релігійної свідомості”, видрукувано 
добротну монографію А.Гудими „Харизма Арсена Річинського”, три 
річинкознавчі наукові збірники. Проведено п’ять Річинських читань. 
Останні, з нагоди 50-річчя смерті видатного громадського діяча і 

науковця, були проведені в медичному училищі Кременця, яке носить 
ім’я науковця – релігієзнавця і медика.  

Ми можемо бути вдячні Українській Автокефальній 
Православній Церкві за те, що за її організації і кошти прах великого 
українця у листопаді 2006 року було привезений до Тернополя. Проте, 
згадуючи те, як урочисто-траурно було поховано в Києві борців за 
українську свободу Стуса, Тихого, Марченка, інших патріотів, які також 
померли на більшовицьких висилках, відзначимо ту кривду і образу, яку 
вчинила ця ж Церква, не залучивши до перепоховання в Тернополі А. 
Річинського широку громадськість України. Зробила вона це якось 
тишком-нишком, поховала мислителя на віддаленому цвинтарі, де 
невідомо чи хтось колись буде доглядати за його могилкою і чи буде на 
ній стояти хоч якийсь пам’ятник.  

Зауважимо, що не УАПЦ воскресила для другого духовного 
життя в Україні А. Річинського, не вона започаткувала Річинські читання, 
вшанування патріота на Волині. Своїм незрозумілим вибриком ця 
Церква, якщо при цьому врахувати ще і її нинішній внутрішній 
кавардактний стан і невизначеність митрополита Мефодія як її 
предстоятеля, принизила значимість А.Річинського в суспільній і 
духовній історії України. Складається враження, що УАПЦ працювала на 
якесь упередження, бо ж якби привезла в Україну прах мислителя і 
значимого громадського й церковного діяча інша організація, то це 
привезення і поховання вилилося б у велике траурне дійство із 
засудженням комуністичного режиму й Московського Православ’я, які є 
головними винуватцями винищення української мислячої еліти. Як 
відомо, УАПЦ нині веде переговори із Церквою Московського 
Патріархату України про об’єднання. Може із прагнення не зіпсувати 
відносини із УПЦ МП автокефали тихо віддали землі прах видатного 
українця і борця з ідеологією „Москви – 3 Риму”. 

Хай Предстоятелю цієї Церкви не сподобалося те, що Українська 
Асоціація релігієзнавців, яка, до речі, була першою серед тих, хто 
повернув ім’я патріота Україні, у своїх виданнях інформувала про 
потаємні його переговори із керівництом Московського Патріархату, але 
ж в Україні є, очолюване відомим правозахисником Є.Пронюком 
Товариство політичних в’язнів і репресованих. Воно навіть не було 
інформоване про привезення праху і час його поховання. Не були 
інформовані про це відповідні державні структури. Незрозуміло, на якій 
підставі УАПЦ (а може не Церква, а лише Мефодій) привласнила прах А. 
Річинського і коїть з ним щось незрозуміле на свій розсуд.  
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Церква знехтувала першим правом родичів покійника вирішувати 

питання характеру і місця перепоховання. Не всі вони навіть знали про те, 
що тіло А.Річинського привезене в Україну. А, власне, родичі мали б 
засвідчити достовірність належності тіла. Бо ж, чогось боялася донька А. 
Річинського Людмила, коли казала: „Привезуть тіло якогось казаха, а 
скажуть, що то мій батько”. Такі дії Предстоятеля УАПЦ підпадають під 
деякі статті кримінальної відовідальності. 

Керівництво УАПЦ також знехтувало у своїх діях досвідом 
Української Греко-Католицької Церкви, біля 30 священиків і владик якої, 
репресованих на висланні сталінським режимом, висвячені у духовний 
статус блаженних. Це зробив сам Папа Римський Іван Павло ІІ.  

А тут – закопали і, як в пісні співають, ”і ніхто не пізнає, де 
могилка моя”. Так принизити А.Річинського могли лише ті, хто не має 
України в серці, а свій захід з привезенням праху провели з якимись 
користливими міркуваннями. 

Рік 2006 для шанувальників А. Річинського був опечалений не 
тільки цим гвалтуванням з його прахом, а також смертю після тяжкої і 
тривалої хвороби його доньки Людмили. Благо, що вдалося спасти 
фотоальбом і деякі інші реліквії її сім’ї, викинуті родичами на смітник. В 
цьому можна завдячувати не лише жінці-двірникові, яка зібрала і 
принесла ці реліквії до Ново-Волинського музею, а й працівникам музею, 
які виявили небайдужість до віднайденого, Леоніду Михальчуку, який 
вже давно піклується про збереження на Волині всього, що пов’язане з 
ім’ям видатного волинянина. Саме він неодноразово висловлював свою 
готовність з’їздити в Джусали і привезти звідти в Україну тіло Арсена 
Річинського. Хто і чому його від цього відсторонив, то невідомо.  

Вшановуючи пам’ять тепер вже знаного в Україні її великого 
патріота в рік п’ятдесятиріччя від дня його смерті, П’яті Річинські 
читання звернули увагу на відсутність серед тих, хто організовує заходи 
на його честь, Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 
який А.Річинський закінчив у 1915 році. То ж виникла ідея одні із 
наступних Читань провести в цьому університеті. У зв’язку з 
віднайденням в Тернопільському архіві повного рукопису книги А. 
Річинського „Проблеми української релігійної свідомості”, що містить і 
викреслення цензора, з’явилася можливість видрукувати цю працю 
мислителя вже без купюр. Знайшовся спонсор нового повного видання 
праці. Порушувалося питання й про видрук Повного зібрання творів 
Арсена Річинського. Вирішено, що віднайденням їх, зокрема в 
редагованих релігієзнавцем часописах „На варті”, „Рідна Церква”, „Наше 
братство” та „Нова дорога”, має зайнятися один із дисертантів Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ.Заслуговує уваги також художня і медична 
спадщина талановитого українця. До її пошуку і вивчення ще ніхто не 
прилучився. Читаннями звернута увага на невикористання 
річинківзнавцями можливостей преси, радіо і телебачення для 
пропаганди спадщини мислителя, його славного імені. Враховуючи те, 
що праці А. Річинського видруковуються невеличким накладом, а відтак 
він не є широко відомим як видатний етнолог релігії, вирішено текст його 
книги „Проблеми української релігійної свідомості” розмістити на 
сторінках релігієзнавчого сайту Інтернет. 

Учасники П’ятих Річинських читань висловили свою вдячність 
колективу Кремененцького медичного училища за велику роботу із 
збереження пам’яті про знатного кременчанина. Вчена Рада Відділення 
релігієзнавства ІФ НАН України за значну роботу з організації 
дослідження і пропаганди творчої спадщини А.Річинського обрала 
директора училища П.Є.Мазура Почесним науковим співробітником 
свого академічного колективу. 

Професор А.КОЛОДНИЙ 
 
 
 
 

ШЕВЧЕНКІВ ДЕНЬ – 2007: 
АКТИВІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СВІЙ САКРУМ 

 
Свій власний «святая святих», свій 

сакральний ареал є в кожної людини, навіть 
тієї, що вважає себе невіруючою. Крім Храму 
(чи поряд з Храмом), це може бути 
Батьківщина, певна ідея, людина, в яку 
закохані до нестями, любі рідні або хоча б 
рідні могили. Тобто - те святе, до чого 
нестерпний дотик чужої, тим паче ворожої чи 
блюзнірської руки.  

В сакральний ареал можуть бути 
включені також і однодумці, особливо якщо 
вони збираються навколо якогось 

сакралізованого символу чи мети. І тоді це видно навіть на стороннє око, 
незалежно й від того, як воно оцінює зібраних: фанатиками, клубом за 
інтересами, героями чи святими. 
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В українців є постаті, які давно стали народними святими для 

багатьох, та поважаними як мінімум для більшості. Безперечно, на 
першому місці – Кобзар. Релігієзнавці справедливо фіксують навіть 
прирівнювання Тараса Григоровича Шевченка до українського апостола. 
Його портрети можна було й можна зараз зустріти й у божничках 
селянських хат (поруч Ісуса, Богоматері та святого Миколи), й в 
червоному кутку біля образів в помешканнях українських інтелігентів в 
усіх куточках України.  

Пам’ятники її великого сина теж є в різних містах і селах. Й вони 
слугували і слугують місцями збору Тарасових шанувальників. І в 

радянські часи, коли це було 
небезпечно, й вже за незалежної 
України до цих монументів чи 
скромних бюстів йшли з 
квітами його нащадки. 
Можливо, на Шевченкові свята 
звучали промови, в яких він 
називався Апостолом. Але, 
якщо хтось і молився до нього, 
так пошепки, сам на сам.  

Цього року в Києві на 
день народження Шевченка 

сталося інакше. Шанувальники його творчості та патріотичної діяльності 
традиційно прийшли до пам’ятника Тарасові в університетському парку 
на Володимирській. Звучали вірші Кобзаря, співана його поезія та, звісно, 
люди висловлювали свої думки про те, як в сучасній ситуації бути 
гідними Тарасовими нащадками. Цілий день біля пам’ятника було людно. 
Щоправда, зранку безпосередньо туди не пускали «простих смертних» 
шанувальників, бо ж квіти клали офіційні делегації різних гілок влади. 
Після цього до Шевченка підійшли ті, хто наважувався ходити туди й під 
пильним спостереженням в радянські часи. Простір навколо пам’ятника 
заповнив люд з прапорами національно-демократичних сил (які завчасно 
й за законом подали заявку на акцію), з дітьми та скромнішими букетами. 
З уст промовців, які готувалися заздалегідь, та в експромтних виступах 
інших охочих звучали слова про українського Апостола. Здавалося, 
нічого в цьому плані нового не станеться. Аж ось з’ясувалося, що пройти 
до Шевченка хоче ще одна організована колона - під прапорами 
комуністів, соціалістів та вітренківців.  

І тут означився феномен, який можна назвати актуалізацією 
сакрального простору та відповідної відповідальності. Як вже 

зазначалося, коли люди збираються навколо святого для них символу чи 
ідеї, вони схильні сакралізувати як саме місце, так і певною мірою групу 
своїх однодумців. То ж, можливо, демонстративне бажання лівих сил 
пройти до пам’ятника, розчистивши шлях з допомогою міліції чи 
спецназу, лише послугувало лакмусом та каталізатором. Народ навколо 
Тараса згуртувався (хоч і пропускали всіх бажаючих до нього, які не 
намагалися потрапити до монументу строєм). Шанувальники Кобзаря 
стали його охоронцями. Вони обурювалися: «Не допустимо фарисеїв до 
нашої святині».  

Різні за віком, статтю, нюансами політичних поглядів (чи взагалі 
без оних), конфесійними уподобаннями - люди біля пам’ятника 
відреагували так само, як робили це їх далекі предки, захищаючи 
святилища: стали ланцюгами стіною перед наступом клину «свині» 
спецназу, яких, видимо, «попросили» розчистити шлях колоні лівих сил. 
Основна мотивація оборонців озвучувалася так: «Не дамо спаплюжити 
святе для нас». Пам’ятник українському Апостолу став барикадою. Сили 
були очевидно нерівні: з одного боку – переважно студенти, старші жінки 
й чоловіки, підлітки, а з іншого – підготований спецназ, добірні чоловіки. 
Можна лише здогадуватися, що робилося в душі останніх. З уст же 
багатьох оборонців Шевченка можна було чути молитви: традиційні й 
короткі – як хто вмів. Треба зазначити, що серед них не було офіційних 
представників Церков, священнослужителів – принаймні, на той час (або 
ж вони не зголосилися перед присутніми). Натомість були миряни 
православних Українських Церков, греко- й римо-католики, протестанти 
(декілька чоловік, сказалися «традиційними для України»), рідновіри. 
Перед «штурмом», під час 
напруженого кількагодинного 
стояння, хтось бігав по їжу й 
воду, ділився з усіма, хто поруч. 
Й коли хлібини мандрували 
рядами, неодноразово тут і там 
люди згадували біблійний сюжет 
про годування хлібом. Словом, 
атмосфера була дуже наближена 
до аури сакрального місця, яке 
вірні готові відстоювати будь-що.  

І от таки довелося. «Свиня» рушила на людей. Можна лише 
снувати різні версії, чому і як, та з якого дива сталося те, що сталося: 
спецназ вперся в трохи поріділі, добряче потовчені, але нерозірвані 
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ланцюги – під вереск дітей та старих, потріскування одягу та й ребер. І – 
відступив. «Ліва» колона не змогла дійти до Тараса.  

Люди здивовано роззиралися, ще не вірячи в те, що щойно 
відбулося. Люди молилися, зі слізьми радості на очах, обіймали одне 
одного, при тому охаючи та хапаючись за пом’яті боки. Люди дякували 

Тарасові за заступництво!  
Цій події вже дані 

політологічні оцінки, але вони 
не враховують глибини та 
потенціалу накопичення сили 
тих переживань людей, які 
відчули, що покусилися на їх 
святая святих, та змогли свою 
святиню відстояти. Цей досвід 
важко переоцінити в плані 
здобуття натхнення, 
актуалізації відповідальності за 

власні святощі. Крім того, маємо оприявлення (котре вже непоодиноко 
усвідомлюється) двох концепцій будування навколо себе свого 
«всесвіту», де ключовим і виявилося ставлення до святая святих. Це – 
типові вияви двох несумісних (серед всяких інших) світоглядних підходів 
до організації та сприйняття дійсності: Гуртожиток та Власний Дім. Це в 
гуртожитку у всіх рівний доступ до туалетів та святилищ, це в 
гуртожитку Вас шикуватимуть до них в чергу за графіком, й 
розганятимуть тих, хто 
намагатиметься 
«приватизувати» свої святині. 
Це в гуртожитку поруч Ваших 
святих поставлять бовванів – 
пам’ятники катам ваших 
предків, й закликатимуть Вас 
шанувати відповідне право 
сусідів. Ну і все інше – Ваше 
життя й виховання Ваших дітей 
– згідно правил гуртожитку, які 
встановлює-контролює дядя Комендант.  

У своєму ж Домі приймають у «свій монастир» за його 
правилами. У власному Домі вирішують, що є святим, що є прийнятне 
для його мешканців, які пісні співати і як та де кому порядкувати. Про це 
згадали чи здогадалися під уважним поглядом Тараса його оборонці. 

Вони вистояли у цьому локальному протистоянні в Гуртожитку, де 
нащадки Господарів цього колись Батьківського Дому захищали своє на 
нього право від комендатиків, які хочуть цей Гуртожиток приватизувати 
у їхній свій дім. 

Як сказано, у кожного у 
своїй хаті своя правда, і сила, і 
воля… Кобзар спостерігав події 
прямо як живий. Молячись до 
свого народного святого, люди 
обіцяли йому виконати його 
Заповіт повністю.  

Для релігієзнавців було 
б цікаво докладніше вивчати 
такі феноменальні прояви 
актуалізації відповідальності 
людей за власний сакрум. 

Можливо, від окремого пам’ятника українського Апостола він 
розшириться на всю Україну. Дай, Боже!  

 
к.філос.н. О.НЕДАВНЯ 

 
 

 
АНОНС 

 
Молодіжна Асоціація релігієзнавців проводить конкурс наукових 

робіт студентів, аспірантів та молодих науковців. Для участі у 
конкурсі необхідно подати письмову роботу з широкого кола проблем 
теми „Іудаїзм: сутність, історія та сучасні виміри”. Переможці 
конкурсу будуть запрошені до участі в VI Міжнародній молодіжній 
релігієзнавчій літній школі, яка проходитиме у середині липня на базі 
відпочинку поблизу Києва. В дні роботи школи передбачаються зустрічі з 
керівниками релігійних та громадських єврейських організацій. Наукові 
праці-переможці будуть обговорені під час роботи школи, а також 
опубліковані в матеріалах школи. Надсилати їх на конкурс слід до 15 
травня на електронну скриньку: m_a_r@ukr.net Питання щодо 
технічного оформлення конкурсної роботи, умов конкурсу або роботи 
літньої школи можна дізнатися за телефоном: 8-097-947-12-33 або (044) 
279-04-18 Олег Кисельов. 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 

 
 

КИЇВСЬКИЙ МУФТІЯТ* 
 
31 жовтня 2006 року в духовному житті мусульман столиці 

країни сталася вагома подія – Державним департаментом у справах 
релігій Міністерства юстиції України (свідоцтво №83) зареєстровано 
Об’єднання незалежних мусульманських громад міста Києва – 
“Київський муфтіят” .  

Цьому передували довгі роки плідної та клопіткої роботи 
активістів мусульманських громад з консолідації зусиль на утворення й 
утвердження позитивного іміджу людей, що сповідують Іслам. 

Нині в Україні склалася непроста обстановка в духовному житті 
мусульман. Протягом віків татари, башкири, дагестанці, азербайджанці та 
представники інших національностей, які проживають пліч-о-пліч разом 
з людьми іншого віросповідання, завжди виявляли один до одного 
взаємоповагу, взаємовитримку та життєву мудрість. Сьогоднішня поява 
різноманітних сект, які пропагують так званий “істинний” іслам, 
деструктивно впливає на віровчення в цілому і надзвичайно шкодить 
багатовіковим основам мусульманства.  

У 1998 році українські мусульмани спробували зареєструвати 
об'єднану мусульманську організацію під назвою “Вищий 
координаційний центр духовних та мусульманських громад України”. 
Проте в реєстрації їм було відмовлено із-за того, що Законом України 
“Про свободу та релігійні організації” непередбачене утворення 
координаційних центрів релігійних організацій. 

Незважаючи на це, мусульманські громади, які не входять до 
жодного існуючого Духовного центру українських мусульман, 
продовжували наполягати на тому, що така організація потрібна. На те 
існувало декілька вагомих причин, які зрештою переконали владні 
структури визнати необхідність створеня такої організації.Ними є 
наступне: 

1. У світі існує п'ять мусульманських богословсько-правових 
шкіл – ханафіти, малікити, шафіїти, ханбаліти, імамити-

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
* Матеріали подав Президент Всеукраїнського татарського Культурного центру 
„Туган-Тел” Канафія Хуснутдінов. Доопрацював їх проф. Анатолій Колодний. 

джафарити. Мусульмани – громадяни України (татари, 
башкири, узбеки, казахи та інші національності) з давніх часів 
відносяться до ханафітів і дотримуються так званого 
“м'якого” Ісламу. Духовні центри мусульман, які діють в 
Україні, є прихильниками інших течій. Вони примушують 
українських мусульман дотримуватися “жорсткого” Ісламу, 
що суперечить їх духовній та життєвій суті. 

2. Гостро стоїть питання з приводу підготовки духовних 
наставників мусульман в Україні. Діючі учбові заклади 
засновані мусульманами з арабських країн, представниками 
мусульманських течій, до яких не належать українські 
мусульмани. З цього приводу виникають також великі 
труднощі і з літературою (у перекладах зустрічаються 
розбіжності в тлумаченні Корану), і з проведенням 
проповідей (українські мусульмани не розуміють арабську 
мову). 

3. Нерідко іноземні місіонери та проповідники, які прибувають 
в Україну на запрошення відповідних мусульманських 
релігійних організацій, переносять на український грунт ті 
проблеми, які мають місце у відносинах між релігійними 
фундаціями їхніх країн, що помітно загострює взаємини між 
релігійними громадами нашої держави. 

В світі чимало прикладів, коли реакційно налаштовані 
мусульманські течії (наприклад, ваххабіти, афганські таліби та ін.) 
використовують терористичні акти, закликають на боротьбу з іновірцями. 
Мусульмани України не бажають мати нічого спільного з такими 
течіями. Більш того, вони не хочуть нести відповідальність за дії та 
висловлювання іноземних громадян, які виступають нібито від імені 
мусульман України. Вони бажають самі вирішувати свої проблеми, 
вдовільняти свої релігійні потреби, нести відповідальність за свої вчинки. 

Тому, аби захистити і зберегти свої релігійні устої, незалежними 
мусульманськими громадами Ханафітского мазхаба та іншими 
релігійними мусульманськими організаціями міста Києва було утворено з 
метою спільного задоволення релігійних потреб Об’єднання незалежних 
мусульманських громад міста Києва – “Київський муфтіят”.  

ОНМГ “Київський муфтіят” є самостійною неприбутковою 
релігійною організацією, яка у своїй діяльності керується священною 
книгою Коран та Шаріатом, Законом України “Про свободу совісті та 
релігійні організації”, Статутом організації та іншими законодавчими 
актами України. 
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Основні цілі “Київського муфтіяту”: об'єднання мусульманських 

релігійних громад Ханафітского мазхаба для спільної відправи релігійних 
ритуалів та потреб; відродження та впровадження у побут мусульман 
культурних та історичних цінностей і традицій мусульман України; 
організація конференцій, семінарів, бібліотек, фото- та відеотек з метою 
ознайомлення мусульман м. Києва з основами Ісламу; організація 
добродійності шляхом турботи про інвалідів, хворих, старих, знедолених 
та інших нужденних, організації безкоштовних обідів, гуманітарної 
допомоги у вигляді роздачі продуктів харчування бідним та інвалідам, 
відкриття для них їдалень, проведення оздоровчих заходів для дітей, 
хворих, інвалідів та людей похилого віку; створення умов для проведення 
мусульманських релігійних обрядів (будівництво мечетей, молитовних 
будинків та ін.), організація поломництва до святинь мусульман; видання 
газет, журналів та книг, аудіо, -відеокасет, які висвітлюють питання 
духовного життя Муфтіяту, мусульманське вчення та мораль; 
встановлення дружніх зв'язків з громадами та парафіями інших конфесій 
України та зарубіжжя; організація догляду за мусульманськими 
похованнями, ділянками та кладовищами, допомога у проведенні 
похорон за мусульманським обрядом. Муфтіят може направляти 
громадян за кордон для навчання в духовних навчальних закладах і 
приймати з цією метою іноземних громадян. 

Богослужбові зібрання Муфтіяту проводяться по п'ятницях, в дні 
мусульманських свят та в інші дні за визначенням Муфтіяту у 
молитовному залі Татарського Дому в Києві.  

Вищий керівний орган Муфтіяту – Загальні Збори, виконавчий 
орган Муфтіяту – Президія, що обирає Муфтія строком на 3 роки. 
Муфтій “Київського муфтіяту” – Ніл Агишев, який організовує і керує 
роботою священнослужителів з виконання всіх мусульманських обрядів 
та відповідає за релігійно-моральний стан і необхідне виховання членів 
Муфтіяту, керує діяльністю мечеті та молитовних приміщень, 
організовує благодійну допомогу, здійснює контакти з релігійних питань 
із представниками мусульманських організацій та інших конфесій в 
Україні та за кордоном. Головою Президії „Київського муфтіяту” є 
Заслужений працівник культури України Канафія Місбахетдінович 
Хуснутдінов. 

Муфтіят у порядку, визначеному чинним законодавством, для 
виконання своїх статутних завдань має право засновувати виробничі, 
будівельні, реставраційно-будівельні, видавничі, сільськогосподарські та 
інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, 
лікарні тощо). У планах Муфтіяту – відкриття духовних навчальних 

закладів (університети та медресе) для підготовки священнослужителів і 
служителів інших релігійних спеціальностей, а також інші навчальні 
заклади для вивчення основ Ісламу.  

Муфтіят має право засновувати засоби масової інформації і 
використовувати їх для інформування населення про діяльністіь цієї 
релігійної організації, а також 
видавати релігійну літературу 
згідно чинного законодавства. 
Муфтіят планує організувати 
туристичну компанію для 
здійснення паломництв. 

Про створення 
“Київського муфтіяту” швидко 
дізналися регіональні 
мусульманські громади. Зі 
словами привітання звернулися 
духовні лідери татарських 
громадських організацій з 
різник куточків України. 
Представники їх з Києва, Запоріжжя, Кіровограда, Львова, Севастополя, 
Сімферополя, Луганська, Полтави та інших міст країни приїхали до 
столиці напередодні великого мусульманського свята – Курбан-байрам, 
23 грудня 2006 року. Тут на розширеному засіданні “Київського 
муфтіяту” було вирішено сутворити Релігійне управління незалежних 
мусульманських громад України. Це сприятиме об’єднанню зусиль на 
розвиток духовного відродження мусульман в Україні, забезпечення їх 
релігійних потреб та запобіганнюя впливу різних сектантських течій, що 
перекручують основи Ісламу.  

Мусульманство в Україні починає відроджуватися. Однак, це – 
нелегкий шлях. Існує багато проблем, які потребують зваженого 
вирішення в непростій загальнорелігійній картині країни. І, звичайно, 
одна із них – це неможливість об’єднання всіх мусульман України. 
Сподіваємося, що “Київський муфтіят”, а також Релігійне управління 
незалежних мусульманських громад України будуть об’єднуючими 
факторами, що згуртують навколо себе в єдине ціле громадян України, 
що сповідують Іслам.  

В „Київському муфтіяті” духовно знайшли себе переважно 
татари Поволжя. Це - один з найбільших та найвідоміших тюрко-мовних 
етносів. Цей народ пройшов довгу і славну дорогу історичного ровитку. 
Вона багато в чому нагадує історію українського народу в його 
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колоніальній неволі в Російській імперії.. В минулому татарський народ 
мав свою державність (Казанське, Астраханське і Касимівське ханства), 
втрачену у XVI-XVII ст., але значною мірою віднайдену знову в XX ст. В 

результаті дії складних 
історичних чинників волзькі 
татари мають велику 
діаспору за межами 
території Російської 
Федерації. Найбільш значна 
діспорна група татар з 
Поволжя мешкає в Україні. 
За даними всеукраїнського 
перепису 2001 р., нині в 
Україні проживає 73,4 тис. 
волзських татар. Варто 
звернути увагу на те, що 

представники татарського народу вважають ці цифри дуже заниженими, 
оскільки особливості соціальної адаптації татар до життя в Україні в часи 
тоталітаризму змушували їх змінювати прізвища та імена на слов’янські, 
вступати у змішані шлюби, дітей записувати росіянами або українцями.  

В межах України поволзькі татари є одним з найбільш дисперсно 
розсіяних та одночасно найбільш урбанізованих народів. Переважна 
більшість представників цього етносу проживає у великих містах (Київ, 
Запоріжжя, Донецьк, Макіївка, Луганськ, Харків, міста Криму тощо). 
Переселення волзьких татар в різні області Російської держави, яке 
розпочалося невдовзі після ліквідації Казанського ханства, придушення 
чисельних повстань свободолюбивих татар проти поневолювачів і 
примусової христианізації, продовжувались протягом XVII-XVIII ст. Але 
особливо інтенсивні міграційні процеси серед волзько-уральських татар 
почались у ХІХ ст. Вони мали переважно економічний характер, адже в 
Україні почала бурхливо розвиватись промисловість. Число переселенців 
у ХІХ ст. оцінювалось десятками тисяч: в Україні з’явились цілі 
поселення татар. В створеному промисловому поясі України – від Юзівки 
до Запоріжжя – почала формуватись справжня діаспора татар в Україні. 
Пізніше багато татар почали приїздити в Україну на будівництво шахт, 
електростанцій, металургійних заводів, залізниці. 

Життя татар в СРСР супроводжувалося культурно-ідеологічним 
тиском, асиміляцією, але, незважаючи на це, у перші ж роки здобуття 
незалежності татари, усвідомивши загрозу втрати національної 
самоідентичності, створюють низку культурних та релігійних 

організацій, які поставили за мету консолідувати співвітчизників, 
налагодження зв’язків з общинами інших міст та історичною 
Батьківщиною.  

Найбільш потужна громадська огранізація, яка об’єднала татар 
України, – Всеукраїнський татарський культурний центр “Туган тел” 
(“Рідна мова”), створений у 1998 році. Президентом Центру „Тугал тел” є 
Канафія Місбахетдінович Хуснутдінов. Нині Центр об’єднує 16 
регіональних національно-культурних татарських общин. ВТКЦ “Туган 
тел” є громадською організацією, створеною для забезпечення єдності і 
для захисту законих соціальних, творчих, національно-культурних 
інтересів громадян татрської національності. “Туган тел” займається 
просвітницькою і благодійницькою діяльністю.  

За роки свого існування діяльність ВТКЦ “Туган тел” стала 
відомою не тільки серед населення України, але й за її межами. 
Підтримуються дружні зв’язки з Татарстаном. Центр входить до складу 
Всесвітнього Конгресу татар (Казань). 

При Татарському Домі в Києві працює недільна школа та 
бібліотека, де всі бажаючі можуть познайомитися з культурою та 
історією татарського народу. У Києві з успіхом проводить концертну і 
творчу діяльність колективи татарської пісні: народний жіночий хор 
“Шатлик”, жіночий вокальний ансамбль “Асил’яр”, зразковий дитячий 
ансамбль “Лейсян”. Великого значення надається роботі з молоддю – у 
центрі працює молодіжна організація “Нур” (“Промінь”).  

Кожного року ВТКЦ “Туган тел” проводить народне свято 
Сабантуй у різних куточках України. З 2004 року в столиці щорічно 
відбувається Міжнародний тюрко-татарський конкурс-фестиваль “Київ 
сандугачи” (“Київський соловей”). На сторінках свого друкованого 
органу – журналу “Дуслик” – центр розповідає про новини з життя 
татарської діаспори України, висвітлюються події в Татарстані. Другий 
рік поспіль ВТКЦ “Туган тел” проводить конкурс на здобуття Премії ім. 
Муси Джаліля в галузі літератури та мистецтва. У Татарському Домі 
постійно діють фотовиставки та виставки живопису. Звукозаписуюча 
студія центру випустила 5 CD-дисків татарської музики.  

В молитовній кімнаті Татарського Дому проводяться п’ятничні 
намази та релігійні свята, адже невід’ємною частиною діяльності 
татарської общини є сповідування батьківської релігії. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
 
 
 
Так де ж було поховано Ісуса Христа? Існують різні версії цього. 
Відомо, що в 326-335 роках імператор Костянтин збудував храм Гробу 
Господнього на місці, де поховали Ісуса, неподалік Голгофи. Цю 
Церкву сприймають і більшість Церков, і більшість істориків як місце 
поховання Ісуса. Водночас і в Індії в місті Сринагар (штат Кашмір) 
вам покажуть „мавзолей Розабал”. Згідно місцевої версії Ісус уник 
смерті на Голгофі, прибув до Індії (де й раніше був), де пас овець, 
медитував, проповідував, навіть мав сім’ю. Помер у віці десь ста років 
і тут же в Срингарі похований. А ось на Півночі Японії біля поселення 
Шинго можна побачити вказівник з написом: „Могила Христа – 
перший поворот наліво”. Тут живуть версією, що розіп’яли на хресті 
брата Ісуса, а він сам добрався до Японії, одружився тут із місцевою 
дівчинкою Міюко, помер у віці 106 років. 

Світ знову в релігійній невизначеності, як і тоді, коли на екранах 
з’явився „Код да Вінчі”. Переполох цей вкоїли режисер Сімх 

Якубович і продюсер Джеймс 
Камерон своїм фільмом 
„Загублена могила Христа” 
(інша назва – „Могила Ісуса”), 
в якому доводить, що Ісуса 
Христа поховали в містечку 
Талпійот біля Єрусалиму як 
просту людину, що він не 
воскресав і возносився до 
свого батька-Бога. При цьому 
вони для аргументації 

використовують не тільки фрагменти з 27-28 глав Євангелії від 
Матвія, де говориться про перенесення тіла Ісуса його учнями і 
вигадки при цьому версії про його воскресіння, а насамперед 
віднайдене нещодавно склеп-поховання 1 століття н.е., в якому, згідно 
написів, поруч лежать „Юда, син Ієшуа”, „Марія”, „Ієшуа, Син 
Йосифа”, „Йосиф” і „Маріамне”. Аналіз ДНК виявив спільність Ієшуа 
і Марії. Аргумент, який висувається деким для спростування версії 
авторів фільму, що людей з такими іменами в епоху Другого Риму 
було багато, звучить явно безглуздо тому, що в такому поєднанні імен 

родини тоді навряд чи могли б 
ще раз зустрічатися. Цікавим є 
те, що версію фільму як дешевої 
сенсації, виголошують не тільки 
християнське духовенство, а й 
мусульманське. Шкода, що 
фільм не можна буде побачити 
на українському екрані з тим, 
щоб, раціонально сприймаючи 
його зміст, переконатися в 
достовірності чи фальші його основної ідеї. Шапками елементарного 
несприйняття тут не обійтися, як то було і з „Кодом да Вінчі”. Ми вже 
не віримо безапеляційним оцінкам церкви. Вона до всього підходить з 
мірками, як то їй вигідно. Продюсер фільму Камерон заявляє, що він 
вірить в те, що гробниця насправді належить родині Ісуса, що він 
показав світу речові докази, а далі дослідженнями мають зайнятися 
вже науковці. „Свою роботу ми виконали. Тепер час для дебатів і 
обговорення” (Газета по-українськи. – 2 березня). 

Нову модель еволюції Всесвіту, що долає нині існуючі в Космології 
суперечності, запропонували астрофізики з університету Північної 
Кароліни в Чепел-Хілл (США). Згідно їхньої гіпотези відбувається 
нескінченне повторення етапів розширення та стискання Всесвіту. 
Відтак не було якогось первородного вибуху, що поклав його початок, 
того вибуху, який постав як перший день Божого творіння. Згідно з 
теорією, запронованою Полом Фремптоном, Луїсом Рубіном та 
Лорісом Баумом, на етапі розширення Всесвіту, який нині 
спостерігається, тамна енергія – поки невідомий абсолютно компонент 
нашого Всесвіту – примушує його розширятися все швидше і швидше. 
Вона доводить цей процес до такого 
стану, коли всі фізичні об’єкти 
виявляються такими, що розлетілися на 
відстань, коли вже не можуть впливати 
один на одного. Все – від чорних дір до 
атомів – зруйноване. За якісь долі 
секунди до тієї митті, коли «зупиниться 
хід годинника» і час зникне, все, згідно 
нової гіпотези, починає обертатися 
назад. «Плями» розірваної матерії 
коллапсують і стають «великими 
вибухами» для нових Всесвітів. 
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В походженні прізвища «Шевченко» знаходять і релігійну версію. Це 
прізвище має нібито адигейську основу. В ХV столітті наявною була 
черкеська воєнна еміграція на територію нинішнього Лівобережжя і 
Центру України. Адиги-черкаси залишили багато своїх слідів у нашій 
мові. Прізвище Шевченко близьке до слова шеуджен, яким адиги 
називали своїх християнських священиків. Під натиском ісламу 
шеуджени емігрували до черкесів Лівоборежжя України, які 
продовжували сповідувати християнство. Їх потомки, зроузміло, 
називалися шеудженикьо, шевдженко, шевченко. 

Людиноподібними наука вважає чотири види мавп – гібона, горилу, 
орангутанга і шимпадзе. Всі вони в різний час відокремилися від 
спільної еволюційної гілки. Шимпанзе відокремилася пізніше всіх – 

десь 6-4 млн. років тому. Набір генів 
людини і шимпанзе співпадає на 98,7%. 
Вивчення здібностей шимпанзе дає 
підставу говорити про їх високий рівень 
розвитку. Дослідники відзначають 
навіть здібність шимпанзе передавати 
інформацію одне одному і навіть людям. 
Ці примати легко навчаються простим 
жестам, щоб в такий спосіб висловити 
свої елементарні побажання. Їм навіть 
притаманна така людська риса як 
альтруїзм. Мавпи виявляють готовність 
прийти людині на допомогу у разі 
потреби. Нещодавно члени сумісної 

американо-британської наукової експедиції в Західну Африку виявили 
там знаряддя праці, які використовували шимпанзе, знаряддя 
полювання, виготовлені для цього приматом. Вчені вважають, що 
шимпанзе до виготовлення, скажімо, списа спричинили умови їх 
життя. То ж відома формула „людину зробила праця” на прикладі 
шимпанзе здобуває реальність. 

Обрізання знижує вірогідність ВІЧ-інфікування. Вчені доводять, що 
проведені експерименти однозначно засвідчують, що видалення 
крайньої плоті на 60% понижує риск ВІЧ-інфіцірування, - повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org. Це відкриття вчені 
розглядають як найбільше досягнення у боротьбі зі СПІДом на 
сьогоднішній день. Вчені заявили, що якщо медики візьмуть на 
озброєння нову теорію, то за ближні десять років обрізання може 
спасти від ВІЧ-інфекції 2 млн. осіб і 300 тисяч - від смерті. 



В Комісії Кабміну є перелік 311 об'єктів церковної власності, які мають бути повернуті релігійним спільнотам Ук
раїни відповідно до їх звернень. Я попробував дещо узагальнити останні. Що стосується храмових будівель та інших 
приміщень, то тут найбільше претензій до держави виявили православні. Просять вони повернути 64 будівлі. З них УПЦ 
МП претендує окремо на 42 храми, УПЦ КП — на 5. На 10 храмів водночас претендують Церкви обох Патріархатів, 
а на чотири — разом з ними і УАПЦ. Порівняно великий борг держави перед Римо-католицькою Церквою — 38 храмів 
і каплиць. Греко-католики майже все своє повернули ( лишилося 4 храми, але вони претендують ще на три римо-като- 
лицьких). Порушено також питання про повернення монастирських будівель (римо-католики — 20, греко-католики -6; 
московсько-православні — 16, УПЦ КП — 1), біляцерковних приміщень (греко-католики — 18, римо-католики — 17, 
УПЦ МП — 19, УПЦ КП — 5), приміщень духовних навчальних закладів (УПЦ МП — 10, РКЦ — 6, УГКЦ — 
2). На 27 об'єктів претендують різні іудейські спільноти. Дві просять повернути баптисти і одну — п'ятидесятники. В пе
реліку наявні об'єкти й порівняно невеличких, як для України, конфесій, а саме: мусульмани — 8, німецькі лютерани — 
13, караїми — 6, вірменська церква — 3. реформати — два, старообрядці, методисти, пресвітеріани та методисти — по 
одному.

Відсутність громад певних конфесій в тому чи іншому поселенні, а чи ж стан будівлі спричинюють те, що на них не 
претендують їх потенційні володарі. Наприклад, на католицький монастир піарів у Любешеві, вірмено-григоріанську 
будівлю в Луцьку, синагогу в смт Михайлівні Запорізької області, лютеранські храми в Ялті і Керчі, кенасу в Бердянсь
ку та ін.. Тут картина відсутності звернень така: римо-католики — 12, іудеї — 8, православні — 7, лютерани — 5, вірме- 
ни-григоріани і мусульмани — по 2, караїми -1.

У своєму виступі на засіданні Комітету я застеріг від того, щоб передавати заради передачі. Будівлі, якими користу
ються релігійні спільноти, часто є пам'ятками історії і культури (таких 3935). Проте у нас не вирішене питання захисту 
цієї нашої загальнонародної культурної і духовної спадщини. Церкви горять майже щотижня, про що ми пишемо в нашій 
РП. Так само частими є викрадення з них дорогоцінних ікон, предметів церковного вжитку, священних книг. Все це про
ходить якось безкарно щодо тих, хто мав би організувати охорону церковних будівель і їх протипожежний захист. Відтак 
ми ініціюємо питання узаконення і впровадження «Охоронного паспората». Ще одне. Перш ніж передавати церковну 
споруду, треба переконатися в гарантії її збереження, щоб не було так, як то маємо в Києво-Печерському монастирі, ко
ли, як пишуть, від господарювання монахів на виноградниках обтяжілий ґрунт призвів до обвалу в Нижніх Печерах. А, 
як про це свідчать в заповіднику «Софія Київська», в Кирилівській Церкві, визнавши неканонічними розписи Врубеля, 
по них чіпляють «канонічні ікони». Не тільки в Україні, а й за кордоном є такі храмові споруди, які визнані загальнона
родною культурно-духовною пам'яткою. З метою їх збереження на віки вони постають як культурно-історичні заклади і 
Служби Божі в них не ведуться. Враховуючи ненасиченість київських храмів вірними, можна було б залишити для історії, 
окрім Софіївського храму, також Кирилівську та Андріївську церкви, ряд інших сакральних будівель. Церкви самі мали 
б бути зацікавлені в цьому, бо ж то їхня слава.

Хоч пан Д. Табачник, відповідаючи мені, сказав, що Комісія утворена лише для вирішення питання передачі цер
ковного майна, я тут з ним не можу погодитися. Потрібно розширити її права і вмінити в обов'язок вивчення того, як це 
майно (та й те, що вже є у церков) використовується, як зберігається історична цінність будівель, в чому держава має до
помогти релігійним організаціям у цьому збереженні і функціональному використанні. Не треба спішити з передачею не- 
запрошених культових будівель іншим конфесіям (маємо претензії православних церков і греко-католиків не на свої 
будівлі, іудеїв — на кенаси караїмів тощо), бо ж з часом це може спричинити міжконфесійні протистояння. Держава ма
ла б надати допомогу конфесіям у відбудові одержаного, бо ж то скоєно з ними не з їх вини.

Слава Богу, що конфесії не заявляють поки що про свої претензії на книжкові стародруки наукових бібліотек, іконні 
зібрання музеїв. Зрозуміло, що все це творилося для інших цілей. Але якщо воно стало культурно-історичною цінністю, 
то потребує особливих умов збереження і обмеженого використання. Тут потрібні обґрунтовані постійні температурні і 
зволожуючі режими. Церкви не можуть їх гарантувати: книги розсиплються, ікони почорніють та ін. Комісія мала б зай
нятися також вивченням того, які сакральні цінності є у вірних різних конфесій, щоб не допустити «відпливу» їх в за
рубіжжя. Перебуваючи в Італії, я відвідав у місті Віченце музей, як там рекламують, «російської ікони». Тисяча експо
натів, але половина їх — з України. У мене закралася думка: горять у нас храми для замітання слідів злодійства (може й 
духовних осіб, як то було в Корці). За кожне згарище храму мають нести особисту відповідальність (аж до ув'язнення!) 
їх настоятелі, які не організувати належну охорону і протипожежну безпеку, а то й керівництво церков, яке не встанови
ло належний контроль за станом охорони церковної власності.

То ж я за розширення функціональних визначеностей Комігії при Кабміні України, включення до її складу представ
ників хоч би Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.

Закінчення на 3-й стор. обкладинки.

П р о ф есо р  А натолій  К О Л О Д Н И Й



НАУКОВІ ВЦДРУКИ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ

Праці українських науковців-релігієзнавців викликають живу зацікавленість не тільки в 
нашій країні, а й у зарубіжжі. Видруковуються вони невеликими накладами, надходять до об
меженої кількості книжкових магазинів, а деякі і не надходять (є лише у їх видавців). Тому 
їх рідко в якій бібліотеці знайдеш у повному обсязі їх видруку. Хіба що в цьому може дещо 
зарадити Бібліотека релігієзнавця, утворена Центром релігійної інформації і свободи Ук
раїнської Асоціації релігієзнавців. Списки нових видруків релігієзнавчих праць ми подаємо в 
кожному числі «Релігійної панорами». Розгрібання книжкових завалів Відділення 
релігієзнавства виявило ряд наших видруків, якими, придбавши, можна поповнити книжкові 
полиці тих, кого цікавить релігієзнавство, а також вузівських бібліотек. Серед них:

О  Академічне релігієзнавство України: історія і сьогодення. — К., 2006.
О  Релігієзнавчий словник (за ред.А.Колодного і Б.Лобовика). — К.,1996.
О  Свобода совісті і віросповідань. Збірник правових документів за ред. М.Бабія. —

К., 2006.
О  Релігія і нація в суспільному житті України і світу (за ред. Л.Филипович). — К., 

2006.
О  Колодний А.М . Основи релігієзнавства. Курс лекцій.-К.,2006.
О  Бодак В.А. Релігія і культура: взаємозв'язок і взаємовплив. — К., 2005.
О  Християнство доби постмодерну. З а  ред.А.Колодного. — К., 2005.
О  Київська традиція і Східний обряд в українському християнстві. З а  ред. А. Гуди- 

ми. — Тернопіль, 2004.
О  Колодний А.М . Україна в її релігійних виявах. — Львів, 2005.
О  Католицизм в Україні. З а  ред. П.Яроцького. — К.,2001.
О  Протестантизм в Україні. З а  ред. П.Яроцького. — К., 2002.
О  Колодний А.М . Рідна Українська Національна віра. — К., 2002.
О  Річинський Арсен. Проблеми української релігійної свідомості. — Т.,2002.
О  Шевців Іван. Християнська Україна. Збірка праць. — К., 2003.
О  Ярмусь Степан. Досвід віри українця. — К., 2002.
О  Мораль. Релігія. Освіта. Збірка праць. — К., 2005.
О  Шевченко В.В. Православно-католицька полеміка та проблема унійності в житті 

Руси-України. — К., 2002.
О  Павленко П .Ю . Платон і християнство. — Біла Церква, 2001.
О  Павленко П .Ю . Ісус Христос — постать історії. — Біла Церква, 2002.
О  Гудима Арсен. Харизма Арсена Річинського. — Тернопіль, 2007.
О  Іслам і Євроінтеграція. З а  ред. А.Колодного і О.Сагана. — К., 2006.
О  Толерантність: теорія і практика. Збірник за ред. М.Бабія. — К., 2004.
Виявлено майже всі числа (№ № 1-42) квартальника «Українське релігієзнавство», 

значну кількість за різні роки щомісячника «Релігійна панорама» (№ №  1 — 75), окремі 
числа річника «Релігійна свобода» і ще щось.

Адреса: Київ, Трьохсвятительська,4, кім. 323 і 301. Тел. 279-04-18; 279-48-12.
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