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РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Шановний Читачу!
Останнім часом в масовій пресі з ’являється все більше ста

тей, автори яких всіляко зневажають закріплений Конституцією 
України демократичний принцип свободи совісті. Вони зокрема 
відмовляють в праві на існування в країні, що розбудовує грома
дянське суспільство, атеїстичних переконань, інших, окрім тра
диційних, конфесій, зневажають світськість державної освіти, 
моральними видають лише послідовників християнства та ін.

Свобода совісті для мас-медіа — це насамперед право на 
існування світських і релігійних періодичних видань. Водночас 

існує право (і це вияв реальної свободи совісті) на публікацію матеріалів атеїстичного 
змісту в світських мас-медіа, а також видання атеїстичної періодики. Свобода совісті, а 
відтак і свобода релігії, зреалізовує себе також через свободу віровизнань.

Ми не маємо тут наміру аналізувати зміст конфесійних періодичних видань у плані 
актуалізації ними проблем свободи совісті і дотримання ними ж її принципів у своїх 
публікаціях. Зазначимо лише, що тут чітко проглядається декілька спільних тенденцій: 
історичні і кількісно домінуючі Церкви прагнуть обмежити свободу віросповідань лише 
правом на своє існування, подеколи навіть вимагаючи від держави обмежити мож
ливість появи в країні і поширення нових релігійних течій, а відтак і їх видань; критич
не, часто звульгаризоване і тенденційне, а то й образливе, подання інформації про 
історію, віровчення, обрядову практику, спосіб життя і діяльність інших конфесій, цер
ков, релігійних спільнот; прагнення подати і охарактеризувати свою конфесію як єдино 
істинну релігію, підхід при цьому до інших як до псевдорелігій чи церков у лапках, а до 
їх послідовників — як до єретиків, схибників, прихильників сатани тощо.

Відтак конфесійна преса, якщо вона розрахована на масового читача, а не лише на 
послідовника цієї релігійної течії, цим самим за умов гарантованої свободи совісті пору
шує не лише право на плюралізм світоглядних інформацій, а й такий принцип цієї сво
боди, як право людини вільно вірити, вибирати віру і церкву. Водночас тут порушуєть
ся ще й відомий принцип Святого Писання: не лжесвідч.

На відміну від конфесійних періодичних видань (а їх на початок цього року було 
офіційно зафіксовано аж 380), свобода совісті виявляється переважно у змісті видруків 
світської української періодики. Але й тут вона у своїй повноті залежить від світогляд
них і конфесійних уподобань редакцій газет і часописів, їх кореспондентів і дописувачів, 
від підвладності ЗМ І домінуючій в країні громадській думці, навіть від світоглядних 
орієнтацій і політичних настроїв фінансового утримувача.

Проте наявна в Україні клерикалізація суспільного і духовного життя, причетність 
до цього державних службовців практично всіх рівнів (починаючи з Президента) приз
вели до того, що в нас майже не з’являються в ЗМ І статті атеїстично мислячих діячів 
науки і культури, вузівської професури. Із-за моди на релігійність, певної боязні засуд
ження з боку релігійної громадської думки чи дещо фаворизованих державою церков, 
дорога атеїстичним статтям в Україні у ЗМ І закрита. Відтак і маємо в пресі країни 
скоріше не свободу совісті, а свободу релігії, яка своєю формою мало чим 
відрізняється від тієї свободи атеїзму, яка існувала в радянські роки.

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

 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Оновлюються не тільки ікони, а й картини-портрети. То ж факт оновлення 
не має якогось надприродного контексту. В селі Баймаки, що на 
Львівщині, у сестер Стефанії і Михайлини Сало оновилося водночас аж 9 
ікон. Разом з ними оновився і портрет Тараса Шевченка.. Особливо сестри 
показують оновлену ікону Єрусалимської Божої Матері й ікону Ісуса Христа 
у терновому вінку. Знаючи про оновлення портрету Т.Г.Шевченка, Церква 
чомусь не трубить про необхідність паломництва українців до села Баймаки, 
як це вона галасує з приводу оновлення ікон (Україна і час. - №29). 

В Східноукраїнському університеті (Луганськ) вже відкрито, а в Київському 
ім. Тараса Шевченка буде відкрито Інститут Конфуція. Про це повідомив 
Посол КНР Чжоу Лі. Інститут допоможе молоді глибше познайомитися з 
китайською філософією. Він сприятиме поширенню в Україні китайської 
мови і культури, навчанню і працевлаштуванню в КНР та ін. 

Славетна акторка Ада Роговцева в інтерв’ю „Київським відомостям” (№29) 
до свого 70-ліття зауважила, що „треба йти шляхом духовного розвитку, 
шляхом дотримання заповідей. І не важливо при цьому, якої ти віри. Існують 
моральні засади. Комуністи були безбожниками, але в них були чіткі закони, 
що можна робити, а чого не можна”. 

Гірка, на якій розміщена перлина Растреллі – київська Андріївська церква, 
знаходиться в гостроаварійному стані. Якщо терміново не розпочати 
роботи із ліквідації її зсувів, опливання, що перевищує допустиме в десять 
разів, то ґрунт, на якому розміщений храм, прийде в рух, і уламки святині 
будуть аж на Подолі. Тріщини стін храму нині доходять в декількох місцях до 
6 сантиметрів. Для припинення сповзання ґрунтів нижче храму треба 
вбурлити сваї. На це потрібні кошти. Обстежувачі храму приходять до 
висновку, що ще при його будівництві не було враховано подвійність 
природи ґрунтів, що розміщені під ним. Яму під фундамент треба було 
вирити на півтора метра глибше (Факты. – 25 липня). 

Українська Автокефальна Православна Церква своєю присутністю в 
Андріївській церкві Києва, відреставрованій менше 10 років тому, 
нищить цю духовну і мистецьку перлину. Від неякісних свічок, що 
використовуються в храмі підчас богослужінь, ікони, ліпка, іконостас 
покриваються постійно жирною кіптявою. «Погляньте, в храмі, 
відреставровані у 2000 році ікони, вже темні. Це на них осіла кіпоть (?) від 
свічок. Найнебезпечнішим є те, - як це засвідчує Жанна Литвинчук, працівник 
Національного заповідника «Софія Київська»,- що зняти її з ікон практично 
неможливо». На зауваження служителям культу про це вони не реагують і 
всіляко непрофесійно віднейкуються. З іконостасу із-за постійних різких 
перепадів температури вже почали відламуватися фрагменти левкасу 

(покриття під позолоту). Має місце вбивання цвяхів в стіни та іконостас, щоб 
повісити сучасні ікони. Вже зіпсовано нещодавно відреставровану мармурову 
підлогу. Погіршується з кожним днем й інтер’єр храму. На всі ці нищення 
святині ніяких реагувань з боку УАПЦ немає (Факты. – 25 липня). 

Юля Тимошенко відхрестилася від політичної реклами, в якій її автори, 
посилаючись на Нострадамуса, твердили, що „якась жінка, що прийде до 
влади в 2007 році, очистить країну від війни й чуми”. „Ми не замовляли 
цю рекламу, але хотілося б вірити, що це правда”,- заявила Тимошенко. 

Не маючи на те ні історичних, ні правових підстав, Московсько-
Православна Церква збудувала в Києві свою каплицю біля фундаментів 
Десятинної Церкви. Історичних підстав: Московський Патріархат, що 
виник на основі неканонічно відокремленої в 1448 році від Київської 
Московської митрополії, не є спадкоємцем культових споруд Київської 
Церкви; до того ж вільній навалі Батия на українські терени й знищенню ним 
Десятинної церкви в роки татаро-монгольської навали сприяла відкупницька 
політика північних князівств. То ж московські нащадки співратників 
руйнівника тепер претендують на залишки скоєної ними руїни. Правових 
підстав: земляну ділянку для спорудження каплиці Київська міська рада не 
надавала, відповідна проектна документація не затверджувалася. То ж 
Московсько-Православна Церква діє нахраписто й протизаконно. В цьому 
вона виявляє психологію свого Московського шефа, для якого „всё вокруг 
моё”(Україна молода. – 19 липня).  

Серед відкритих питань, які задані через газету „Україна молода” (19 липня) 
нинішньому віце-прем’єру з гуманітарних питань Дмитру Табачнику, є 
такі: „Чи правда, що, будучи главою Адміністрації Президента Кучми, він 
керували побиття ОМОНом похоронної процесії патріарха Володимира 
(пролилася християнська кров!) і за наказом Москви допустив його поховання 
… біля брами Софії Київської як злочинця?”; „Чи правда, що він сповідує 
ксенофобію (українофобію і жидофобію)… та позитивно відгукнувся про 
паплюження 300 пам’ятників єврейських поховань в Одесі?”; „Чи правда, що 
він сповідує російську імперську ідею й займає антиукраїнську, антидержавну 
позицію?”; „Чи має він право, у зв’язку з цим, займати високу державну 
посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань, тобто з української духовності, 
культури, соціальних питань тощо – посаду чинного патріота, тобто 
українського націоналіста?”. 

Символічно відбулося відзначення регіоналами річниці перебування в 
кріслі Прем’єр-міністра їх лідера Віктора Януковича. Вони видрукували 
його книгу „І рік при владі: від кризи – до економічного зростання” з 
перевернутим на обкладинці догори „ногами” національним прапором 
України. Прем’єр стоїть біля цього прапора. Це засвідчує стихійно, що не 
українську Україну розбудовував уряд протягом року. Особливо це 
стосується гуманітарної сфери. 

Кореспондентка «України молодої» Я.Музиченко, закликаючи 
релігієзнавців описати досвід «боротьби з релігією» і висловивши сумнів 
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у можливості цього, бо ж вони є «богословами» колишньої державної 
псевдорелігії, виявила при цьому у своїй статті (17 липня) водночас своє 
абсолютне невігластво в розумінні суті релігієзнавства, проблем свободи 
буття релігії, конституційного і законодавчого правового забезпечення в 
демократичній країні свободи світоглядів і віросповідань. Вона не має 
знань того, що є свобода релігії і свобода в релігії, розуміння того, що світська 
преса не має бути конфесійно заангажованою, що є міжнародні правові норми 
буття релігійних спільнот, яких має дотримуватися й Україна, якщо вона йде 
в Європу, розбудовує громадянське суспільство. Людина в цьому суспільстві 
– суверен і якась там Ярослава чи ж ті релігієзнавці, як вона того б хотіла, не 
мають права нав’язувати їй свої світоглядні чи конфесійні уподобання. Згідно 
Конституції України, її статті про свободу світоглядів в країні мають право на 
існування релігійне і нерелігійне світобачення, а відтак атеїзм не є якоюсь 
крамолою, чимось протиправним, в тому числі й у середовищі науковому. 
Держава має забезпечувати свободу діяльності всіх зареєстрованих офіційно 
нею релігійних віросповідань, а тому вона не може допускати і в своїй 
світській освіті вивчення якихось конфесійно зорієнтованих навчальних 
предметів, надавши при цьому водночас можливість конфесіям відкривати 
свої навчальні заклади. Ще одне. Не примітивно релігієзнавчо мисляча 
журналістка має визначати академічним науковим установам з релігієзнавства 
тематику їх дослідницької діяльності, яка узгоджується з потребами держави 
у формуванні її науково обґрунтованої програми відносин з конфесіями, 
забезпечення толерантності міжконфесійних відносин. А те, чому українське 
суспільство, як пише журналістка, досі не має елементарних релігійних знань 
і навичок релігійної культури, треба питати не в релігієзнавців (це не їх поле 
діяльності), а в милих її душі церков. Вони мають вийти за храмову огорожу й 
шукати там свого віруючого, якщо прагнуть зберегти свою присутність в 
українському суспільстві і не залишитися з нічим в тій міжконфесійній 
конкуренції, яка є наявною. 

В рідній для редактора часопису Смілі і в навколишніх селах з Божої волі 
скоїлося велике лихо. Смерч зруйнував півторатисячі будинків, не обминув 
ні школи, ні лікарні. В селі Балаклея бабця Семенівна літала по подвір’ю на 
відірваних від сараю дверях як та баба Яга на мітлі. Люди молилися, просили 
всемилостивого Бога відвернути біду, але вітровій повиривав або поламав всі 
дерева на своєму шляху, не пожалів городину, рвав дроти електропередач, 
навіть труби газопроводів. То ж за що таке покарання? А може немає кому 
карати і то була не якась кара, а маємо просто природне явище, природу якого 
слід ще з’ясувати, щоб відвернути в наступному подібне лихо (Столичка. – 12 
липня). 

Блок „проти всіх”, до творення якого має намір приступити Андрій 
Данилко – Вєрка Сердючка, керуватиметься принципом „Всі політики – 
сволота”. Говорять, що блок нібито погоджується фінансувати Борис 
Березовський, щоб відплатити „помаранчевим”. Пройшли слухи, що має 

намір ввійти до блоку київський мер Леонід Черновецький із своєю партією 
християн-лібералів (Без цензури. - №28). 

Разом із каурівською братією із московсько-православного братства 
перешкодити проведенню військових занять „Сі бріз” прагнув, як він 
сам себе назвав, православний атеїст Петро Симоненко. При цьому він 
позував на фоні ікони останнього царя Миколи ІІ, якого комуністи знищили, а 
нині православні Росії вознесли у святі. 

Відомий співак Олег Скрипка „вважає себе християнином настільки, 
наскільки є християнським, православним наше українське суспільство. 
А воно не на сто відсотків таке, ми ж не православні фанатики. Я ходжу до 
церкви, молюся, мене запрошують на хрестини, іменини, - говорить артист.- 
Але не можу сказати, що я якийсь суперфанат. Я вважаю себе сучасною 
людиною ХХІ століття”. Як відомо, саме Олег Скрипка брав участь в 
організації цьогорічного святкування в Києві Купайла, що православні 
розцінили як „язичницьку затію”, із-за якої нібито навіть блискавка підпалила 
дзвіницю в Лаврі. Відповідаючи на питання про це свято, Олег Скрипка 
сказав: „ Ні, Івана Купала – це православне свято, тому що Іван – це Іван 
Хреститель. А що ж до Купала, то це те, що було тисячу років тому, поки не 
з’явилося православ’я. Наша прадавня українська релігія називалася також 
православ’ям. Коли прийшло християнство, воно взяло собі це слово 
”православ’я” й назвало ним усе те, що до того було язичництвом. Насправді 
християнство походить із нашого давнього православ’я, тобто це одна-єдина 
наша традиція, у якій просто були різні етапи. „Язичництво” – це таке саме 
клеймо, як „бандера”. Тільки одне вигадали церковники, а друге – 
кадебешники”. Свято літнього сонцестояння є у всіх народів світу. Цей день 
об’єднує різних людей, тобто це наша традиція й свято, а з другого боку, це 
також чудова можливість посвяткувати з людьми, які є носіями іншої 
традиції” (Без цензури. - №28). 

Микола Томенко взявся за відродження зажинок – свята, із якого 
починалося жнивування. З цією метою він разом з політиками й митцями 
приїхав до Черкас. Потім виїхали в села косити ячмінь. Дійство почалося з 
благословення священиком початку жнив молитвою. Звучали вірші і пісні, 
присвячені українському полю. Всі учасники зажинок були одягнуті у 
вишиванки. 

Святкування у цьому році Івана Купала засвідчило те, що Володимир своїм 
хрещенням Русі так і не перекреслив століття-тисячоліття передуючого 
йому язичництва, що народ наш, незважаючи на всілякі спроби повністю 
охристиянити його, залишився принаймні двовірним. День літнього 
сонцестояння – одне із найдавніших і найлюбиміших нашими предками свят. 
На його відзначення в Музей під відкритим небом в київському Пирогово 
прибув Президент В. Юшенко. Саме він розпалив тут ритуальний вогонь, 
стрибав через нього не лише із своєю дружиною, а й з молодими дівчатками, 
що, згідно купальського повір’я, може принести чвари в сім’ю. Правда, 
всюдисутній віщун Київського Патріархату його прес-секретар Євстратій 
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(Зоря) зауважив, що „для Президента це скоріше просто частина народного 
свята і ніяких неприємностей у Віктора Андрійовича в сімейному житті у із-за 
цього не буде. Я особисто розглядаю його участь в подібних святах 
непотрібною, бо ж в них язичницьке коріння”. Протилежної думки 
Верховний Волхв Русі-України Володимир Куровський: „Те, що він розпалив 
багаття на Купала ,є хорошо. Це може послужити основою для стабільності в 
країні, а ось стрибати йому через вогонь з дівчатками не треба було”. Тут 
продовжила думку дружина Волхва волхвиня Лада: „Ось так і виникають 
трикутники закоханих. Після таких стрибків з незнайомими сімейне життя 
може дати тріщину”(Сегодня. – 8 липня). 

Одержавши запрошення відвідати Україну, Папа Бенедикт ХVІ через 
українського посла у Ватикані Тетяну Іжевську передав подяку Віктору 
Андрійовичу, підкресливши при цьому, що Україна – це ворота, які 
поєднують Схід і Захід, країна, яка пристосована для співробітництва із 
всією Європою. Проти можливого візиту в Україну Папи Бенедикта ХVІ 
виступила УПЦ Московського Патріархату, зауваживши, що, дивись, 
Президент, перш ніж запрошувати Понтифіка, чомусь мав би порадитися з 
нею. Дивно, Церква закордонної юрисдикції і до того ж відокремлена від 
держави  прагне втручатися в справи суверенної країни, диктувати їй свою 
волю. 

Знову московсько-православні проросійські спільноти Одеси разом із 
комуністичними залишками провели хресні ходи з протестом проти 
навчання «Сі бріз». В своєму прагненні зірвати навчання і протистоянні 
входженню України в НАТО вони пройшли від Свято-Пантелеймонівського 
монастиря – цього гнізда антиукраїнськості в Одесі – до морського вокзалу. 

На прийомі з нагоди Дня незалежності США 4 липня ц.р. в Посольстві цієї  
країни в Україні з релігійних діячів були Патріарх УПЦ Київського 
Патріархату Філарет та головний рабин України Моше Асман. 

Депутат від БЮТ Олег Антипов вніс законопроект про зміну прапора 
України. Він пропонує поміняти місцями синю і жовту його полоси. Свою 
пропозицію Антипов будує на китайському народному духовному вченні, 
згідно якого нинішнє розміщення синьої і жовтої полос прапора нібито 
означає неблагополуччя країни. За вченням фен-шуй, це означає, що небо 
падає на землю. В той час як протилежне розміщення полос означає найбільш 
гармонійний союз неба і землі, чоловічого і жіночого начал, постає як Щастя. 
Прийнявши пропозиції Антипова, наша країна цим гарантуватиме собі нібито 
зростання свого іміджу у світі. Водночас консультант з фен-шуй Вікторія 
Хілініч вважає, що якщо прапор перевернути, то він буде символізувати 
конфліктну ситуацію, руйнацію. „Все вірно, жовтий – земля синій – небо, тоді 
вийде, що земля буде падати на небо. Це нічого доброго не принесе. Нині у 
нас все нормально. Якщо щось і міняти, то жовтий – на золотий, а синій - на 
голубий. Поєднання цих двох відтінків символізує „небесну милість”і 
означатиме, що боги будуть благодіяти щодо нашої країни (Сегодня. – 6 
липня). 

До різних фальсифікацій процесу можливого об’єднання Православних 
Церков України вдаються вороги української незалежності. Журнал 
УГКЦ «Патріярхат» про це пише наступне: «В певних колах РПЦ говорять, 
що утворення Помісної Автокефальної Української Православної Церкви 
призведе до унії цієї Церкви з Римом. Противники відновлення єдності 
Київської Церкви з боку Москви закидають греко-католикам, що ті «підло» 
ініціюють т.зв. об’єднання, а потім хочуть все «продати» Ватикану. Звичайно, 
для них все, що не збігається з їх баченням єдиного геополітичного простору 
Російської імперії, є антиправославним і прокатолицьким. Зрозуміло, що їх 
контроверсійне твердження розраховане на нагнітання антиукраїнських та 
антикатолицьких настроїв у Росії та в Україні. Таким чином, твориться образ 
змовницького характеру розвитку подій в українському православ’ї, який, 
треба признати, має вплив як на значну частину православних, так, зрештою, і 
на греко-католиків. Відомо, що серед православних в Україні дуже багато тих, 
які вважають католиків своїми найбільшими ворогами. Тому для них лише 
натяк на те, що об’єднана Православна Церква піде на унію з Римом – 
викликає однозначно негативне сприйняття самої ідеї української помісності. 
Отже, російські церковні піар-технологи вміло використовують страхи». 

Тиждень молитви за єдність відповідно до ухвали Всесвітньої Ради Церков 
пройшов і в Україні. Проте він пройшов у тісній співпраці лише Греко-
Католицької та Римо-Католицької Церков і при участі Німецької Євангелічно-
Лютеранської, Реформатської та Англіканської Церков. На запрошення до 
участі в Тижні Православні Церкви не відгукнулися, хоч і очікувалася їх 
участь, особливо УПЦ МП, яка є членом ВРЦ. 

 «Церкви горять» під таким заголовком часопис «Патріярхат» (№2) 
видрукував свої розмірковування про ймовірні причини займання. Тут 
він повторює те, що наш часопис РП вже зазначав не один раз, а саме: 1. 
Пограбування церкви і спалення її з метою замести сліди злочину. 2. Підпал 
як помста у напружених міжконфесійних чи міжцерковних взаєминах між 
місцевими жителями. 3. Стара дерев’яна церква стає непотрібною громаді, а 
ще більше – священикові. Будівлі позбуваються просто як зайвого клопоту. 4. 
Нищить не тільки вогонь та ін. В Україні згоріло в 2000 році – 21 церква, 2001 
– 23, 2002 – 28, 2003 -22, 2004 – 22, 2005 – 19, 2006 -32. Говорять, що за 
радянські роки згоріло лише дві. То ж що робити? Певно що за збереження 
храмів мають відповідати священики і керівництво церков. Держава або 
керівництво церкви мали б з ними заключити відповідний договір. Варто 
також скласти список історично- і культурно-цінних ікон, а то й перенести їх 
в спеціально створені церковні музеї. Доцільно також перенести старі 
церковні будівлі на території монастирів. 

Вулицю Урицького в Києві перейменували на честь апостола українського 
релігійно-національного відродження митрополита Василя 
Липківського. Вибір для перейменування цієї вулиці зумовлений тим, що 
свого часу В. Липківський багато років прожив на Солом’янці, був 
настоятелем Свято-Покровської церкви, що розташована поруч. Василь 
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Костянтинович закінчив Київську духовну академію. В 1921 році його було 
обрано главою Української Автокефальної Православної Церкви. В 1937 році 
він був заарештований і за рішенням трійки НКВС розстріляний. В 1989 році - 
реабілітований. Ім’я В.Липківського гідно вшановує українська діаспора. В 
Баунд-Бруці є величний пам’ятник митрополиту. Проти перейменування 
київської вулиці виступили регіонали разом з комуністами і соціалістами. Але 
що значить для України їхній Урицький, який в нашій країні не працював, 
нічого доброго українському народу не зробив, був головою Петроградського 
ЧК. Пам’ять української історії для цих малоросів також нічого не варта. Для 
них хай вулиці носить ім’я і чорта, а не когось з діячів українського 
відродження. (День.- 6 червня). 

Російська діаспора України, використовуючи проросійську місцеву владу, 
прагне увіковічити в Одесі і Сімферополі пам’ятником колонізаторку 
українських теренів, жінку легкої поведінки російську царицю Катерину 
ІІ. Підтримку ця явно антиукраїнська акція знайшла з боку місцевих єпархій 
Московсько-православної Церкви України. В такий спосіб вони прагнуть 
довести, що Південь України їй законно не належить, бо ж, бач, ці землі були 
свого часу завойовані московитами й постали частиною їхньої імперії. Голова 
меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов заявив, що 
встановити в Сімферополі пам’ятник російській імператриці, яка знищила 
Кримське ханство (додамо: й Запорізьку Січ – РП), рівнозначно встановленню 
на Красній площі в Москві пам’ятника кримському ханові Девлет-Гірею, який 
колись спалив столицю Росії (додамо: й Сагайдачному, який із своїми 
козаками гарцював по Москві – РП). То ж ідея: може варто оголосити клич на 
спорудження в російській столиці пам’ятника Девлет-Гірею і Сагайдачному. 
Чому б і не зробити це? То ж дивись і німці десь у Підмосков’ї поставлять 
пам’ятник Гітлеру? Він же нібито також побував на тих територіях. Якщо 
пам’ятник колонізаторці законний в українських містах, то на такій же 
підставі можуть і ці пам’ятники стояти на території Росії. Хтось в Росії 
зацікавлений і фінансує не лише «війну пам’ятників» в Україні, а й війну 
самої пам’яті, коли в конфлікт вступають не лише історичні концепції, а й 
з’являється зіткнення великих груп людей, які відстоюють різне бачення 
історії. Із-за цього хочеться бажати поскорішого вимирання тих, для кого 
дорогою є антиукраїнська історія.  

В Сімферополі на початку червня пройшов міжнародний козацький форум. 
Сформовані переважно на основі колишніх військових відставників (а таких 
на теренах України багато набралося, бо ж після 45 років хитропередбачливо 
в часи Союзу хтось їх відправляв для проживання в пенсійному віці в 
українські міста) різні козацтва Півдня і Сходу України взяли участь в його 
роботі. На форум прибули цілі з’єднання козаків з Росії. Окрім вшанування 
всіх пам’ятників московським воякам-колонізаторам в Криму, козацтво 
направило звернення на адресу ювілейного „Харківського собору”, який 
прийняв в 1992 році принципову канонічну ухвалу щодо „філаретівської 
секти”. Міліції прийшлося захищати козаків-старців від можливого зіткнення 

з ними кримських татар, які є господарями цих теренів і законно виявляють 
зневагу до символів окупації (День. – 6 червня). 

Опитування агентства „Стат ІнформКонсталтінг” засвідчило, що українці 
найбільше бояться хвороб (26,1% опитаних), втрати роботи (6,8%), 
негативного сталення довкілля (6,4%), одинокості (6,3%), бідності (5,8%), 
війни (4,8%), багато чого іншого. Не бояться нічого лише 3%. А ось 16% 
українців бояться смерті. І не тому, що не знають, що буде після неї, чи часом 
не попадуть вони в пекло, як тим лякає їх Церква. Ні. Вони байдужі до 
попівських залякувань. Може й не вірять в них. Для них страшним є сам факт 
смерті, перехід в небуття, форма, в якій смерть може відбутися, навіть те як і 
де будуть поховані, чи будуть і як згадувати їх потім ті, хто лишився в живих, 
як без них житимуть останні (МК в Украине. – 13-20 июня). 

В Рівненській області затримано групу злочинців, які спеціалізувалися на 
обкраданні храмів. Вилучено 383 об’єкти їх злочинного інтересу. Їх вік 
різний – від ХVІІ століття і до нашого часу. Проте правоохоронці зіткнулися з 
проблемою відшукання власників святинь. Священики не ведуть облік 
наявного в їх храмах, не мають фотографій всіх храмових ікон, що потім 
можна було б використати при пошуках можливих викрадень. Чиста пам’ять 
ускладнює повернення вилучених ікон їх власникам. Як з’ясувалося, злочинці 
викрадали ікони в Львівській. Житомирській, Волинській і Рівненській 
областях (Вісник прес-служби УПЦ. - №69). Цьогоріч на Рівненщині було 10 
проникнень у храми в 4-х районах області. Міліції вдалося вийти на слід ще 
однієї злочинної групи. Затримано киянина, який приймав викрадене і 
займався подальшим його збутом. У нього вилучили 159 ікон, 44 Євангелія та 
інше церковне майно. Саме ця група скоїла 18 крадіжок з 39 храмів лише в 
Рівненській області. Впіймали злочинців рівненські карні пошуківці аж на 
Одещині, куди злодюки, порадившись із своїм шефом, що брати, 
відправилися на промисел. Телефон їх прослуховувався. Але є піймані злодії, 
посередник, але немає „власника” колекції. Він нібито втік до Росії. Ходять 
слухи, що він є помічником одного із депутатів ВР. 

У сфері православно-інформативній Україна є колонізованою державою. 
Практично всі канали телебачення і радіо монополізує із своїми подачами 
Московсько-православна Церква України. При цьому вона на свої майже 11 
тисяч парафій має більше ста періодичних видань, інформація значної 
частини яких (зокрема Одеської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, 
Тульчинської та ін. єпархій) має чітко виражений українофобський присмак, 
подається переважно російською мовою. Єдиним джерелом інформації про 
релігійне життя країни постає для вірних УПЦ МП проповідь священика, то ж 
зрозуміло яким духом після прочитання цих газет вона дихає щодо 
незалежності України, вибудови самостійної Української держави. В них - 
„русский дух, здесь Русью пахнет». Православний книжковий ринок 
заполонили російські видання. Відтак Україна перебуває у ворожому щодо 
українства православному інформаційному просторі. Це - страшніше, ніж 
коли Росія погрожує нам газовою чи нафтовою блокадою. То ж варто власне 
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українським посадовцям зрозуміти, що стан інформаційної залежності є 
найголовнішою загрозою національній безпеці країни. Майбутнє України 
залежить від того, яким його виховають всі засоби інформаційного впливу 
(Газета по-українськи. - №112). 

Домініканський собор Львова відтепер щовечора освітлюється 
різноманіттям кольорів. Підсвічують храм ста кольорами, відтінюючи ними 
кожну деталь будівлі. Встановлено 52 лампи, вартість кожної з них з 
гарантією 50 років – 400 євро. Щогодини вони змінюють своє забарвлення. 
Світлове „вбрання” костелу обійшлося загалом близько 150 тисяч гривень. 
Ілюмінацію для храму привезли із Франції. Освітлення собору вартуватиме 
щорічно близько 400 грн. Домініканський собор перехопила у римо-католиків 
громада греко-католиків. Вона хитренько влізла в довіру до Музею історії 
релігії, за яким значилася будівля, з проханням дозволити просто раз на 
тиждень проводити в костелі богослужіння, а потім перебрала на себе 
власність храму, не думаючи про те, що з часом його прийдеться передати 
законному власнику - римо-католицькій спільноті. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Хто винуватий – невістка, а якщо невістки не було – то її мати. Так в Україні 

говорять про дурні передбачення. Саме такими є передбачення деяких 
православних отців, які вважають, що причиною того, що блискавка в липні 
влучила в дзвіницю храму Різдва Христового Києво-Печерської Лаври, було 
те, що поруч на Співочому полі раніше цього відзначали язичницьке свято – 
відбулося гуляння з нагоди свята Івана Купала. Дивно, а чому це раптом Бог 
покарав православних, а не невірних, як вони вважають, язичників у час 
святкування ними Купайла. Хто ж тоді більше грішний? (Комсомольская 
правда. - №145). До речі, пожежу цю, що трапилася в ніч на 13 липня, 
загасили самі ченці до того, як туди приїхали пожежники. 

Предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан) благословив вшанування 
українцями царя-колонізатора України Миколи ІІ та його сім’ї. Хресний 
хід з нагоди 89-річчя з дня його смерті з ініціативи Всеукраїнського братства 
ім. Олександра Невського, як виклик українському національному 
відродженню, пройшов  вулицями столиці вільної і незалежної від російських 
колонізаторів України. Сам факт благословення свідчить певною мірою про 
дійсне ставлення владики до нашої національної свободи. 

Тульчинська єпархія УПЦ МП закликає главу УПЦ КП Філарета, задля 
досягнення церковного спокою в Україні, добровільно здати свою кров 
або волосся для ДНК-тексту в незалежних українських або зарубіжних 
лабораторіях для встановлення його батьківських відносин з Вірою 
Ведмідь. Остання публічно заявляє про свою кровну спорідненість з 
Патріархом УПЦ КП. «У разі позитивного для Патріарха Філарета результату 
ДНК-тексту, - говориться в пропозиції, - всі звинувачення в порушенні 

обітниці чернечої цнотливості втратять свою доказову силу і глава УПЦ КП 
зможе знайти моральне й юридичне виправдання в такій делікатній 
багаторічній проблемі». Водночас УПЦ КП згадує владиці єпархії Іанафану 
про його амурні походеньки, які слугували причиною його посадових 
переміщень. 

УАПЦ заявила, що вона за діалог з УПЦ КП щодо об’єднання. Узгоджені 
акції її щодо об’єднання двох цих Церков не відбулися тільки тому, що 
Патріарх Філарет не відмовився від головування в об’єднаній Церкві. 
Що стосується переговорів з УПЦ МП, то вони „засвідчили шанобливе 
ставлення сторін одна до одної та спільне бажання відновити єдність, однак, 
оскільки ці переговори перебувають на початковому етапі, то сторони ще не 
підійшли до обговорення конкретних моделей відновлення єдності між 
УАПЦ та УПЦ”. 

УПЦ МП виправдовується, заявляючи, що благодатний вогонь Єрусалиму 
при перевезенні його до Києва в день Пасхи ніхто не гасив, що його 
привезли заживо, а відтак він не втратив свою святість. Архієпископ 
Павло навіть судився з цього приводу з газетою „Україна молода” і через суд 
спонукав її видрукувати на своїх сторінках відповідне вибачення. 

Зміна форми акредитації світських вищих навчальних закладів змусила 
Церкву Київського Патріархату, як це відзначає ректор Київських 
духовної академії і семінарії архієпископ Димитрій Рудюк, також змінити 
форму ”чотири плюс чотири (тобто 4 роки в семінарії і 4 – в академії) на 
„чотири плюс один плюс три”: чотири роки в Православній богословській 
академії з можливістю отримати диплом бакалавра богослов’я, плюс рік 
навчання в магістратурі з отриманням диплома магістра та три роки в 
аспірантурі, після чого можна отримати ступінь кандидата богословських 
наук. „Ми йшли за реформою світських навчальних закладів,- зазначає 
владика, - і наблизилися до стандартів Міністерства освіти і науки… Ми 
наблизилися до загальної систем освіти в Україні бодай тим, що запровадили 
в себе викладання світських предметів: соціології, педагогіки, психології, 
українознавства, політології, джерелознавства. Це – обов’язковий стандарт 
для світських ВНЗ… У нас сьогодні відсотків із двадцять світських предметів, 
до 80 – базових, богословських. Нам сьогодні необхідно узгодити навчальні 
програми, гармонізувати їх з вимогами Міністерства освіти… Ми змінили 
назву – тепер звемося „Київська православна богословська академія”. Я вже 
бачу, що впровадження в богословську освіту світського елементу дає 
колосальний результат” (Голос Православ’я. - №13). 

Газета „Голос Православ’я” (№13) надрукувала статтю „Чи є різниця між 
українськими церквами?”, а також Таблицю, яка фіксує відмінність 
УПЦ Київського і Московського Патріархатів. Використані при цьому 
індикатори відмінності носять лише інституційний характер. Автор не 
розглядає Київське і Московське Православ’я як специфічні культурно-
історичні феномени, до чого вдавався при аналізі цієї відмінності митрополит 
Іларіон (Огієнко) і що особливо аргументовано подається в працях доктора 
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філософських наук О.Сагана. Якщо брати до уваги індикатори автора статті з 
ГП, то для об’єднання названих двох Церков і утворення єдиної Церкви з 
Московською інституційною традицією варто лише вирішити питання 
очолювання Церкви, а решта відмінностей легко знімаються. Матимемо друге 
видання Церкви Московського Патріархату, але розміщене на українських 
теренах. 

По Україні братства УПЦ МП постійно організовують хресні ходи, 
присвячені останньому російському монарху Миколі ІІ. Всі ці 
оплакування царя-батюшки постають як туга за Російською імперією, 
складовою якої були й українські землі. То ж тягаючи Миколу ІІ своїми 
хресними ходами, православні братства постають як антиукраїнські, 
антидержавні спільноти, що підпадають під відповідні статті криміналу. Але 
чомусь наша влада (може вона є такою ж, то й тому) не притягує 
організаторів до судової відповідальності. А між тим редактор російсько-
православної газети «Дух христианина» Дмитро Морозов чітко заявляє: 
«Росія без Царя – все одно що сім’я без батька. Тільки коли кожний зрозуміє 
це, тоді усвідомить, що тільки Російське Самодержавство є єдиною формою 
державності, що тільки воно – від Бога, коли кожний осмислить святість 
царського служіння і визнає необхідною вірність Царю, тоді Росія 
відродиться, розквітне і засяє істинним могутнім світлом духовної 
свободи»(№10). Так ось виявляється до чого готує своїх православних 
віруючих УПЦ МП, проводячи хресні ходи з Миколою ІІ по Україні.То ж 
може віддавати славу уєрархам УПЦ МП за це Російська Федерація, в 
очікуванні прилучення до своєї царської імперії ще такої адміністративної 
одиниці як Українська губернія. 

За проханням вірменської громади Житомира і з благословення 
архієпископа Житомирського Гурія (УПЦ МП) в день пам’яті жертв 
геноциду вірменського народу в Османській імперії 1915 року біля 
монументу жертвам політичних репресій клірик Преображенського 
кафедрального собору протоієрей Григорій Рогальський відслужив 
панахиду. Вихованці вірменської недільної школи прочитали уривки із твору 
„Незамовкна дзвіниця” (Вісник прес-служби УПЦ. - №69). 

Полтавська єпархія УПЦ МП готується відзначити 300-річчя ганебної для 
України Полтавської битви. Створено спеціальний християнський 
благодійницький фонд. Як сказано у „Віснику прес-служби УПЦ” (№69), 
завдання фонду – відродження в Україні та за її межами пам’яті про історичне 
значення (для кого? – РП) Полтавської битви, охорона культурної й 
історичної спадщини Полтавської битви, збереження пам’ятників, пов’язаних 
з нею (для чого? для глумління над українцями на їх же землі? – РП), 
підтримка ініціатив і програм із популяризації історії Полтавської битви (для 
чого, кому і де? –РП). Чогось в Московії не відзначають річниці погрому 
гетьманом Сагайдачним її війська, кавалерійської ходи українських козаків по 
Москві, а Московсько-Православна Церква України, що залишається вірною 
Московському імперіалізму, салютує фашистам-загарбникам. 

На противагу раніше відкритій грузино-православній парафії святого 
католікоса Киріона в київському храмі УПЦ КП Різдва Христового 
Московсько-Православна Церква відкрила 8 червня парафію святої 
Тамари в Києво-Печерській Лаврі. Тут щосуботи будуть богослужіння 
грузинською мовою. Півтора роки противився її відкриттю, три рази офіційно 
відмовляв грузинський патріарх Ілія ІІ, який вбачає в Церкві Московського 
Патріархату посібника російської влади, що фактично анексувала грузинську 
територію - Південну Осетію, витіснила звідти Грузинську Православну 
Церкву, підтримує сепаратистський режим регіону, мовчазливо згодна із 
депортацією грузин з Росії. Свого часу РПЦ із своїх нахабницьких 
великодержавницьких позицій звинувачувала в „неблагодатності”, 
„неканонічності” та „розкольництві” Грузинську Церкву, коли та вийшла з її 
юрисдикції. Настоятель парафії св. Киріона отець Ніколоз Інасарідзе у своєму 
листі Патріарху Ілії ІІ розцінює відкриття другої грузино-православної 
парафії в Києві „авантюрою, зверненою не лише проти Української Церкви, а 
всеціло проти українського народу і його державності”. Патріарх повірив в 
оману, нав’язану йому деким з грузин, що знаходяться в залежності від 
промосковських політичних сил. Відтак своєю згодою він став на шлях 
роз’єднання грузин, що проживають в Україні (Україна молода. – 26 червня). 

За благословенням архієпископа Херсонського і Таврійського Івана (УПЦ 
МП), який замінив тут владику Іанафана, в селі Республіканець на місці 
колишньої Запорізької Січі на могилі кошового отамана Костя 
Гордієнка, який вмер 3 травня 1733 року, була відслужена панахида. В ці 
дні Запорізьке Низове козацтво вшановує пам’ять отамана, який був 
сподвижником гетьмана Івана Мазепи. До 1728 року Кость Гордієнко 
очолював Олешківську Січ. 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
14-15 липня в Зарваниці відбувалася Всеукраїнська проща родин. До греко-
католицького Марійського центру з’їхалися делегації з України, Росії, 
Білорусії та Казахстану. Були вірні із США, Канади, Австралії, Бельгії. 
Прочан було біля 100 тисяч. Були серед них такі, які мали вади із здоров’ям 
із-за перевтоми, бо ж йшли до Зарваниці довго, в спеку і при цьому постили. 
Хлібом-сіллю зустрічали в Зарваниці лідера «Нашої України» В.Кириленка, 
голову партії захисників Вітчизни Ю.Кармазіна. Був представлений масово 
Блок Юлії Тимошенко, хоч сама лідерка не приїхала, щоб не політизувати 
прощу. Вона хоче приїхати сюди як прочанка. У відпустові місця з’явилося 
більше 300 священиків, було 11 єпископів 

Отці салезіани Львова виділили 15 тис. грн. на проведення літнього табору 
для дітей та підлітків „Веселі канікули” під гаслом „Дякую за життя”. 
Щоб не байдикувати під час літніх канікул, діти можуть відвідувати табори 
при Львівських церквах. Відпочинкові табори мають охопити насамперед 
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соціально незахищені сім’ї. Цьогоріч при таборі храму Покрови Пресвятої 
Богородиці відпочило в липні близько 200 дітей. Під-час табірної зміни отці-
салезіани обговорили з дітьми біблійні та катехитичні уроки, бавилися в 
командні ігри, розучували духовні пісні, організовували вистави на 
християнські теми, виготовляли образки та статуетки. У серпні місяці 
відбудеться „Табір на колесах”. 35 хлопців на велосипедах здійснять подорож 
монастирями Львівщини. 

Дніпропетровські римо-католики прагнуть повернути собі храм, 
прихватизований за часів царювання тут Лазаренка якоюсь канадською 
фірмою. Костел почали вже розбирати з метою привести його до такого 
стану, коли залишки будівлі знесуть і на тому місці побудують щось інше. 
Запущений костел перетворили у своє пристанище бомжі, а для декого він 
став навіть туалетом. 15-річне звернення громади римо-католиків з 
проханням повернути їм будівлю залишалися без відповіді місцевої влади, 
хоч і були на те й юридичні підстави – указ Президента країни про 
реституцію культового майна. Бачучи наругу над своїм храмом і зневагу до 
правових документів України, віруючі самі зайшли в будівлю, замість служб 
на східцях стали проводити їх в руїнах костелу. Через тиждень на них 
налетіла зграя молодиків, побила молільників, повикидала на вулицю 
культові предмети тощо. Втихомирила їх міліція. Конфлікт став 
врегульовувати генеральний вікарій Ян Собіла, який спеціально приїхав до 
Дніпропетровська. Вирішення питання дніпропетровські католики мають 
знайти за допомогою Євросуду, а також Європейської футбольної асоціації, 
бо ж гостям-католикам чемпіонату „Євро-12” треба буде десь молитися в дні 
футбольного чемпіонату. 

„Патріарший собор в Києві, - зазначив глава УГКЦ кардинал Любомир 
Гузар, - задуманий не як одна із парафіяльних церков столиці, хоч, без 
сумніву, до нього буде приходити щонеділі певна кількість вірних, але 
більше він прийматиме тих, хто приїжджає до Києва. Саме слово „собор” 
каже, що це є місце паломництва для всіх бажаючих. Ми будемо старатися 
зорганізувати ці паломництва, щоб, перебуваючи в Києві, люди могли відбути 
тут Божественну Літургію, чи приїжджати так, як до Зарваниці” (Патріярхат. - 
№3). 

7 червня в київському співкафедральному храмі св. Олександра відбулася 
перша за останній час свята меса латинською мовою. Її відслужив 
настоятель парафії отець Олександр Гурський та інші отці. Відтепер служба 
латиною в храмі буде відправлятися щочетверга. Служба відправлялася на 
прохання вірних. Щоб всі присутні в храмі брали участь в Літургії, були 
роздані заздалегідь підготовлені латинські тексти меси (Парафіяльна газета. - 
№13). 

Замість спаленого новозбудованого дерев’яного храму в Нових Безрадичах 
під Києвом буде цегляний. Ігумен монастиря василіян о. Василь Тучапець 
впевнений, що був навмисний підпал. Для громади пожежа була 
несподіванкою, бо ж в навколишніх селах проживають вихідці із західного 

регіону країни. Вони – ініціатори побудови і жертводавці храму. «Це зробили 
або справді зловмисники, які хотіли затерти сліди злочину, або члени Церкви, 
яка вчить людей ненависті»,- сказав, коментуючи пожежу, кардинал 
Любомир Гузар. 

Єпископ Броніслав Бернацький (РКЦУ) вважає, що кожний священик має 
бути готовим до місійної праці: „З вірою та любов’ю йти туди, де він 
потрібний. Не боятися труднощів: що бракує вірних, що немає комфортних 
умов для життя. Священик має пам’ятати наказ Господа: ”Ідіть і зробіть 
учнями всі народи” (Мт. 28:19). Якщо священик буде жертовний, то люди 
всюди його приймуть, любитимуть його і слухатимуться його як пастиря” 
(Парафіяльна газета. - №10). 

УГКЦ проводить в серпні в Києві ІV сесію Патріаршого Собору. Її тема – 
„Молодь і Церква третього тисячоліття”. В рамках Патріаршого Собору 18-19 
серпня в Києві буде проведено з’їзд молоді, в роботі якого візьме участь 
щонайменше по 1000 осіб з кожної єпархії УГКЦ в Україні і максимальне 
число учасників із поселень. Патріарший собор як дорадчий орган не має 
якоїсь законодавчої ініціативи, а рекомендує певні свої рішення на розгляд 
Глави Церкви та її Синоду. 

Одесько-Кримський екзархат УГКЦ, очолюваний єпископом Василем 
Івасюком, вже має в п’яти областях Півдня країни 120 парафій. Тут 
працює 36 священиків і дияконів. Відтак екзархат потребує священиків. Якщо 
в Херсоні екзархат на території василіанського монастиря спорудив храм 
Кирила і Мефодія, у Севастополі каплицю, то в Сімферополі йде мова про 
одержання землі під забудову. Судову тяганину щодо ділянки землі має 
екзархат також в Ялті. Але, за словами владики Василя, головним є не 
спорудження дерев’яних чи цегляних будівель, будівництво храмів, а 
будівництво церкви в душі людини. Багато уваги приділяє екзархат роботі з 
дітьми. Для них цього року працюватиме літній табір на острові Джарилгач. 
(Нова Зоря. - №26). 

Появу на липі в селі Бринь зображення Божої Матері знаходять 
суперечливу оцінку. Справа в тому, що вдивляючись в зріз на дереві, де 
нібито з’явилося зображення, одні бачать Богородицю у вигляді жінки в 
довгому одязі з розпущеним русявим волоссям. Пречиста нібито тримає білу 
лілію, вістуючи цим, що вона народить Ісуса. Так, іванофранківець Ярослав 
Тарас повістує: „Ось, бачите – це лице Марії. Світле волосячко, піднята 
догори правиця. Чітко видно голубі кольори накидки. А вище над нею – 
архангел у шоломі. В його руках світиться ікона і великий хрест”. Правда, 
п.Ярослав тут же зауважує, що зображення змінюється. Вперше він 
зафотографував чітку чорну постать і три тіні праворуч. Запевняє, що бачив 
навіть Ісуса Христа, який кровоточить. Священик Сокальської єпархії церкви 
архистратига Михаїла отець Володимир, говорячи про чисельні випадки 
явлення Богородиці, зауважує, що Церква визнає явлення в Фатимі, Лурді і 
Зарваниці. „Проте більшість із явлень все ж не вважає праведними. Це так 
звана фікція – часто через незнання чи сліпу віру мирян. А траплялося й таке, 
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що певні особи через особисту вигоду такі чутки поширювали зумисне”. 
Відома львівська газета „Експрес” інформацію про чудо в селі Бринь 
видрукувала у двох своїх числах під заголовком „Невже це Богородиця?” 
(№91) та „Поява Богородиці: факт чи фікція?” (№92). Ще ніхто з церковного 
керівництва не зреагував на „бринівське чудо”. Єпископ-ординарій Івано-
Франківської єпархії УГКЦ Володимир Войтишин заявив, що люди бачуть 
якесь зображення, а інших знаків не було, хоч вже поширилися слухи про 
його зцілюючу дію від різних хвороб. То ж і їдуть в село до липи в очікуванні 
чуда зневірені в допомогу медицини. „Щось конкретне можна сказати тільки 
після того, як справу детально вивчить церковна комісія, що досліджуватиме 
історію місця, звірятиме розповіді людей та записуватиме й перевірятиме 
свідчення милостей чи зцілень, якщо такі будуть”,- говорить єпископ. 
Місцевий священик отець Ярослав каже, що молитися треба не на липу, а до 
Бога. А тим часом 10-12-річні хлопчаки вже розвернули бізнес: вони 
продають фотознімки паломникам по гривні за штуку. 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
Протягом червня-липня проведено 26 конгресів Свідків Єгови у 23 містах 
країни. Конгрес під назвою «Йдіть за Христом!» з 13 липня протягом трьох 
днів проходив в Тернополі. На нього зібралося майже 4 тисячі Свідків 
Єгови з Тернопільської та Хмельницької областей. Зібрання має передусім 
освітній характер. Учасники конгресу слухали проповіді про життя Ісуса 
Христа, про те, як жити за Біблією, співали релігійні пісні. «Ми не лише 
віримо в Ісуса Христа, але також намагаємося жити за його вченням. Це і є 
та головна звістка, яка прозвучала на цьогорічному конгресі», - зазначив 
один із організаторів конгресу Зіновій Ткачук.  

Як спланований акт вандалізму розцінює пастор громади Церкви Божої 
Християн віри євангельської смт. Каланчак Григорій Ващичин 
знищення паркану навколо будівлі молитовного будинку, побиття 
вікон та ін. Викликаний на місце злочину слідчий сказав чомусь, що «цю 
справу ніхто розслідувати не буде». Лише після втручання сектору у 
справах релігії Херсонської облдержадміністрації за фактом нападу на 
молитовний будинок було порушено кримінальну справу. Місцеві жителі 
розцінюють стан міжконфесійних відносин в містечку спокійним, а тому не 
можуть якось з’ясувати злочин, який приніс збитків десь на 2 тисячі 
гривень. 

П’ятидесятницький часопис „Благовісник” (№2) порушив проблему, яка є 
нині надто актуальною. Йде мова про тематичну направленість і змістовне 
наповнення засобів масової інформації. Часопис справедливо називає це 
„інформаційним терором”. „Він більш небезпечний, аніж несподівані атаки 
терористів у метро, літаках, поїздах і в театрах,- зауважує Ю. Вавринюк. – 
Якщо всі терористичні атаки є локальними, то цей набув світового 

масштабу”. Справедливо говориться про те, що нині не можна уявити 
інформаційну передачу без сюжетів, які наганяють жах, тривогу, неспокій, 
невпевненість. „Землетруси,цунамі, пожежі, катастрофи, військові сутички, 
політична нестабільність є обов’язковим атрибутом будь-якого блоку 
новин”. Все це, зрозуміло, формує в людини неспокій, тривогу, страх. 
Журналісти стали знаряддям у масштабній терористичній атаці на 
суспільство. Подібна орієнтація характерна і для християнської преси. Тут 
також багато „апокаліпсистичних страшилок”. Але не так все це подає 
песимістично, а загалом оптимістично Біблія. Ісус надає людям втіху і 
надію. В світі є навіть більше доброго, людинолюбного,але чомусь 
журналісти його не помічають. Їм подавай тільки те, що формує неспокій, 
страх, тривогу. А їх справжніх виявів лише 8% в житті людини, а 40% 
мотивів страху є те, що ніколи не буде, 30% - те, що можна змінити, 12% 
пов’язано з іншими людьми, а 10% - із здоров’ям, яке треба покращувати за 
допомогою медицини. 

Готуючися до «Фестивалю надії», що відбувся 6-8 липня на стадіоні 
«Олімпійський» в Києві, на місцях було проведено біля 20 
мобілізаційних фестивалів. Чимало зусиль приклали до цього діти: на 
тему Благовісту вони намалювали понад 5 тисяч малюнків. Підготовлено 
більше 100 тисяч подарунків для дітей з дитячих будинків. Місто оздобили 
рекламою фестивалю – соняшником, що поставав як символ надії. Було 
організоване сходження 15 червня молоді із різних християнських спільнот 
України на найвищу вершину українських Карпат – Говерлу і Кримських 
гір – Роман-Кош. 

Виступаючи на зібранні представників християнських ЗМІ в Івано-
Франківську, відомий ведучий п’ятидесятницької телепередачі „вічне 
джерело” Василь Боєчко виклав ті 12 заповідей телепроповідника, до 
яких прийшов, працюючи 15 років в ефірі. Вони такі: 1.Якщо ти голос 
Христа, то будеш і образом його. 2. Непохитно стій на фундаменті 
найвищого авторитету - Слова Божого. 3. Євангелізм позаконфесійний. 4. 
Будь актуальним, своєчасним і неупередженим. 5. Не використовуй чужі 
проповіді, та й свої не повторюй. 6. Бережись артистизму, бо ж телеглядачі 
найбільше цінують твою натуральну естетику. 7. Не захоплюйся пафосом та 
мітинговістю. 8. Не будь високомудрим, бо тебе слухають мудріші від тебе. 
9. Не бійся торкатися біблійних істин. 10 Без молитви та глибокого 
впокорення перед Богом ти не досягнеш сердець людей. 11. Говори з 
людьми від серця, а не з конспекту. 12. Неухильно підвищуй свій духовний, 
інтелектуальний та науковий рівень (За євангельську віру. - №5). 

29-30 червня і 1 липня в Києві на стадіоні „Динамо” відбувся конгрес 
свідків Єгови Київщини. Програма конгресу включала драму „Боже слово 
живе і дієве”, промови на тему „Чоловіки і жінки, батьки і діти, наслідуйте 
приклад Ісуса”. Ряд доповідей було присвячено дорогоцінним істинам із 
Нагорної проповіді. Більше 25 діючих осіб були задіяні в костюмованій 
біблійній драмі, яка була показана в останній день роботи конгресу. Ми від 
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редакції вже говорили з керівництвом конфесії щодо мови її вжитку і 
зауважуємо, що Свідки Єгови, як і більшість протестантських конфесій, 
виявляються в Україні вірними послідовниками КПРС з оросіянення 
українців. Навіть більшість часописів конфесії, які роздаються в столиці 
України, не є україномовними. Свідомі українці можуть за це лише 
„подякувати”. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Харизматичні церкви України широко використовують в своїй 
діяльності засоби Інтернету. Вони підрахували, що кожний четвертий 
користувач мережі шукає щось пов’язане з релігією. Тому важливо, як це 
зазначається в газеті „Камень Краеугольный» (№6), використати даний 
Богом спосіб, щоб дотягнутися з Благою Вістю до мільйонів. Важливо це 
робити на сучасному рівні, враховуючи потреби користувачів. 
„Солідарність в ім’я інтересів Божого Царства має бути в основі сегменту 
Інтернету, який ведуть християни. Нам треба діяти в зцепці”,- закликав 
Президент Асоціації „Новомедіа” Руслан Кухарчук на скликаній нею 
конференції „Християнство online” в селищі Кийлов на Київщині. На 
конференції зазначалося: „Мережеве співтовариство – величезна сила 
народна. Люди туди йдуть. Йдуть мільйонами. Інтернет – це місце, де 
місіонери просто зобов’язані знаходитися”. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
Центр близькосхідних досліджень відзначає, що Духовне Управління 
мусульман України і його муфтій Ахмед Тамім вже більше десяти 
років прагнуть переконати громадськість в існуванні в нашій країні 
якихось міфічних таборів, ваххабітів, терористів та ін. До подібної 
буйної фантазії вдається і кримський політик Леонід Грач, заявляючи про 
діючі табори з підготовки екстремістів на Ай-Петрі. Але, на щастя, це все 
далеке від правди. Певно що єдиним винятком і єдиною організацією, яку 
Тамім публічно не звинуватив в подібних діях, є Духовний Центр 
мусульман України, незважаючи на співробітництво останнього з 
«Арраїдом», який муфтій також відносить до ваххабістської спільноти 
(Сегодня. – 6 липня). 

Радник муфтія України М.Кашницький твердить, що в Херсонській 
області діють табори з тренувань «воїнів джихаду». Спроби 
журналістів газети «Сегодня» (6 липня) з’ясувати, на чому грунтуються ці 
судження, засвідчили голослівність радника. Без доказів конкретними 
фактами своїх заяв, М.Кашницький зрештою визнав, що він, «чесно 
говорячи, погано знає це питання». Водночас Служба Безпеки України 

засвідчила, що вона якихось даних по Херсонській області і Криму, які б 
підтверджували наявність баз незаконних військових формувань, а також 
тренувальних таборів для підготовки їх членів, не має. Не підтверджується 
також інформація і про можливе знаходження, а також лікування в АРК 
членів незаконних збройних формувань.  

Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов 
сказав, що не знає «звідки народилася інформація про табори під 
Херсоном, там же й мусульман практично немає, хібащо декілька сот 
сімей кримських татар в Новоолексіївці. Повертаючись до заяв Леоніда 
Грача про наявність кримських таборів з підготовки інструкторів, зауважу, 
що ніяких терористів і там не виявили. Леонід Іванович продовжує 
позиціювати себе як поборника інтересів слов’ян проти агресивно 
налаштованих кримських татар – на цьому він будує свою політику. Немає 
нині ґрунту для створення фактично бойових організацій. І меджліс тут 
постає стримуючим чинником» (Сегодня. – 6 липня). 

Державний комітет України у справах національностей та релігій в 
червні ц.р. зареєстрував статут Релігійного управління незалежних 
мусульманських громад України – „Київський муфтіят”. Головою 
управління став Канафія Хуснутдінов, обов’язки муфтія виконує Ніл 
Агішев. Муфтіят зареєстровано за адресою в Києві по вул. Невській, 10-а 
(це біля метро „Нивки”). 

Духовне Управління мусульман України активно виходить в Інтернет, 
на радіо і телебачення. На арабській, російській, татарській, узбецькій, 
англійській та ін. мовах працює сайт ДУМУ www.islamyat.org Сайт 
постійно оновлюється, поповнюється новими матеріалами, оглядом 
ісламської літератури. Щонеділі на каналі Державної телекомпанії 
Всесвітня служба «Українське телебачення і радіо» в 19.00 транслює 
програму «Мінарет», що розповідає про культуру і життя мусульман 
(Муфтій Ахмед Тамім). 

Духовне Управління мусульман України, утворивши видавництво «Аль-
Іршад», налагодило регулярний видрук мусульманської літератури. 
Ним вже випущено у світ більше 80 книг, брошур і буклетів. Література 
видруковується різними мовами – російською, українською, узбецькою, 
таджицькою, татарською, азербайджанською, арабською , англійською та 
ін. Водночас видруковується газета «Мінарет», сторінки якої присвячені 
різних аспектам ісламського віровчення і способу життя мусульман, 
подачі знань про Творця і його Пророка й Посланців (Муфтій Ахмед 
Тамім). 

Заступник керівника Центру близькосхідних досліджень НАНУ Сергій 
Данилов зауважує, що старше покоління кримських татар 
занепокоєне радикалізацією невеличкої, але помітної групи молоді, 
яка віднедавна називає себе «Хізб ут-Тахрір». Проте жодних 
насильницьких дій з боку цієї групи, яка нараховує не більше 400 
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прихильників і не більше ста послідовних активістів, не спостерігалося 
(Сегодня. – 6 липня). 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Паломницька поїздка з України до Ізраїлю є однією з найдорожчих. В її 
вартість входить оформлення візи (30 доларів), авіаквитки (понад 400 
доларів), проживання в готелі (понад 500 доларів), а також екскурсії 
по біблійних місцях. Плюс ще медстрахування (35 гривень), комісійні 
агентам (250 грн.) та ін. Особливо жорсткі умови висувають ізраїльтяни до 
оформлення документів паломників. 

Мукачево колись називали „малим Єрусалимом”. В цьому місті до війни 
на тисячу мешканців припадало 478 євреїв. 47% мукачівців були 
іудеями. Синагог в місті було багато і вони тут розміщувалися одна біля 
одної. Бо ж в суботу євреям не можна не тільки нічого робити, а й їздити. 
Все мало було бути під боком. Єврейська спільнота була найбільшою 
національною громадою міста. Тут був центр хасидизму. В місті побував 
відомий сіоніст Зеєв Жаботинський. Він переконував закарпатських євреїв 
емігрувати в Палестину і почати відбудовувати там державу Ізраїль. Тут 
жив цадик Хаїм Шпіра. У всьому Закарпатті нині проживає десь півтисячі 
євреїв. До війни їх було в 200 разів більше. Друге життя в краї 
винищеному у війну єврейству придали переселенці з інших регіонів 
колишнього Союзу. Тепер їх тут до 12 тисяч. Але це вже інший світ – 
російськомовний і космополітичний, абсолютно не національно 
орієнтований. Хоч, на відміну від Центральної і Східної України, євреї 
володіють тут добірною українською мовою і не постають в ролі одного із 
чинників русифікації, як в інших регіонах країни. Добре знає українську 
мову, як і ідиш, й місцевий рабе пан Аврагам. А ось івритом він не 
володіє, хоч і може читати текст Тори, написаний цією мовою. В 
повернутому одному із десятків колишніх єврейських будівель відкрито 
синагогу. Нині в ній щодня моляться 25-30 чоловіків переважно старшого 
віку. Ранкова молитва – о 8-й ранку, а вечірня – о 19.30. Іудейська громада 
уважна до своїх однонаціоанальносців старшого віку. Фонд „Хесед” 
розвозить спеціальну кошерну їжу десь сорока особам понад 60-річного 
віку, інвалідам. (Україна молода. - 4 липня). 

Колишній будинок цадика Хаїма Шпіри, найвідомішого мукачівця в 
єврейському світі, в якому розміщувався військкомат, повернув собі 
його онук, нью-йоркський рабин Мойше Лайб Рабинович, що 
відтепер іменує себе „мукачівський рабе”. Позаду будинку Шпіри він 
збудував нову синагогу та їдальню. Вдалося врятувати останки й 
пам’ятник Хаїма Шпіри. Їх перенесли на новий цвинтар. 

Попри заяви тих, хто на рекламі мнимого зростаючого в Україні 
антисемітизму виужує в закордонні кошти на боротьбу з ним і 

фінансування створених під себе різних єврейських організацій, 
закарпатські євреї до цього не вдаються. Їх рабин Абрагам Лейбович, 
відповідаючи на питання: чому ви не виїхали до Ізраїлю?, відповів: „Тепер 
і тут жити можна. Зник державний антисемітизм, через який мене колись 
не могли призначити директором підприємства. Бо ж євреїв не дозволено 
було допускати до посад. Тепер у нас гарні стосунки з владою. Словом, 
нам тут комфортно” (Україна молода. – 4 липня). 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
20 липня українські язичники вшанували одного із своїх богів – Перуна. 
Як розповів волхв Твердислав Філатов, уранці всі київські язичники 
зібралися на капищі, розпалили багаття і співом й танцями 
возвеличили Перуна. Потім спеціально влаштованими боями козаків-
характерників визначили найкращого воїна, який впродовж всього дня 
поставав як прояв Перуна. Боями серед жінок була визначена Перуниха. 
Весь день практично був присвячений різним боям. Тут була ще й 
імпровізована боротьба між Перуном як уособленням добра і Велесом як 
опікуном нижнього світу, темних богів і недосконалих душ. Зрозуміло, що 
в цій боротьбі переміг Перун. 

Язичницька громада Рідної Православної Віри здійснила в ніч з 21 на 22 
червня паломництво своїх волхвів, відунів та жерців на гору Богит, 
що на Тернопіллі. В цьому сакралізованому дійстві брали участь лише 
підготовлені язичники, бо ж вони вірять в те, що в час літнього 
сонцестояння на священних місцях, яким, зокрема, є й гора Багит, думки 
швидко матеріалізуються. Тому не бажано, щоб у святих місцях 
перебували особи, які мають якісь сумніви чи ж надто зайняті своїми 
проблемами. Тоді енергетика священних місць забруднюється. Серед 
язичників ще існує повір’я, що в ніч на Купайла відкривається Небесна 
Брама і всі моління-звертання будуть почуті богами й обов’язково 
виконаними (Д.Базик). 

Відзначення свята Купайла громадою рідновірів „Покон Рода” в цьому 
році включило обряд „розвіювання хмар”, бо ж дощ стояв на заваді 
святкуванню. Дійсно, через декілька хвилин після здійснення обряду дощ 
перестав йти. Рідновіри сподівалися, що його не буде до самого ранку. 
Погодні умови далі так і склалися. Розгін хмар відбувся колективним 
зусиллям, але це, як заявив один рідновір, вартувало їм всім великих 
енергетичних зусиль (Дм.Базик). 

Хоч Купала і є язичницьким святом, але в цьому році з боку влади до 
нього якась особлива увага. Окрім загальнокиївського дійства – 
фестивалю «Країна мрій», проведеного на Співочому полі лідером гурту 
«ВВ» Олегом Скрипкою, були організовані дійства майже у всіх районах 
столиці. Почалося свято купальською ходою під барабани на Подолі. Збір 
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був біля Андріївської церкви, де добувався живий вогонь. На 
Михайлівській площі до цієї колони приєдналася інші із гуртом «Буття». 
На Європейській площі було сформовано три колони, зокрема з возом, на 
якому везли Купайла. Колони формувалися ще на Арсенальній площі, 
поруч з музеєм Івана Гончара. На Співочому полі на трьох сценах 
виступали десятки фольклорних гуртів, виступали також кобзарі, 
відбулося спалення Марени та Купайла. 

До трьох сімок – 07.07.07 – українські рідновіри пропонують додати ще 
три – сьома година ранку сьома хвилина і сьома секунда. Шість сімок. 
Саме з цієї секунди вони радили почати переосмислення свого життя, 
подумати про майбуття. Купайла – це свято Сонця, утвердження життя. В 
цей час можна складати плани на наступний рік життя”,- говорить 
Верховний Волхв України Володимир Куровський. Відзначали свято 
Купайла в різних куточках Києва. Багаття горіли в Пироговому, на масиві 
Виноградар, біля Синього озера, на Співочому полі. Тут було все – 
обрядові пісні, спалення Марени, втоплення купальського дерева, 
перестрибування через багаття тощо. 

Все більше поширюється по Україні відзначення язичницького свята 
Купайла. Правда, його ще часто прив’язують до дня народження Івана 
Хрестителя, а відтак відзначають якесь подвійне свято – Івана Купала. 
Зрозуміло, що це свято не змогло обійти село Гоголеве на Полтавщині. В 
заповіднику-музеї імені Гоголя відкрили Двадцяті „Купальські ігри” – 
етнографічне свято з піснями, танцями і великим вогнищем. В урочищі 
Драгобрат на Закарпатті відбувся фестиваль „Свято Купала”. Цікавим 
елементом його був екстрим-розвага „Політ відьми” – дівчата 
переправлялися через озеро на канаті. Відтак народне свято поступово 
втрачає те, що до нього прагнула долучити православна церква. 

Газета караїмів наголошує на тому, що Радянська влада зруйнувала 
релігійну і громадську структуру караїмів. Народ лишили без храмів, 
духовної семінарії, спільнотної власності, шкіл, училищ; без культурної 
спадщини (бібліотеки, музею та ін.), матеріальної бази (землі, засобів 
виробництв); відлучили від святинь, порушили компактне проживання. 
Священну колиску кримських караїмів – Чуфут-Кале – оголосили 
загальнонаціональною, інтернаціональною власністю із всіма наслідками, 
які звідси витікають. Родову фортецю довели до катастрофічного стану. 
Народ прагнули відлучити від святинь, наявним було всіляке протидіяння 
спілкуванню караїмів на національному ґрунті, що сприяло втраті ними 
мови, традицій, культури. Проте, рискуючи навіть бути підданими 
табірному покаранню, караї потаємно молилися, відвідували свої святині і 
священні дуби родового кладовища та ін. (Къырым къарайлар. - №5). 

День народження світського і духовного вождя кримських караїмів 
Гахана Шапшара збирає до караїмських осередків Криму караїмів з 
різних країн світу. Цього року урочистості пройшли в два етапи. 19 
травня - Євпаторія. Біля 200 караїв були гостями очолюваного В. Ормелі 

товариства „Кримкарайлар”. В євпаторійській кенасі молебень здійснив В. 
Тіріякі. Присутні ознайомилися з оновленою експозицією музею історії і 
культури кримських караїмів. Відбулася екскурсія по комплексу 
євпаторійська кенаса і пам’ятним місцям С. Шапшара. 20 травня – Джуфт 
Кале. Тут молебень в кенаса провів А.Бабаджан. Потім учасники заходу 
побували в йолджі-таша С.Шапшалу на родовому кладовищі-святилищі 
Балта Тіймез, здійснили екскурсію по фортеці, побували в підземному 
гідротехнічному комплексі Аширин-Йол (Прихований шлях), 
ознайомилися з експозицією етнокультурного центру „Кале”. 

Біля тисячі людей були присутні в столичному Гідропарку в день 
літнього сонцестояння, коли п’ять громад рідновірів відзначали свято 
язичницького бога Купайла. „Купайло не має ніякого відношення до 
християнського свята Івана Купала,- зауважує голова Об’єднання 
рідновірів України доктор філософських наук Галина Лозко. – Просто 
протягом тисячоліть християнський святий Іван Хреститель поєднався з 
язичницьким богом Купайлом”. Під спів купальських пісень учасники 
свята плели із квітів віночки. Потім були хороводи, стрибання через 
багаття, пускання на воду водяного колеса та ін. Приносився в жертву 
священний напій із трав шляхом виливання його у вогонь. Для свята 
традиційно зробили два опудала – Марену та Купайла. Перше було 
деревцем, прикрашеним стрічками. Марену втопили у воді, а солом’яного 
Купайла спалили. Після того як вогняне колесо було скочене в Дніпро 
вода річки була визнана священною і в ній можна було вже купатися. 
Здоров’я присутні набиралися шляхом проходження через сплетений з 
квітів і трав спеціальний вінок. Українські язичники-рідновіри 
розглядають себе як спадкоємців тієї релігії, яку заборонив князь 
Володимир, насильницьки хрестивши Русь-Україну. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Газета „Україна молода” (12 червня) видрукувала статтю про пікнік 
мормонів в Пущі Водиці під Києвом. Її автора, явно поганого знавця 
особливостей Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, вразило 
насамперед те, що мормони перед пікніком прибрали лісову територію, 
яку загадили одноразовим посудом, різними мішечками, пляшками з-під 
спиртного й води до них тут гуляючі (скоріше православного 
віросповідання, бо ж то не слід протестантів чи неохристиян). Після 
пікніка мормони все сміття від свого гуляння прибрали. А.Зборовський, 
вперше дізнавшись для себе, наголошує на тому, що мормони вже 
відмовилися від багатожонства. Вони не вживають не тільки спиртне, а й 
такі збуджуючі напої як кава чи чай. Здивувало кореспондента те, що 
мормонські місіонери спілкувалися з ним українською мовою, яку 
опанували за два місяці.(Це не те, що Азаров все життя живе в Україні і не 
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виявив здібності на це, а чи ж поваги до українців, щоб вивчити їх мову. –
РП). Автор статті явно не знав те, що багатожонство в мормонів було 
вимушеним. Коли їх спільноту, яка з’явилася на сході Америки, почали 
переслідувати і громити, то вона вимушена була перебиратися на захід 
країни в гори Кордільєри. На цьому шляху мормони вимушені були 
відбиватися від своїх гонителів, що призвело до винищення насамперед їх 
чоловіків. З’явився в спільноті дисбаланс статей. Щоб не допустити блуд, 
чоловікам було дозволено мати декількох дружин. Цей дозвіл діяв до 1891 
року. Кореспондент не зауважив також на тому, що мормони тепер мають 
в Америці найміцніші сім’ї. Вони відкриті для занять спортом, опанування 
художньої культури людства, одержання освіти тощо. 

В спільнотах Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів України багато 
працюють над тим, як досягти миру, любові і злагоди в сімейному 
житті. З часу утворення Київського Українського колу у Воскресенському 
приході в останню середу кожного місяця проводяться „Дні сім’ї”. 
Складність вся полягала в тому, що, як правило, всі члени сімей належать 
до різних спільнот: голова сім’ї – до кворуму священства, мама – до 
Товариства допомоги, підлітки – до Товариства молодих чоловіків чи 
Товариства молодих жінок, діти – до Початкового товариства. Тому й 
з’явилася ідея виділити один день на місяць, коли всі товариства будуть 
збиратися для виконання своїх програм в один день і це не буде 
позначатися на сім’ї, бо всі будуть разом. Приємно спостерігати, як 
увечері в Дім зборів поспішають дітлахи з мамами і татами, молоді і літні 
люди. „Найголовніше – ми вчимося дружити… Такі дні об’єднують 
дорослих і дітей, в них беруть участь всі товариства. І вся сім’я знову ж 
таки разом!” (В.Мусієнко). 

Українська асоціація об’єднання буддистів лінії Карма Каг’ю, центр якої 
знаходиться в Ужгороді, видрукувала чергове число часопису 
„Буддизм сьогодні”. Особлива увага в ньому присвячена Шістнадцятому 
Кармапі Рангдунзі Рігпе Дордже. Часопис роз’яснює, що лінія Карма 
Каг’ю є головною лінією Діамантового Шляху тибетського буддизму. 
Оскільки це лінія усної передачі, то особливим скарбом її є медитація, яка 
може за допомогою праці з кваліфікованим учителем принести повне 
безпосереднє відкриття природи ума. Методи школи Карма Каг’ю Будда 
Шак’ямуні давав своїм найближчим учням. Згодом ці методи 
передавалися через індійських майстрів Тілопу, Наропу і Майтріпу, 
відомих тибетських практикуючих – Марпу й Міларепу. Саме завдяки їм 
стало можливим використання дорогоцінних методів лінії мирянами. Саме 
цей просвітлений шлях передає в Європі подружжя з Данії Оде та Ханна 
Нідал, яке було неодноразово в Україні. 

Буддисти тибетських традицій цієї світової релігії разом із 
доброзичливцями буддизму відзначили в Києві у приміщенні 
університету „Києво-Могилянська Академія” день народження 
Далай-лами ХІV. Духовний лідер Тибету говорить, що після нього лам 

може вже й не бути. Але це тільки тоді, коли від доб’ється від Китаю 
незалежності своїй Батьківщині. Відтак місія божественного 
переродження, яка розпочалася в 1391 році, в ХХІ столітті може 
закінчитися. Вигнаний з Тибету китайцями, Далай-лама разом із 100 
тисячами своїх послідовників приютилися в Індії. Ця країна дозволила 
йому створити на своїх теренах „міні Тибет”. Близькі учні Далай-лами 
Річард Гір та Стівен Сігал люблять цитувати любимий його віршик: 
„Допоки тягнеться простір, Допоки живі живуть, Хай в світі і я залишусь 
Страждань розсіювати імлу”. 

 
 

МІСТИКА 
 
Циганки починають займатися гаданням вже в 14-15 років. Тут існує 

певна сімейна традиція: мама вчить цьому свою доньку. Світлана Варуді з 
Дрогобича зауважує: „Гадання - це своєрідне мистецтво бачення долі. Бо 
коли ти кажеш людині правду, вона розуміє це. А визначити долю ох як 
непросто. Інколи дивишся на руку, а там так лінії перехрещуються, що все 
в голові тобі схрещується. Нелегко тоді дати правильну відповідь… 
Завжди прагну говорити правду. Дивлюсь на обличчя, очі, а вони самі 
говорять за себе. У них написано радість і смуток”. Світлана Валуді 
вороже лише за спільною згодою, дають їй за це від 2 до 5 гривень. В 
своїй роботі цигани залежать від барона, який наказує їм „аби ми не 
робили людям шкоди, бо Бог покарає”. Раніше серед гадалок були 
старшини. Це – жінки у старшому віці, але нині їх вже немає, повмирали. 
У кожної гадалки є своє місце, своя територія, на яку вони мають право 
зайти (Вільне слово. – 19 липня). 

В так званому Бермудському трикутнику (так кияни називають Палац 
центрального загсу) 7.7.07 було одружено 77 пар. Так вирішили. Без 
паніки і особливої поспішності тут кожні 15 нових хвилин на рушничок 
ставала нова пара. Керівник обрядової групи відділу реєстрації шлюбів 
Зінаїда Корзун зауважила: „Ми гадаємо, що ця цифра дійсно магічна, 
віримо, що вона допоможе молодим людям побудувати своє щастя”. Запис 
на цей день почався ще 10 січня. 

Містика трьох сімок – 07.07.07 – в цьому році виявилася надто живучою. 
Вірять, що зареєстрований в цей день шлюб буде надто щасливим. 
Вважається, що подібно 12 знакам зодіаку є 12 так званих домів, сьомий із 
яких здавна приймається як дім шлюбу і партнерства. В Києві на сьоме 
число липня ще за три місяці в Центральному РАГСі вже не було місць 
для реєстрації шлюбу. Почалася навіть торгівля місцями. При цьому сума 
вкладалася навіть в декілька тисяч доларів. В середньому прийшлося 7 
липня реєструвати пари кожні 15 хвилин. 

Сміла Черкаська поховала двох своїх діток – 12-річну Лізу Арного і 15-
річного Івана Попова. Вони вистрибнули з 12-го поверху будинку, 
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залишивши після себе теплі спогади тих, хто їх знав. Кажуть, що перед 
тим, як стрибнути, вони тримали чорний плакат: „Навеки вместе”. Друг 
Івана Андрій розповідає: „Ваня останнім часом займався чорною магією. 
Казав, що в нього є вчитель Женя. Йому 43 роки, одружений, має дітей. 
Це він у всьому винен. Переконував Ваню: якщо він піде на важливий 
крок, то стане сильнішим у чорній магії. Який крок, Ваня не казав. Але 
десь за два дні перед трагедією весь час розмовляв про самогубство. Сам 
би до того не додумався, він дуже любив життя, важкий рок, комп’ютери”. 
Поховали молодят разом. Звертаючись до батьків Івана, мати дівчини 
каже: „І все таки ми стали сватами” (Газета по-українськи. – 4 липня). 

Відомий український поет Степан Пушик розповідає про те, що мудрець 
під прізвиськом Гой із Шешор утаємничив його в багатьох явищах. 
Колись гірське село Космач було потужним культовим центром. А 
недалеко від Шешор є велике скальне святилище. Сам Гой одержав від 
свого прадіда секрети лікування людських недуг. Як згадує С.Пушик, «за 
три тижні спілкування з Гоєм я почув багато дивного. Якби застосував 
усе, про що дізнався, то одночасно зблідли б Чумак із Кашпіровським. Гой 
попередив, що розповідати про одержані від нього знання чомусь можна 
лише у Свят Вечір. Я посміявся із тих застережень, а потім дещо 
порозказував своїм знайомим. І відразу почалася у моєму житті така 
страшна смуга, що ледь не пішов із цього світу. Тоді зрозумів: жарти тут 
недоречні» (Україна молода. – 15 червня). 

В 1975 році біля вівтаря Церкви Богородиці у Львові знайшли рештки, 
які приписують першодрукареві Івану Федоровичу (так на особистій 
печатці: не Федоров, а Федорович –РП). Вони перебували в металевій 
скрині, що з 1978 по 1990 рік знаходилася в Музеї Івана Федорова. В 1990 
році музей переселили в галерею мистецтв. При переселенні Галереї 
мистецтв в 1996 році в нове приміщення біля Палацу Потоцьких туди ж 
завезли й скрині і поклали у сейф, що у фондах музею. Давно вже 
порушувалося питання поховання останків за всіма християнськими 
канонами. Але археологи проти, бо ж сподіваються при наявності на те 
коштів дослідити останки. Із-за непохованих останків в музеї часто 
кояться дивні речі – ночами чутно якийсь грюкіт, приглушені кроки і 
моторошний скрип паркету, роздаються загадкові звуки. Говорять, що то 
щоночі мучиться-страждає душа першодрукаря і благає про одне – спокій 
після смерті (Експрес. – 21-28 червня). 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Бог не вберігає від смерті навіть тих, хто їде виявити свою відданість йому. 

27 польських паломників загинули 22 липня біля французького міста 
Гренобля в автокатастрофі: автобус в горах впав з 15-метрової висоти. 

В Росії релігійну освіту впроваджують не „по понятиям”, як це має місце в 
Україні з волі Президента І.Ющенка, а відповідно до Конституції країни і 
її законодавства. Міністр освіти і науки РФ Андрій Фурсенко заявив, що в 
загальноосвітніх школах Росії не запроваджуватимуть релігійну освіту, бо ж 
така освіта у світській школі не може бути за Конституцією. Вона може бути 
в недільних і духовних школах, семінаріях. В освітньому процесі, заявив 
міністр, так чи інакше будуть курси, пов’язані з історією і культурою релігій. 
„Це, як і раніше, є предметом дискусій. Але історію й культуру релігій 
потрібно викладати всім. Складність полягає в тому, як ці курси викладати й 
називати”. 

Найбільшу статую Ісуса Христа із листового металу збудують в Польщі до 
кінця листопада. Вона на один метр буде вищою від тієї з Ріо-де-Жанейро, 
яка нещодавно занесена до семи чудес світу і має 30 метрів висоти. Христос із 
Свебодзіна також буде зображений із розгорнутими руками. За словами 
пастора Сильвестра Завадки, Ісус буде вказувати віруючим, куди слід 
звертатися під час молитви. Торгівці і власники готелів містечка 
розраховують, що статуя привабить багато туристів, а також християнських 
паломників. Тому тут розгорнулося будівництво нових туристичних 
комплексів. 

В США помітно похитнувся рейтинг Церкви. Це можна пояснити 
розчаруванням американців після скандалу із звинувачення священиків 2002 
року, а також низкою скандалів навколо священиків-євангелістів наприкінці 
80-х і на початку 90-х років. Але якщо довіра серед протестантів до Церкви за 
останній рік знизилася на 7%, то серед католиків – на 11% (Експрес. - №92). 

„Бог не є об’єктом права і не має адреси свого проживання”. За таких 
аргументів суд румунського міста Тімішоара відмовив в позові, який 
засуджений за вбивство на 20 років місцевий житель Мірча Павло висловив 
Богу. За словами арештанта, прийнявши хрещення в церкві, він відтак 
заключив з Богом договір, згідно якого Всевишній взяв на себе зобов’язання 
відвертати від нього всі біди. Оскільки він це не зробив, то його треба за це 
судити. Незрозуміло тільки, як собі Мірча уявляв ув’язнення Бога за 
невиконання ним його функцій. Хоч логіка в міркуваннях його є: якщо все на 
Землі відбувається з волі Бога, то будь-який злочин також коїться з його волі. 
Якщо ж при цьому Церква посилається на ту свободу, якою наділив людину 
Бог і водночас визнає його всевидючим і всезнаючим, то знову він винуватий, 
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бо ж мав би знати, що створена ним людина буде грішити, а відтак мав не 
допустити її до гріха. 

Видрукувано перелік нової сімки див світу. Серед них чотири споруди 
культового призначення, а саме: 1. Мавзолей Тадж-Махал в Індії; 2. Місто 
Петра в Іорданії; 3. Чічен-Іца в Мексиці. 4. Статуя Христа в Бразилії. Не 
попали в сімку заявлені Сикстинська капела Ватикану, базиліка Гауді в 
Барселоні, храм Гробу Господнього в Єрусалимі. Єдиний з тих, що залишився 
у списку християнський об’єкт – статуя Христа-Спасителя вибрана не із-за її 
високих художніх якостей,а, як вважають, під тиском Президента Бразилії. 

«Рятуймо християн» - маніфестація під такою назвою відбулася в Римі. Вона 
проводилася на захист тих християн, які зазнають утисків у мусульманських 
країнах. Організував демонстрацію журналіст Магді Аллам, який має 
єгипетське походження. Водночас колишній прем’єр-міністр країни Сильвіо 
Берлусконі засудив гоніння на християн в Китаї. В мітингу взяли участь 
католицька ієрархія Італії та головний рабин Риму Рікардо Ді Сеньї. 

Центр місіонерських досліджень провів дослідження в понад тисячі церков 
12 різних деномінацій. Вивчалися чинники, що сприяють зростанню церков, 
їх високій відвідуваності. Серед них виокремлено 10 найбільш ефективних, а 
саме: 1. Розташування, переважно в центрі. 2.Служіння дітям, яке дає 
можливість ефективно євангелізувати всю сім’ю. 3. Регулярне і повсемісне 
інформування про церкву. 4. Навчання нових членів, залучення їх до різних 
форм діяльності церкви. 5. Чинник служителів. Їх має бути велика кількість. 
6. Думка про породження на своїй основі нової церкви. 7. Пошук і навчання 
нових лідерів та ін. (За євангельську віру. - №5).  

В Росії утворено „Русский Обще-Национальный Союз» (РОНС). Основне 
гасло його – Росія росіянам. «Головне, до чого ми прагнемо, -говорить голова 
Національної Ради РОНС Ігор Артьомов, - це створення життєздатного 
співтовариства російських православних людей, готових захищати свої ідеали 
і національну гідність… Залишаючись громадянами своєї країни, ми 
прагнемо створити нібито «державу в державі», побудовану в православному 
дусі і на російській традиції… Для чого ми створюємо свої військово-
спортивні молодіжні гуртки, групи, секції, табори? Насамперед з метою 
формування у наших людей вміння захищати свою вітчизну… Без Божої 
допомоги російську справу в Росії робити не можна… Мені щиро шкода тих 
єпископів Церкви, які забули про те, що завдання Церкви – це збереження 
Росії як російської національної держави і як Третього Риму». Говорячи про 
«молодих, щиро віруючих хлопців із РОНСа, які діють і спішать повернути 
Росію російському народу», московсько-православна газета «Дух 
христианина» зазначає, що «це не фашисти, як їх люблять величати 
проєврейські ЗМІ. Це не терористи і не екстремісти. Це –вірні сини своєї 
вітчизни… Хлопці із РОНСа знають, що єдиний шлях уникнути зіткнень з 
іновірцями й інородцями – це повернути Росію росіянам і зупинити міграцію» 
(№8). Прочитавши це інтерв’ю, думаєш, чому це, коли ми говоримо про 
відродження століттями колонізованої України до українського життя, про 

збереження своєї рідної мови, то наші недруги ( переважно росіяни) 
називають це з негативним присмаком слівцем „націоналізм”, коли 
створюються якісь українські молодіжні спільноти, то це цими ж 
українофобами подається як фашизм, а те, що нині витворюється в Росії 
подається як патріотичний рух? Пора б і досвід перейняти. 

В Росії ксенофобію насаджують „зверху”. В країні майже всі ненавидять когось 
або щось. Тут поширювалися нелюбов до грузин, естонців, китайців, євреїв, 
кавказців… Дещо – й українців. Керівник відділу релігієзнавства РАН 
академік Митрохін відмовився навіть говорити про творчу співпрацю із 
Відділенням релігієзнавства, поки українці граються, як він сказав 
А.Колодному, в свою „незалежность”. Антиамериканська кампанія також 
постає як одна із форм ксенофобії. Влаштовуючи супротив діяльності деяких 
релігійних організацій (нібито „сект”) на догоду практично державній 
Московській православній Церкві влада цим також сіє ксенофобію (ВВ.-
№84). 

На даний час, як це відзначив голова Комітету Держдуми Росії з питань 
релігійних об’єднань Сергій Попов, в країні зареєстровано більше 60 
релігійних напрямків і 22480 релігійних організацій (для порівняння: в 
Україні більше 33 тисяч, але ж Україна за населенням десь в три рази менша 
Росії – РП). Більше 60 тисяч релігійних груп і об’єднань тут діють без 
реєстрації. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
Римо-католицька єпархія архієпископа Лос-Анджелесу погодилася 
заплатити близько 660 млн. доларів особам, які проходять як жертви у 
справі про сексуальні домагання з боку священиків, богословів, ченців та 
церковного персоналу. Позов до суду подало 508 осіб. Позови висунуті 
проти 221 представника церкви. За попередніми даними, кожен потерпілий 
отримає від 1,2 до 1,5 млн. доларів. Задовільняли навіть доведений позов на 
померлих священиків. „Це не мало трапитися в минулому й не може 
повторитися в майбутньому, - вибачався перед постраждалими кардинал 
Роджер Махоуні. – Дуже шкода, що я не можу повернути людям ту 
невинність у спілкуванні з церквою, якої їх позбавили”. Щоб виплатити 
відшкодування, церкві прийшлося брати позики й продати дещо з 
нерухомості. Ця компенсація стане найбільшою виплатою католицької 
церкви з 2002 року. Тоді бостонська єпархія задовольнила позови за 
аналогічні злочини без судового розгляду. Проте Лос-Анджелес декого з 
священиків римо-католицької церкви доброму не навчив. В липні суд за 
сексуальні домагання і розбещення неповнолітніх ув’язнив на 210 років 74-
річного священика Дональда Шисслера з міста Денвера. 

Папа Римський Бенедикт ХVІ здивував своєю заявою 12 липня весь 
християнський світ. Він зокрема сказав: „ Христос створив на землі одну 
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церкву, яка репрезентована повною мірою католицькою церквою. Інші 
Церкви – православна і протестантські – не можуть претендувати на таке 
становище”. Реагуючи на цю заяву, митрополит Кирило (Московський 
Патріархат) сказав: „Це – чесна заява. Вона далеко краща, ніж так звана 
„церковна дипломатія”. Заява Папи ще далі відсуне його можливу зустріч із 
Патріархом Олексієм ІІ. 

Документ під назвою „Відповіді і питання” поширила Ватиканська 
Конгрегація за науку віри. Він підписаний главою Конгрегації кардиналом 
Вільямом Левадою з ініціативи та дозволу Папи Бенедикта ХVІ. В ньому 
роз’яснюються окремі аспекти церковної віроповчальної доктрини. Зокрема 
наголошується, що саме Католицька Церква є єдиною у світі Церквою 
Христовою. Такою вона нібито ним заснована і залишиться назавжди. Інші 
християнські церкви, зокрема протестантські, не визнаються католиками 
церквами, бо вони не визнають таїнство євхаристії. В документі лише за 
православними визнаються деякі елементи християнської церкви. 
„Відповіді…” викликали вже глибоке обурення некатолицького 
християнського світу. 

Місто Асізі за Папи Івана Павла ІІ набуло репутації екуменічної столиці 
світу. Тут в жовтні 1986 року було проведено вперше Всесвітній день 
молитов про мир. В ньому брали участь представники різних конфесій. Але 
кардинал Йозеф Рацінгер, тодішній префект Конгрегації віровчення, ставився 
до цих заходів насторожено, бо ж вважав, що вони внесуть певну плутанину у 
сприйняття ідентичності християнства та сприятимуть розвитку 
релітиміських настроїв у релігійних спільнотах. В спеціальній декларації 
очолюваної ним Конгрегації „Dovinus Jesus ” зокрема зазначалося, що 
„Рівноправність, що її включає в себе міжрелігійний діалог, стосується 
однакової особистої гідності сторін-учасниць цього діалогу, а не змісту 
їхнього вчення, а тим більше – становища Ісуса Христа – Самого Бога, що 
став Чоловіком, - порівняно із засновниками інших релігій”. Характерно, що 
кардинал під час зустрічі в Асізі відмовився брати участь у зустрічі із 
лідерами інших релігій, а під час поїздки туди в 2002 році їхав, як він сам 
зауважив, „сидячи спиною відносно напрямку руху”. Травневий візит 
Понтифіка до Асізі мав зробити розстановку акцентів в „дусі Асізі”. Тут 
теологія не повинна змішуватися з діалогом, богословські й догматичні 
питання мають відходити на другий план під тиском об’єктивно існуючої 
потреби у міжкультурному діалозі. З одного боку, „міжрелігійна молитва не 
може вважатися звичайною формою релігійного життя, але може існувати за 
ознак надзвичайних ситуацій, в яких, насправді, спільно піднесений заклик 
про допомогу зворушить серця людей, а також зворушить серце Бога… Але 
найважливіше, що треба ясно дати зрозуміти, - немає такої речі, як спільна 
концепція (розуміння) Бога або віри в Бога… Будь-яке змішування у 
розумінні Бога чи богів має бути виключене” (J. Ratzinger. Truth and Tolerance, 
2003). Папа нині робить наголос на тому, що фундаментальні засади, на яких 
Католицька Церква бере участь у міжрелігійному діалозі, - це „пошук рішень, 

які узгоджувалися б з основами віри й відповідали потребам сучасної 
культури (Парафіяльна газета. - №12). 

Папа Бенедикт ХVІ дозволив дослідникам відкрити поховання апостола 
Павла. Як відомо, його не так давно знайшли у соборі імені святого під 
вівтарем. Археологи пробували просканувати гріб рентгеном, але із-за 
великої товщини стінок поховання бажані результати досягти не вдалося. 
Вчені вважають, що в похованні дійсно знаходяться мощі святого. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Вчення Свідків Єгови, як це пише їх часопис „Пробудись” (травень), не 
заперечує можливості вживання алкогольних напоїв, але при цьому 
застерігає, що треба знати міру, не бути рабом алкоголю, бо ж, як сказано у 
Біблії, „не впивайтеся вином, в якому розпуста” (Еф. 5:18), „п’яниці…Царства 
Божого не вспадкують” (1 Кор. 6:10). Можливість вживання алкоголю 
засвідчено Біблією. Так, в Псалтирі (103: 14) говориться, що „вино веселить 
серце людини”, є символом благоденства і впевненості (Міхей 4:4). 

В Росії має місце постійне гоніння на протестантів. Після чисельних погроз на 
адресу євангельських християн, скоєно підпал будинку церкви, що належить 
Російській асамблеї Бога. Внаслідок пожару повністю згорів дах будівлі, а 
також будматеріали, які знаходилися всередині. Підпал було здійснено 
професійно, спрямованим вибухом горючої рідини. Це було о четвертій 
ранку. Чергові ледь встигли вискочити з будівлі. До цього мав місце підпал 
дверей будівлі. Пожежники, які приїхали за викликом, не спішили гасити 
пожежу. З прибулих 10 машин працювало лише дві. Від будівлі залишилися 
лише стіни. Втрати Церкви вимірюються 4 млн. рублів. Керівництво 
Російської асамблеї Бога і пастор Олександр Пуршага пов’язують умисний 
підпал церковної будівлі в Солнцево з конфліктом щодо землі під будинком, 
яку управа Солнцевського району відмовляється оформити за громадою вже 
декілька років. Глава Солнцевської управи Башаєв публічно заявив, що він не 
дозволить існувати цій громаді незалежно від того, що там говорить закон 
Росії про свободу віросповідань. Землю він хоче віддати комерційним 
структурам під будівництво готелю (Тимофей. - №4-5). 

Американська Єпископальна Церква, оскільки вона не має наміру 
відмовитися від практики рукоположення гомосексуалістів, прийняла 
остаточне рішення про свій вихід зі складу Всесвітньої спільноти 
Англіканських Церков. В її рішенні, зокрема, сказано, що „всі діти Божі, у 
тому числі й геї і лесбіянки, є повноправними учасниками життя Церкви 
Христової”. Відтак маємо розкол в Англіканській Церкві. 

Протестанти Ольстеру пішли на примирення з католиками після того, як в 
їх збройному протистоянні загинуло більше 3600 осіб. В Белфасті відновив 
свою роботу уряд Півн. Ірландії, який очолив 81-річний протестантський 
пастор Йєн Пейслі – лідер Демократичної юніоністської партії. Серед віх 
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непростого шляху до примирення – історична відмова Ірландської 
республіканської армії від збройної боротьби в липні 2005 року. Компроміс 
досягнуто не без тиску Лондона і Дубліна. 

Англіканська церква відкриває сто державних академічних шкіл, які будуть 
керовані духовними особами, але фінансуватися державою. Це – один із 
елементів тієї шкільної реформи, яку прагнув провести Тоні Блер. Духовні 
викладачі вважають, що вони внесли динамізм у стиль роботи шкіл. Проте 
критики, в тому числі й деякі лейбористи в парламенті, твердять, що 
релігійним спільнотам передано у сфері освіти надто багато прав. 

Рядові віруючі баптистських громад Німеччини невдоволені своїми 
пасторами. За останнє десятиліття вони значно змінилися. Ось що пише про 
це колишня баптистка з України, яка нині проживає в Німеччині. Колись 
пастори, не маючи засобів переміщення, „з ціпком або торбиною в руках, в 
якій лежала Біблія і хліб на дорогу, з відвідуванням обходили всі церкви 
довкілля... Відриваючись від сім’ї і власних дітей, пастори відвідували своїх 
овець, пасли отару для Господа, приводили в церкви нових людей… А що 
тепер? Відвідування, душпастирської роботи немає взагалі – нас з дружиною, 
людей у віці, за 10 років життя в Німеччині пастор не відвідав жодного разу. 
Старший пресвітер буває у нас з частотою приблизно в 2-3 роки раз. А в 
церкві нашій членів – десь 60 осіб… Повсемісним стало в середовищі 
служителів відключати телефони… Почує такий пастор, що дзвонить людина, 
яка йому потрібна (або цікава) – візьме слухавку. А якщо проста „овечка” 
подзвонить – то для чого турбуватися? Якось обійдеться… І обходиться. Якби 
тут ще наші переселенці церкви не поповнювали, так певно в Німеччині не 
залишилося б євангельських християн. Подібне, дехто думає, що має зв’язки з 
Богом, а зв’язки із звичайними людьми втратили. Але ж „працювати треба не 
лише однією проповіддю – а чим же ще? Співчуттям і співпереживанням, 
серцем і живою вірою, а ще – ногами. Інакше проповідь, навіть найбільш 
хороша, буде безжиттєвою теорією, тому що пастор плутається в іменах 
членів своєї церкви, не знає, хто у нього тяжко хворий, хто охолов до віри, а 
хто,може, вже й умер… Всі ці приклади – не вигадані. Це – реалії сучасного 
християнського життя в Німеччині” (Христианская газета. - №6). А як у нас в 
Україні? 

Англіканська церква Канади з мінімальною перевагою проголосувала 
проти надання священикам права благословляти одностатеві пари. Це 
голосування постало ще одним кроком до остаточного розколу світового 
англіканського співтовариства. 77-мільйонна англіканська спільнота є 
третьою найбільшою деномінацією у світі. Більшість членів співтовариства є 
теологічними консерваторами, які розглядають гомосексуальні відносини 
порушенням Священного Писання. Одностатеві пари були законними в 
Канаді з 2004 року. 

 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Глава православної Церкви Греції архієпископ Христодул діагностований 
на рак кишечника і печінки. Він їде до США, де в медичному центрі Маями 
15 серпня йому буде зроблено операцію із пересаджування печінки. Владиці 
виповнилося 68 років. До цього йому зробили операцію на кишечнику. 

Митрополит Кирило (Московський Патріархат) вважає великою помилкою 
прагнення частини православних віруючих дотримуватися лише 
обрядової сторони православ’я. „Багато православних і сьогодні по інерції 
вважають, що головною справою, релігійним подвигом є винятковий прояв 
вірності зовнішнім релігійним традиціям і звичаям. Це - бездумне, 
„фольклорне православ’я” створює поживний ґрунт для розвитку 
різноманіття сект”. На думку владики, нині завдання Церкви – допомогти 
людям зрозуміти суть християнського послання, усвідомити, що „православ’я 
– це не фольклор, не звичаї, не музей, а це життя”. „Якщо в такому сенсі люди 
будуть засвоювати християнське послання, - вважає владика,- то вони будуть 
надійно захищені від руйнівного впливу сект і різних псевдорелігійних 
явищ”. 

Остання сесія Ради Митрополії УПЦ в США звернулася з проханням до 
Вселенського Патріарха Варфоломія „зробити чіткі й рішучі кроки для 
встановлення Помісної Церкви в незалежній державі – Україні, надаючи 
їй належне правне місце у рамках світового Православ’я”. Водночас сесія 
виступила з різкою критикою „постійного втручання в життя Української 
Православної Церкви у США” УПЦ Київського Патріархату. 

Патріарх Варфоломій назвав Папу Римського своїм „гаряче возлюбленим 
братом” під час своєї проповіді у католицькому кафедральному храмі в 
Відні. На його думку, християни сьогодні „здатні жити в єдності і гармонії, 
без примусу, без фанатизму, без експлуатації, без полеміки й аргументів”. 

Православна Церква тривалий час (особливо у зв’язку з поширенням 
харизматичних спільнот) протидіяла розвитку рок-музики, розглядаючи 
її як „сатанинські витівки”. Нині її ставлення до цього дещо змінилося. 
Так, в селищі Інському Кемеровської області п’ятеро хлопців прийшли до 
місцевого батюшки з проханням навчити їх грати на ударних інструментах, 
бо ж знали, що отець Андрій Петручик колись сам грав на них в рок-групі, 
закінчивши Равенське музучилище. Протягом року група „Міссія” проводила 
щоденні репетиції. І ось – успішний рок-концерт перед своїми односельцями. 
В православній єпархії Московського Патріархату до захоплення отця Андрія 
поставилися доброзичливо. 

В Російській Православній Церкві назріває внутрішній конфлікт, 
спровокований зверненням єпископа Анадирського і Чукотського 
Діоміда до архіпастирів, пастирів, кліриків та інших з РПЦ. В зверненні 
владика висловив свою стурбованість екуменізмом і глобалізацією, 
нескликанням вже багато років Помісних Соборів Церкви і керівництвом нею 
невеличкою групою митрополитів. Лист знайшов підтримку в багатьох 
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парафіях Московського Патріархату. Проводяться спеціальні хресні ходи. 
Діоміда підтримав так званий Російський Загально-національний Союз. З 
України до Діоміда надійшов лист єпископа Хустського і Виноградівського, 
відомого малороса Іпполіта (Дух христианина.- №8). 

Ректор Московських православних академії і семінарії, голова Навчального 
комітету РПЦ архієпископ Євгеній вважає недоліком православно-
освітнього процесу те, що на догоду ідеології із навчальних планів були 
вилучені предмети світоглядного характеру, зокрема філософія, історія 
філософії та ін. „Нині одним із завдань реформи нашої освіти є те, щоб 
„ввести ці предмети,- говорить владика. – Дуже важливо, щоб наші студенти, 
випускники знали ці проблемні питання. Питання життя, питання філософії, 
питання історії й інше… Ми живемо в такий час, коли інформації надто 
багато. Звичайно, занепокоєння з боку православних у зв’язку з цим 
небезпідставні, насамперед тому, що із того ж Інтернету людина може взяти 
дуже багато поганого. Навіть не виходячи з квартири, ми можемо дивитися 
телебачення, купити журнали і газети і бачити там цей бруд. Давайте тоді 
взагалі підемо з цього світу. Це – не спасіння. Треба дивитися на речі реально. 
В наших умовах є можливість віщати про Христа через Інтернет. Відтак це 
слід робити. І ми будемо це розвивати. Певна частина суспільства, зокрема 
молоде покоління, надто зацікавлене Інтернетом. І „пропадає” в цьому 
Інтернеті. Наше завдання показати їй красоту Православ’я. Він не йде в храм. 
Йому не цікаво. До цього часу є така інерція: „Та це ж щось відстале, теологія 
– не наука, храм – там зібрання одних бабусь” тощо… Ми не заперечуємо, що 
тут слід зацікавити… Це - наше завдання. І ми будемо використовувати 
новітні технології для місії в сучасному суспільстві” (Православная газета. - 
№22). 

Митрополит Кирило озвучив заяву служби комунікації ОВЦС МП у зв’язку 
з планами проведення так званих „парадів гордості” сексуальних 
меншин. „Мужеложство, скотоложство, педофілія, кровозмішування й інші 
гріхи, пов’язані із статевою розпущеністю, тривалий час супроводжували 
людське суспільство,- говорить владика. – Російська Православна Церква 
вважає недопустимим проведення парадів сексуальних меншин, які зазіхають 
на визнані нашим багатонаціональним народом моральні норми, громадський 
порядок, а в далекоглядній перспективі – і на майбутнє нашого народу. Уже в 
земному житті мниме задоволення, яке дає грішникам це беззаконня, з часом 
обертається розчаруванням, стражданнями, подальшим моральним падінням. 
Зрештою, воно веде людство до повної втрати перспективи бути щасливим” 
(Православная газета. - №21). 

Міжнародна конференція циганських родів, яка відбудеться в болгарському 
місті Варна, має намір проголосити православ’я офіційною релігією 
циган. Загальна кількість циган у світі нині десь 6-10 мільйонів. Вони 
поділені на декілька субетнічних груп, які дотримуються різних релігійних 
традицій. Православ’я дотримуються такі групи, як руська рома (Росія і 
Білорусія), влахи і кишиневці (Росія), серви (Україна), рудари (Румунія і 

Болгарія) та урсари (Молдавія). Кале (Іспанія) та сінті (німецькомовні країни, 
Франція, Польща, Нідерланди) – католики. Іслам сповідують кримські 
цигани, а також арлія (Греція, Болгарія, Албанія, Македонія) і люлі 
(Узбекистан та Таджикістан). Закавказькі цигани прихильні до монофізитства.  

Російський клуб православних меценатів має намір відродити по всій Росії 
технологію будівництва „буденних” храмів (будується за один день). 
Вибудова їх буде фінансуватися парафіяльними громадами. Православні 
меценати мають намір побудувати протягом року до 300 таких храмів. 

Сербська Православна Церква за допомогою судових органів прагне 
недопустити перехід парафій своєї Чорногорсько-Приморської 
митрополії до Чорногорської Православної Церкви, очолюваної 
архієпископом Цетінським і митрополитом Чорногорським Михайлом. 
У цьому СПЦ нагадує Московсько-православну колоніальну імперію, бо ж 
прагне утримувати в своїй залежності парафії колонізованої раніше Сербією 
Чорногорії та й Македонії. Нині між Церквами в Чорногорії загострився 
конфлікт з приводу володіння храмом на острові Бешка. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Поліція Італії закрила мечеть в місті Перуджі. Тут нібито навчали 
мусульман „майстерності терористичних актів”. Під час обшуку в мечеті 
виявили детонатори, хімічні реактиви, а в комп’ютері – файли з інструкціями 
щодо керування літаком „Боїнг”, правилами використання вибухових речовин 
та ін. Тут навчали також техніці рукопашного бою, користуванню 
вогнепальною зброєю тощо. Міністр внутрішніх справ Італії Джуліано 
Аматто заявив, що владі слід уважніше стежити за мечетями, які проводять 
діяльність, що не пов’язана з релігією (Україна і світ. - №125). 

Ісламські радикали Пакистану організували активний наступ на світську 
владу, очолювану президентом Мушаррафом. Центром супротиву постала 
„Красна мечеть”. Її лідери пред’явили владі ультиматум – протягом тижня 
ввести в країні шаріат. Настоятель медресе Мухаммад Абдул Азіз видав 
фетву, в якій засудив пакистанську армію, що воює проти Талібану. Радикали 
у відповідь на проігноровану їх вимогу почали діяти: вони захопили жінок, 
що організували в Ісламабаді бордель, нападали на магазини, які торгують 
„чужими фільмами”, палили вилучені касети, кінострічки та ін. Студенти 
медресе вступили в протистояння з поліцейськими, брали їх в заручники. 
Зрештою, вони забарикадувалися в „Червоній мечеті”. На вимогу здатися 
студенти відповідали відмовою. Влада дала наказ поліції штурмувати мечеть. 
При цьому були людські жертви. Ісламські радикали закликали мусульман-
пакистанців не визнавати владу президента Мушаррафа. На мітингу в 
Пешаварі звучали гасла: „Смерть Мушаррафу, який знищує наших дітей, щоб 
догодити Америці”. Друга особа Аль-Каїди Айман аз-Завахірі закликав 
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пакистанців до повстання проти Президента країни. Заклики до джихаду 
звучали також в Карачі. 

Населення Росії нині становить біля 140 мільйонів. До 2050 року воно 
зменшиться на третину із-за зменшення народжуваності. Але оскільки поруч з 
цим буде зростати народжуваність в мусульманських сім’ях, то на цей час 
мусульман в Росії буде більше, ніж православних. Вже нині нібито в 
російській столиці їх є десь 2-3 мільйони. Мусульмани нині селяться там, де 
раніше їх не було. Це – Карелія, Камчатка, Сахалін. Характерно, що, як пише 
професор Тартуського університету, „російські чоловіки вмирають у розквіті 
років, як нібито нині воєнний час. Показники смертності від алкоголізму, 
хвороб і нещасних випадків на виробництві різко зросли. Це призводить до 
того, що в Росії чисельність росіян щорічно скорочується більше, ніж на 
мільйон”. І далі: „Коли мусульмани в Росії стануть більшістю, то ,, ісламські 
радикали перетворяться там в серйозну політичну силу… Коли мусульмани 
стануть більшістю в Росії, вони одержать відразу багато ядерних бомб. І якщо 
це не викликає ні в кого занепокоєння, то даремно” (Парафіяльна газета. - 
№13). 

Цифри засвідчують процес ісламізації Німеччини. Вже нині в цій країні, за 
різними підрахунками, проживає від 3,5 млн. до 4,5 млн. мусульман, 
переважно турок. Є цілі райони і навіть міста, наприклад Оффенбах, попавши 
в які, відчуваєш, що ти скоріше в Туреччині, ніж в Німеччині. Навіть в Берліні 
половина молодих людей до 20 років є мусульманами. Мусульмани 
становлять 12% населення Франкфурта-на-Майні. Християнське населення 
тут за останні 50 років зменшилося наполовину. В Німеччині нині 
нараховується біля ста мечетей і понад 2200 молитовних будинків мусульман. 
Помітна радикалізація мусульманської спільноти призводить, зокрема, до 
того, що всі мусульмани попадають до числа підозрюваних в можливому 
тероризмі, а це вже позначається на перспективах їх працевлаштування 
(Еврейская газета. - №5). 

В пресі видрукувана статистика мусульман в країнах Європи: Франція – 5,5 
млн, Німеччина – 3,3 млн., Великобританія – 1,7 млн., Італія – 1 млн., 
Голландія – 900 тисяч, Бельгія – 600 тис., Швеція – 400 тис., Іспанія – 380 тис., 
Австрія – 400 тис., Греція – 700 тис., Данія – 120 тис., Фінляндія – 40 тис. 
Разом в названих та інших країнах Західної Європи проживає 15 млн. 940 тис. 
мусульман. В країнах постсоціалістичної Європи проживають мусульмани: 
Російська Федерація – 21 млн., Україна – 2 млн., Болгарія – 2млн 600 тис., 
Албанія – 2 млн. 400 тис., Боснія – 2 млн. 200 тис., Сербія з Косово – 2 млн. 
800 тис., Македонія – 500 тис., Хорватія – 400 тис., Словенія – 250 тис. Є 
мусульмани в Румунії, Польщі. Угорщині. Білорусії. Молдові, країнах 
Прибалтики. Разом в цьому регіоні Європи 34 млн. 614 тис. мусульман. 
Загалом в Європі проживає біля 50 мільйонів мусульман, з них 7 мільйонів - 
арабського походження. 

Глава ФСБ відзначає тенденцію витіснення поміркованих ісламських 
духовних лідерів людьми, які пройшли за кордоном не тільки релігійну, 

а й військову підготовку. „Характерна їх діяльність – це створення на основі 
екстремістських товариств, так званих джамааатів, бойових екстремістських 
груп”. На думку професора Романа Сілантьєва, в Росії має місце процес 
радикалізації традиційного ісламу, поширюються ідеї ісламського 
екстремізму та нетерпимого ставлення до віруючих інших конфесій. „Нині в 
Росії, - заявив вчений. – йде процес підміни традиційного ісламу 
„модернізованим” в руслі ваххабізму. Люди часто наслідують ідеологеми 
ваххабізму, будучи при цьому впевненими, що сповідують традиційний 
іслам”. Якщо раніше великі ваххабістські анклави були в Дагестані, Чечні та 
Караваєво-Черкесії, то тепер має місце поширення ваххабізму з Чечні на весь 
Північний Кавказ і навіть на росіянонаселене Ставропілля. Ваххабістські 
острівці з’являються і в містах з мусульманською меншістю – на Сахаліні, в 
Санкт-Петербурзі, Томську, Омську, Читі та ін. В Мордовії та Пензенській 
області з’явилися цілі ваххабістські села. На думку Р.Силантьєва, сучасне 
ісламське товариство Росії знаходиться в стані глибокої кризи. При цьому 
російська умма починає мутувати в напрямку стиранння межі між 
традиційними і нетрадиційними мусульманами. „Ваххабіти прагнули 
збройним шляхом насадити свої погляди. Не вдалося. Тоді вони, - як 
відзначає вчений, - змінили тактику, встановивши контроль над значною 
частиною ісламських ЗМІ, значною частиною видавництв”. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
В передмісті Будапешту відбулася закрита зустріч вісімдесяти впливових 
рабинів руху ХАБАД з різних країн. Протягом трьох днів рабини 
обговорювали питання, що стосуються стратегії розвитку всього хасидського 
руху в сьогоднішньому світі.Йшла мова про зміцнення ідеології єдності в русі 
ХАБАД, про розширення хасидського проекту і про посилення боротьби з 
явищами, що йдуть врозріз з інтересами світового єврейства. Журналістів на 
цей єврейський форум не допустили. 

Соціологічні дослідження ізраїльського інституту „Геокартографія” 
засвідчують небажання євреїв спілкуватися з арабами. 75% опитаних не 
хотіли б мати серед сусідів арабів, 61% не бажає підтримувати з ними дружні 
відносини, 51% розглядають шлюб з арабом як зраду єврейського народу, 
50% не бажають працювати там, де начальник – араб, 56% розглядають арабів 
як загрозу безпеці і демографії єврейської держави. В Ізраїлі зросла в 2006 
році кількість інцидентів проти арабів. Їх 274, а в 2005 році було 225 
(Еврейская газета, - №5). 

Фонд Берла Кацнельсона опублікував результати соціологічних досліджень, 
проведених в Єрусалимі. 78% ізраїльтян не бажають жити в цьому місті. 
Хочуть жити в ньому переважно ультраортодоксальні євреї. 68% ізраїльтян 
висловилися проти передачі хоч якоїсь частини Єрусалиму арабам. Проте 
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нині із 720 тис. мешканців міста 465 тис. – євреї, а 245 тис. – араби. За 
прогнозами в 2040 році в місті 40% його мешканців будуть араби. 

Публікації NEWSru. com Israel засвідчують різке зростання в 2006 випадків 
антисемітизму. Відзначається також посилення державного антисемітизму. 
Антисемітизм зростає переважно в Європі. Він виявляється у насиллях щодо 
євреїв, вандалізмі щодо єврейських поховань, синагог, установ, зростанні 
погроз, фактів антисемітської пропаганди тощо. Особливо ріст цей 
спостерігається після Ліванської війни Ізраїлю. Для 52% опитаних негатив 
щодо євреїв сформувала політика Ізраїлю на Близькому Сході. Більше 
половини мешканців Іспанії і Польщі мають недобрі почуття щодо євреїв під 
впливом історичних фактів. 20% опитаних вірять, що саме євреї розіп’яли 
Ісуса Христа. 47% висловили свій негатив від того, що євреї надто часто 
згадують катастрофу європейського єврейства в роки війни, так званий 
ГЛОКОСТ. В Польщі таких 58%. Антисемітизм тут має ще й глибокі 
соціальні корені. Негатив щодо себе євреї формують ще й тим, що вони 
більше віддані Ізраїлю, ніж країні свого проживання. Автори соцдослідження 
ставлять питання перед урядами європейських країн, щоб вони віднаходили 
нові шляхи і методи боротьби з антисемітизмом, хоч при цьому, власне, треба 
боротися не з наслідками, а з тими чинниками, які породжують і сприяють 
повсемісному зростанню антисемітизму (Христианский мир. - №19). 

 
 

БУДДИЗМ 
 
По буддійському обряду в мавзолеї Чінгісхана в Ерлосі (Монголія) було 
зареєстровано шлюб найвищої людини у світі 56-річного китайця Бао 
Сішунь з на 70 см нижчою від нього 29-річною Сіянг Гонхе. Весілля 
відбулося в місті Чіфензі. Традиційні блюда монгольської кухні 
переповнювали святковий стіл. Тут були й скачки  на конях, і приготування 
молочного чаю. Маючи ріст 2 м 36 см, Бао декілька років шукав собі 
дружину, використовуючи навіть Інтернет. Чиста випадковість звела його з 
Сіянг.  

Генеральний директор однієї з компаній Віталій Оплачко, який любить 
подорожувати по буддійських краях (був там уже 8 разів і переважно 
сам), в своєму інтерв’ю про Тібет та Гімалаї зокрема сказав, що 
„наївними є уявлення деяких людей, які сподіваються, прийшовши в 
Гімалаї, обов’язково зустріти просвітлені особистості. І що ті 
привідкриють дорогу кудись у незвідане. Більшість монахів – це такі ж 
малограмотні люди, як і наші сільські батюшки. Вони виконують певні 
ритуали, необхідні людям, і не більше”. Коли Віталій Олександрович вночі 
спостерігав гору Кайлаш, яка, як перст, вперлася в небо і є вшанованою 
всіма релігіями Південно-Східної Азії – індуїзмом, буддизмом і 
джайнізмом, то було „відчуття єднання з Абсолютом”. У відповідності до 
традицій буддизму обхід гори – похвальна річ. Через кожні півкілометра-

кілометр навколо гори є монастир. „Тамтешні монахи, знову ж таки, так 
само малоосвічені, тому що там сама процедура посвячення в монахи і його 
життя – проста річ. У кожній тібетській родині одне із дітей обов’язково має 
йти у монастир (відповідно, у жіночий чи чоловічий). Там вчишся трошки 
грамоти, трошки - знання тібетських мантр. Але не більше. Рядовий 
тібетець, окрім однієї-двох мантр, більше нічого й не знає про буддизм. Як 
на мене, то буддизм – це радше не релігія, не філософія, а спосіб життя… 
Щоб на Тібеті зустріти людину, яка б тобі не тільки вказала духовний шлях, 
а й сказала, як цим шляхом пройти – рідкісна вдача. Для того, щоб досягти 
ступеня лами, треба вчитися в одному з найбільших монастирів у 
Центральному Тібеті, в області Ярлунг, десь років 10-15”. В.Оплачко далі 
зауважив, що в нас в Україні часто про Тібет і Шамбалу знають по книгах 
Мулдашева. Докладно не коментуючи їх, скажу, що це „цілковите 
невігластво. З мого досвіду, в автора несерйозний, авантюристський підхід”. 
„Я, на жаль, не можу похвалитися особливими духовними досягненнями”, 
бо „над духовністю треба працювати щоденно, і не конче для цього ходити 
в Гімалаї” (Експрес. – 9-10 червня). 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Ще з часів Середньовіччя в Індії діє обряд „саті”. Він виявляється в тому, 
що в разі смерті чоловіка його дружина має йти за ним на погребальне 
вогнище. Якщо раніше жінки добровільно йшли на цей обряд, щоб не 
дістатися ворогам, то пізніше цим вони демострували свою подружню 
вірність. Влада Індії веде боротьбу із цим звичаєм, бо ж часто жінуки йдуть 
на смерть не добровільно, а під тиском релігійних старшин. З жінкою, яка 
відмовилася від добровільної смерті, в селі перестають з нею розмовляти. І 
иак – до її природної смерті. Існує повір’я, що вдови розносять різні 
хвороби і є накликачами смерті. Нещодавно індійська поліція арештувала 
чотирьох молодиків, які кинули у вогонь свою 95-річну матір. Щоб 
захистити вдів від примусової смерті, індійська влада відтепер судитиме 
тих, хто виконує роль підбурювача самоспалення. За це идаватимуть від 
трьох років ув’язнення. Запроваджено і штраф в сумі 50 тис. рупій. 

10-річну Саджані Шак’ю з Непалу донедавна розглядали як втілення 
богині Кумарі. З 2-х років дівчинка приймала поклоніння земляків. Її 
сприймали як живу богиню. Проте після поїздки до США на запрошення 
телевізійної компанії для зйомок документального фільму непальське 
духовенство прагне вже знайти нову Кумарі. Згідно традиції, втілення 
богині Кумарі не має права залишати Непал. «Вона вчинила святотатство»,- 
заявив головний настояттель храму Джай Прасад Регбі. Обирають богинь із 
давнього роду Шак’я. Дівчина повинна мати ідеальну шкіру, зуби, волосся і 
не боятися темряви. Цнотлива богиня Кумарі повинна жити відокремлено. Її 
будинок-храм розміщений неподалік від міста Катманду. Богиня може 
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залишити його лише на час великих свят. Дівчина втрачає свій статус після 
статевого дозрівання. Бути втіленням Кумарі престижно, але небезпечно. 
Екс-богиням важко вийти заміж, бо ж їх чоловік має вмерти, згідно легенд, 
ще молодим. (Газета по-українські. – 6 липня). 

По всій Індії тисячі шлюбних пар забронювали собі місце на 7 липня для 
весіль. Згідно прогнозів індійських астрологів, ті, хто одружиться в цей 
день буде нерозлучним протягом семи життів – після смерті і в наступних 
перевтіленнях. Цифра „7” має особливе значення в індуїзмі, особливо якщо 
це стосується одруження. Індійські пари в день одруження 7 разів обходять 
навколо весільного багаття, дають сім клятв, а заміжні жінки моляться 
опісля, щоб бути разом з коханим протягом наступних семи життів. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

В Москві з’явилося нове релігійне об’єднання під назвою „Алеф”. До нової 
спільноти входить більше 160 осіб. Десь третина їх живуть разом у 
приміщенні спільноти, що називає себе ще „Коло світла”. Очолив процес 
утворення „Алеф” колишній директор мережі московських центрів „Аум 
Сінрікьо” Фуміхіро Дзю, відомий як Майтрея Сейтайші. Факт появи в 
Москві цієї спільноти в кількості біля 300 осіб зафіксувало Слідче 
управління громадської безпеки Японії. Фуміхіро Дзю в квітні заявив, що 
він пориває з „Аум Сінрікьо” і відмежовується від його лідера Сьоко 
Асахари. 

Президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів (мормонів) приділяє 
особливу увагу християнській налаштованості своїх вірних у всіх 
сферах життя. „Ми задіяні у великій вічній боротьбі, яка точиться навколо 
душ синів і дочок Бога, - відзначає Гордон Хінклі. – Ми не програємо. Ми 
виграємо. Ми будемо продовжувати вигравати, якщо будемо праведними і 
вірними”. „Чоловіки в цій Церкві не можуть бути невірними або 
ненадійними для своїх жінок, сімей чи у виконанні своїх обов’язків 
священства… Вони не можуть бути нечесними і безпринципними у 
мирських справах. Жінки цієї Церкви, чи то вони дружини, матері чи 
сестри, які не знайшли собі супутника в житті, не можуть дозволити собі 
невірності чи зради своїм завітам і благословенням і в той же час бути 
оплотом царства, яким вони мають бути”. – пише Президент. А особливо 
Хінклі наголошує на тому, що „жоден син чи донька нашого Небесного 
Батька не може дозволити собі вживати ті речовини, що послабляють розум, 
тіло чи вічний дух. До них входять наркотики, алкоголь, тютюн і 
порнографія. Ви не можете брати участь в аморальних заходах” (Ліягона. - 
№6). 

 
 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ 
 
Свято вогню „Начі” протягом останніх півтори тисячі років урочисто 
відзначають японці. Цього року увага всіх була прикута до 40-кілограмового 
смолоскипа. Кожний прагнгув доторкнутися до священної реліквії. Цього 
року навіть злива не завадила японцям прийти до храму. 

Плем’я тробріанців далекої Папуа-Нової Гвінеї кожні півроку відзначає 
свято кохання. В цей день всі неодружені чоловіки були розмальовані, а 
жінки акуратно причесані й трошки одягнуті. Останні в руках тримали тонкі 
довгі прутики, якими вони, побиваючи чоловіків, мали довести в такий спосіб 
свою сексуальність. Під вечір жрець Ндренде сповістив про те, що бог 
Калакуа дозволяє почати священну церемонію кохання. Неодружені чоловіки 
й жінки вийшли на центр площі й стали пританцьовувати один перед другим. 
Потім жінки почали виявляти свою сексуальність тим, що стали бити 
чоловіків палками. Били зі всієї сили по спині і так, що навіть палки 
розліталися. Чоловіки мовчки все це терпіли. Свято закінчилося тим, що його 
активні учасники пішли в кущі для продовження любові. Правда, спочатку 
дівчина мала помазати спеціально приготовленою жрецем мазючкою рани 
свого обранця. Свято кохання – це свято вибору коханок. Закінчується воно 
не обов’язково одруженням. 

Непалець Чадхарі до досягнення „святості” працював будівельником. Три 
роки тому він залишив роботу і переїхав у столицю країни Катманду. Тут він 
відростив довге волосся, почав носити корону і проголосив себе святим. Він 
твердив, що наділений надприродними властивостями, що може зцілювати 
людей за допомогою тризубця. Заробляючи на своїй версії гроші, він жив 
безбідно. Провалився „святий” на пророцтві кінця світу 22 червня о 6.15, що 
настане як землетрус і продовжуватиметься до 10 липня. Наступила паніка. 
Люди стали продавати майно і масово приготувався до евакуації. В 
призначений день кінець світу не наступив, а наступив кінець лжепророка. До 
нього в дім ввірвалися ошукані і ледь не до смерті побили його. Лише 
втручання поліції спасло Бівешвор Чадхарі життя, але він попав у в’язницю. 

В Долині Царів, що за 700 км на південь від Каїра, група дослідників із 
Кембріджського університету виявила мумію верховного жерця бога 
Амона – чоловіка на ім’я Сеннефер, який жив у Луксорі в часи однієї з 
династій єгипетських фараонів. Верховний жрець вважався другою 
людиною після фараону. Він відповідав за найважливіші релігійні ритуали та 
жертвоприношення. Тіло пролежало в піску три тисячі років завдяки 
великому досвіду бальзамування у єгиптян, а також сухому клімату цієї 
країни. 

Регіон Дарфур з 2003 року є зоною конфлікту в Судані. Зазнали переселення 
понад 2 млн осіб, сотні тисяч вмерли від хвороб і голоду. Церква Ісуса Христа 
Святих останніх днів, співпрацюючи з різнимии організаціями, надає 
постійну допомогу мешканцям Дарфуру. Біженці отримали близько 400 тонн 
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атміту – поживної добавки для дітей, що страждають від недоїдання. 
Доставлено медикаменти, гігієнічні набори, ковдри, продукти. 

Конфуціанство нині стало на Далекому Сході приблизно тим же, чим був 
протестантизм у Старому світі. І конфуціанство, і протестантизм 
витворюють певну суспільну етику, у якій може успішно розвиватися 
капіталізм. Так як протестантизм ставить наголос на постійному 
самоствердженні, тверезості та ощадності як доказах своєї богообраності й 
богоподібності, так і конфуціанство проголошує своїм принципом абсолютну 
лояльність до старшого за віком і за посадою. Прийняте і активно 
поширюване останнім часом в Японії конфуціанство відіграє роль 
своєрідного мастила , яке зменшує силу тертя між державою і суспільством, 
що допомагає далекосхідним державним локомотивам рухатися якнайдалі і 
якнайшвидше (Я.Грицак). 

 
 

МІСТИКА 
 
В норвезькому місті Вардол відбулася міжнародна конференція відьом The 

Midnight Sun Witchcraft Conference. В ній взяло участь біля 60 осіб. Захід 
підтримало ряд університетів Норвегії, США і Фінляндії. Конференцію 
відкрив навіть міністр рибальства Норвегії Хельга Педерсен. Вона зокрема 
наголосила, що „рух відьом” в минулому був не чим іншим, як боротьбою за 
права жінок, яка продовжується й досі. Місце конфереції було вибране не 
випадково – кілька століть тому в околицях Вардо було спалено більше сотні 
жінок, звинувачених в чаклунстві.  

В Угличі відкрився Музей забобонів. Тут можна побачити все, що пов’язане 
з нечистою силою. Діана і Олександр Галунови, які розмістили музей у своїй 
квартирі, показують тут злу відьму, покровителя селян Польовика, Кікімору – 
душу нехрещеної дитини. Є образ давнього бога Велеса у вигляді коров’ячого 
черепа. Більшість фігур його творці, будучи професійними художниками, 
виготовили із воску. До музею ставлення різне. Самі Галунови вважають, що 
християнство виникло не на пустому місці, тому варто нагади людям про їх 
фольклорні корені. 

Тоні Блер, який десять років займав посаду прем’єр-міністра 
Великобританії, секрет свого утримання при владі вбачає в тих куплених 
ще 18 років тому старих шкіряних ботинках, які він одягав, коли йшов 
на якісь засідання парламенту пов’язані з діяльністю уряду. Пошив цієї 
пари взуття в якійсь давній англійській компанії обійшовся йому свого часу 
320 доларів. „Купування дешевого взуття є поганим прикладом економії,- 
говорить Блер. – Я ось лише один раз поміняв на своїй парі підметки”. 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
 
 

Юлія Недзельська  
 

ПРОБЛЕМА СВОБОДИ 
В ЖИТТІ ПРАВОСЛАВНОГО ВІРУЮЧОГО 

 
В житті православного християнина велике значення відіграє свобода, 

оскільки вона є необхідною умовою моральної відповідальності. Не зважаючи 
на те, що Бог мислиться як всемогутній і всевидющий, християнство визнає, що 
він дав людині свободу, хоча й міг її знищити, якщо б захотів. Звичайно, якби 
Бог справді знищив свободу, то люди мало б чим відрізнялися від маріонеток, а 
сама релігія, як особистий вибір, прозріння і реакція на його існування, 
позбулась би сенсу. 

Всі елементи релігії, незважаючи на те, чи це є моральні приписи, а чи 
ж культова діяльність, завжди спрямовані на те, щоб віруючі за своїм вільним 
вибором реагували на Бога, завдяки чому їхній життєвий шлях може змінитись. 
Релігія, яка не прагне ні на що не впливати, ніщо не змінювати, не зможе 
проіснувати довго. Люди хочуть розуміти в чому сенс їхнього життя, хочуть 
змінити його на краще. Саме це бажання часто є рушійною силою релігійного 
життя. Даний аспект релігії дає змогу особистості самостійно обирати і діяти на 
основі цього вибору. Якщо усунути поняття вільної особистості, моральність 
позбудеться змісту. 1 

Проблема свободи православних віруючих має особливе значення у 
сучасному світі, який характеризується переважанням матеріального над 
духовним, життя плоті над життям духу, швидким зростання знання про 
матеріальний світ. Посилюється байдуже ставлення до духовного світу, все 
більше людей відходять від нього. Духовне життя згасає. Матеріально люди 
багатшають, а духовно стають убогими. Люди присвоюють собі все більше 
прав і все більше відмовляються від обов'язків перед Богом і перед іншими 
людьми. Рекомендуються й приймаються „спрощенні” моральні норми – більш 
приємні і комфортні для деградуючого в моральному відношенні людства. Все 
більше вмирає свобода, що потрібна людині для здійснення її вищих духовних 
запитів. Для користування матеріальними благами духовна свобода не 
потрібна. Навпаки – вона заважає, оскільки забирає „спокій”. На думку 
православних богословів, справжня свобода помирає, а на її місце приходить 
фальшива – безпринципна вседозволеність. Людям стає зручніше без духовної 
свободи. 2 

                                            
1 Томпсон М. Философия религии.– М., 2001.– С. 211. 
2 Карпунин В.А. Христианство и философия. – СПб., 2002.– С.29-30. 
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Що ж таке свобода? В загальному розумінні свобода - це здатність 

людини діяти або не діяти за своєю ініціативою на основі рішень свого розуму. 
З філософської точки зору, свобода – здатність людини бути собою і відкритою 
змінам на основі набуття особистої єдності в її різних модусах: сутності й 
існування, духовності та душевності, цілепокладання і цілереалізації, мислення 
і буття. Свобода в просторі світу особистості є внутрішньою свободою 
Втілюючись в реаліях життя, вона стає зовнішньою свободою.  

Свобода – особливий спосіб детермінації духовної реальності. 
Оскільки духовність є специфічною властивістю людського існування, свобода 
безпосередньо виявляє себе у людській життєдіяльності, що постає як 
взаємодія духовних (свідомих і несвідомих) і природних (тілесно-біологічних) 
чинників. Тому свобода насамперед є усвідомленням можливих меж людської 
поведінки, які залежать від конкретної ситуації людського існування 
(індивідуального і суспільного) і в цьому плані є усвідомленням необхідності 
(Спіноза, Гегель). Але в ідеалістичних і персоналістичних традиціях філософії 
свобода трактується як особливе буття особистості, яка протистоїть 
необхідності як принципу буття природи. Найбільш послідовно ця позиція була 
розгорнута в персоналізмі Н.Бердяєва. 3 

Розрізняють декілька видів свободи. Серед них: "пізнана необхідність" 
("фаталістична свобода"), "контингентна" свобода ("сваволя" або 
"випадковість") – здатність "вибирати" лише формально, адже тут йдеться про 
множину рівноцінних (однакових) "виборів", які визначаються не волею 
суб'єкта свободи, а киданням "жеребу". Ці різновиди позбавлені не тільки 
реального вибору, а й відповідальності; обидва вони є своєрідними 
"відображеннями" необхідності у свободі, варіантами "квазісвободи". Лише 
"емпірична" свобода, що базується на вольовому виборі однієї із декількох 
(мінімум двох) нерівноцінних можливостей, є реальною (і тому 
відповідальною) свободою, яку Кант визначає як "здатність самочинно 
починати ряд подій".4  

Е.Фромм пропонує розділити свободу на два види: „свободу від” і 
„свободу для”. Перший вид свободи означає набуття незалежності, звільнення 
від перешкод на шляху особистого зростання, „свобода для” – це реалізація в 
творчості, в конструюванні унікального проекту своєї творчості. Е.Фромм 
детально аналізує феном „втечі від свободи” в буденності. Його причиною є 
страх вибору і відповідальності. 5  

За іншою класифікацію видів свободи вирізняють три види: перший – 
це „свобода від...” – тобто свобода від чогось, наприклад, свобода від зовнішніх 
обмежуючих обставин, від моральних приписів, другий – це „свобода для...” 

                                            
3 Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир.– К., 2006.– 
С.178. 
4 Філософський енциклопедичний словник/ Голова редколегії Шинкарук В.І.– К., 
2002.– С.570. 
5 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя/ Пер с англ.– Мн., 2000.– 672 с. 

під нею мається на увазі самореалізація, самоздійснення людини, розкриття її 
творчих можливостей, здібностей, талантів, третій, найвищий вид – вища 
свобода – „свобода в ім'я...” – тобто свобода в ім'я здійснення вищих принципів, 
вищих цінностей. Якщо другий вид свободи – „свобода для...”- здійснюється як 
самореалізація людини на шляху втілення нею будь-якого вищого принципу, 
вищих цінностей, то ця свобода перетворюється в „свободу в ім'я ...”. Лише 
така свобода є справжньою духовною свободою. Саме цей вид свободи 
православні богослови вважать невід'ємною для віруючої людини.  

Необхідною умовою здійснення „свободи в ім'я ...” є обмеженням себе 
вимогами абсолютних принципів моралі, про які веде мову Слово Боже. 
Обмеження своїх дій Божими заповідями, звичайно, містять певну „несвободу” 
– несвободу для свавілля. Якщо віруючий вільно приймає релігійні цінності, 
Божі заповіді як головний життєвий компас, то він повинен закрити доступ в 
свою душу низьким потягам, бо „свобода свавілля” – це не що інше, як рабство 
у низьких потягів. У православ'ї свобода досягає своєї досконалості тоді, коли 
вона підпорядкована Богу. Шлях, який вибирає справжня свобода – це шлях 
послушання Бога. 6 

Отже, свобода визначає людську особистість, індивідуальність, 
людську неповторність. Свобода людини – це відбиток людської 
богоподібності, образу Бога в людині. Людина вільна лише тією мірою, в якій 
вона сама визначає лінію своєї поведінки, виходячи зі своїх внутрішніх потреб, 
просвітлених світлом розуму і знання, просвітлених вірою в Бога.  

Атрибутивними ознаками свободи, як духовного феномену, є вибір 
(адже духовний "простір" є плюралістичним "полем можливостей") і 
відповідальність (корелят необхідності у сфері духу). Свобода робить людину 
відповідальною за свої вчинки тією мірою, в якій вони здійснюються 
добровільно чи навмисне. Відтак свобода можлива лише в рамках 
відповідальності. В даному випадку мова йде про „справжню духовну 
свободу”. Ця свобода є важким тягарем для кожної людини, бо її здійснення 
часто пов'язане з подоланням сумнівів, з стійким перенесення страждань, з 
гідним несенням хреста, який поклав на неї Бог.  

Свобода вибору означає, що особистість має можливість самостійно, 
без зовнішнього тиску, примусу чи погрози, дискримінації чи репресій 
визначати своє ставлення до релігії взагалі та до конкретної релігії. Людина має 
право мати атеїстичні переконання, ставитись до релігії індиферентно, 
нейтрально або ж бути послідовником тієї чи іншої релігії. Вона має також 
право самостійно змінювати власні релігійні чи нерелігійні переконання. 
Свобода діяти у відповідності зі своїми переконаннями гарантує особистості 
можливість втілювати в практиці норми і заповіді того вчення, якого вона 
дотримується. 7 

                                            
6 Карпунин В.А. Христианство и философия. – СПб., 2002.– С.33. 
7 Религиоведение. Энциклопедический словарь. – М., 2006.– С.958. 
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Категорія „свобода релігії” традиційно пов'язується зі ставленням 

людини до релігії, воно охоплює всю сукупність переконань, поглядів на світ, 
на смисл життя, місце в ньому людини, її життєво-смислових орієнтирів і 
цінностей. „Свобода релігії” імпліцитно містить в собі всі аспекти свободи 
совісті: самовизначення особистості у сфері релігійного світогляду, релігійних 
ціннісних орієнтирів, а також зовнішнє самовираження на їхній основі. 
Свобода релігії в даному контексті постає як свобода вибору релігії, як свобода 
відправлення релігійного культу. 

Свобода релігії має як внутрішній, так і зовнішній аспект вияву, а саме: 
свободу вибору певного релігійного світогляду і публічне сповідання релігії. 
Для віруючої людини важливе значення має „зовнішнє сповідання віри”, яке 
християнство вважає і вважало суттєвою ознакою християнської совісті і 
розглядає його як необхідну умову перебування у християнстві (Рим. 10:10-11). 
Отже, зовнішня (публічна) маніфестація особистістю своїх релігійних 
переконань і узгодження з їхньою суттю своїх вчинків, дій, життєдіяльності є 
одним із найважливіших аспектів свободи релігії - релігійної самореалізації.  

Свобода совісті постає як умова вільної діяльності віруючих, однак 
вона не є атрибутом функціонування релігійних асоціацій, церкви. Свобода 
совісті проявляє себе через віруючих, які на основі вибраних ними релігійних 
цінностей прагнуть самореалізуватися. Ця самореалізація, самоутвердження, 
зовнішній вияв своїх релігійних переконань відбуваються в релігійній общині, 
хоч цей процес може проходити і поза об'єднанням віруючих. 8 

Розглядаючи категорію „свобода релігії” слід звернути увагу ще на 
одне поняття – „свобода в релігії”. Йдеться про міру свободи, яку допускає, 
скажімо, православна церква для своїх членів у справі тлумачення 
фундаментальних положень релігійного вчення. Іншими словами, йдеться про 
свободу думки віруючих – членів церкви – стосовно змісту релігійного вчення, 
релігійних цінностей, які вони вибрали. Цей аспект свободи релігії – „свобода в 
релігії” – є безпосереднім виявом свободи совісті індивіда в предметному полі 
„церква-віруючі”. 

Проблема свободи віруючого в церкві - одна із актуальних для 
більшості конфесій. І хоча, скажімо, в сучасних православних церквах 
принципи сумніву, власних підходів до осмислення віровчення, культової 
обрядовості, дій відкрито не заперечується, проте на практиці власна думка 
єпископа, священнослужителя, сила їхнього авторитету мають пріоритетне 
значення. Заохочується беззастережний послух в усіх питаннях релігійного 
життя. Такі поняття як свобода і гідність особистості, віротерпимість у 
православ'ї до цього часу (в їх практичному вияві) не вважаються релігійними 
цінностями. Така позиція негативно впливає на свідомість віруючого, який 
прагне вільної релігійної самореалізації в лоні православної церкви.  

                                            
8 Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче 
осмислення.- К, 1994.– С.67. 

Нехтування цим може плачевно (з точки зору православного вчення) 
закінчитись для віруючого. Згадаймо принагідно анафемування Російською 
Православною Церквою того ж Льва Толстого чи математика Марнова, а в наш 
час – священика Г, Янькіна чи того ж митрополита Філарета (Денисенка). 
Протягом всієї своєї історії кожна церква, віросповідний напрям, конфесія 
ревно оберігали своє віровчення, не допускали (часто під загрозою відлучення, 
а то й смерті) спроб вільного його осмислення і тлумачення з боку своїх 
прихильників. При всіх позитивних змінах і нині ця тенденція зберігаєгъся. 9 

З точки зору офіційного православ'я категорія свободи людини є 
вартістю найвищого значення. Персональна свобода людини є така вартість і 
така сила, якої не порушує жодна зовнішня сила, чи то вона сила Божа, а чи ж 
нечиста сила. Тому священнослужитель повинен розуміти цю правду 
якнайкраще і не виступати проти неї в своїй діяльності. Священнослужитель 
ніколи не може виступати проти свободи людей. В житті віруючої людини 
дуже важливою категорією є також її власна ініціатива. В категорії ініціативи – 
також велика моральна сила й вартість персонального значення. Персональна 
ініціатива має категоричне значення навіть у виборі людиною таких речей, як 
потреба та рід релігійної послуги. Волю вибору й ініціативу людини треба 
шанувати навіть тоді, коли священик має в даному випадку іншу думку. Не 
можна забувати, що власне в ініціативі полягає гідність, вартість та особиста 
сила людини. 10 

Сама по собі свобода є цінністю. Але в ній є таємний парадокс: 
ставлячи саму себе на вершину ієрархії цінностей і перетворюючись в свободу 
заради свободи, вона починає втрачати творчу енергію й перетворюється в 
сліпе свавілля. Відчуття пустоти, яке з'являється у людини, що звільнилась від 
усіх обмежувальних чинників, обставин і повинностей і не знаюча куди діти цю 
свободу і що з нею робити, свідчить про те, що свобода не може бути цінністю 
абсолютною: вона повинна використовуватись заради чогось переважаючого їх 
своєю за значимістю, цінністю, навіть тоді, коли переважання уявне і 
суб'єктивне. Людина використовує свою свободу для тих цінностей, які сама 
для себе обирає. Ці цінності можуть бути різними: низькі – матеріальні, а чи ж 
високі – духовні. 

Часто свобода бачиться людині саме в тому, щоб віддати свою 
свобідну волю комусь іншому – долі, Промислу Божому. Але саме це, з точки 
зору православ’я – а це означає досягнути досконалої свободи, тобто свободи 
від самого себе, уникнути участі тих, які все життя прожили, а себе не знайшли. 
Парадокс тут в тому, що вільне волевиявлення людини не втрачається при 

                                            
9 Бабій М.Ю. Свобода совісті: сутність і структура // Релігійна свобода: гуманізм і 
демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і 
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10 Ярмусь С. Сучасне душпастирство. – Книга друга.- Київ-Вінніпег, 1994.– С.67. 



48                              49 
цьому своєї цінності: воля людини у тому, щоб віддати її у волю Божу (Лк. 
22:42). 11 

Під свободою люди розуміють різні речі. Хтось розуміє свободу як 
можливість вибору, хтось як можливість творити щось нове. Християни ж 
розуміють свободу як можливість бути з Христом, як обожнення. Бо ж саме 
там, де є Дух Господа, там є й свобода (2 Кор. 3:17).  

Свободу вибору як необхідну умову свободи визнавали Святі отці, 
розрізняючи в людині, крім природної волі, ще й гномічну, тобто вибіркову, 
волю, що здатна зробити вибір і приймати вільне рішення. Тим самим 
вибіркова воля стосується особистості, будь-який її акт має особистісний 
характер. Святі отці (Григорій Богослов, Григорій Ніський та ін.) відзначили 
наявність в людині вільного самовизначення, вибірковості і волі, що виходить з 
глибини людського „я” як „самовладання”. 

Але, на думку, Максима Сповідника недолік волі саме в можливості 
вибору. Воля через гріхопадіння спутана путами причинності. Вища ж свобода 
в тому, щоб визначити самого себе, виходячи з того, що людина створена за 
образом та подобою Божою. Свобода – це богоподібна риса, необхідна умова 
обожнення людини. Обирає лише недосконала частина людської істоти, 
досконала ж людина, на відміну від недосконалої – вище вибору: вона слідує 
поклику Божому, не обираючи. 12 

Православна Церква оцінює правовий статус „свободи совісті” як 
втрату духовності, секуляризацію світу. Але водночас вона зазначає, що саме 
цей принцип дає змогу вижити Церкві в безрелігійному, секулярному світі. 
Окремі дослідники відзначають, що православ'я менш схильне захищати права 
людини (в т.ч. і свободу совісті), ніж, скажімо, католицизм чи протестантизм. 
Разом з тим Православна Церква має значні напрацювання, які стосуються 
свободи, гідності, совісті людини, її призначення. Вона завжди декларувала 
свою прихильність свободі, дарованій Богом. Свободу православ'я розглядає як 
одну з центральних ідей християнства. Як відомо, ще грецькі Отці Церкви 
"постійно свідчили про ту істину, що вільний Бог створив людей і вільними, а 
тому відповідальними за свої дії". І сьогодні православні церкви, зокрема РПЦ, 
Грецька Православна Церква, наголошують на тому, що вони "невтомно 
захищають найвищу гідність і призначення людини". (Так, Патріарх 
Московський і всія Русі Олексій П, виступаючи на VІ Всесвітньому руському 
народному соборі (Москва, 2000), заявив, що саме Православна Церква "на 
основі Божественного Одкровення чітко проголосила свободу людини, її 
творчу могутність, рівність усіх людей перед Богом". 

                                            
11 Николаева О. Православие и свобода. - М, 2002.– С.9. 
12 Там само.– С.59 

Православні церкви, зокрема члени Всесвітньої Ради Церков, схвалили 
положення "що релігійна свобода є наслідком того факту, що людина створена 
Богом вільною". 13 

 Однак, окремі православні церкви, особливо РПЦ, не сприймають 
західних ідей стандартів прав і свобод людини. Ця тенденція стає помітною 
останніми роками. Наприклад, РПЦ постійно наголошує, що не світський 
гуманізм, а християнство показало своє істинне значення і цінність людини", 
що "свобода думки, совісті, свобода віри – це не тільки невід'ємне право кожної 
людини, а й її покликання". Права і свободи, на думку окремих ієрархів РПЦ, 
потрібні людям для того, щоб вони могли найкращим чином здійснити своє 
покликання і "виконати свій обов'язок перед Богом і Церквою, іншими 
людьми".  

Поряд з тим, православні богослови висловлюють сумнів щодо 
укорінення принципу свободи совісті в православній традиції, що бере свій 
початок в апостольській істині. У цьому зв'язку слід сказати, що в такому 
важливому документі, як "Основи соціальної концепції РПЦ", який був 
прийнятий на Архієрейському Соборі РПЦ (Москва, 13-16 серпня 2000р.), в 
його ІІІ-му розділі "Церква і держава" фактично заперечується сам принцип 
свободи совісті. Вона, на думку Собору, стала "нині майже іконою 
секуляризованого суспільства". Свобода совісті розглядається в "Основах.. ." як 
ознака "розпаду системи духовних цінностей, втрати прагнення до спасіння в 
більшої частини суспільства", а утвердження юридичного принципу свободи 
совісті "засвідчує про духовну деградацію соціуму, про масову апостасію і 
фактичну індиферентність до справи Церкви й до перемоги над гріхом". 
Свобода совісті, на думку авторів "Основ...", є корисною лише в тому, що 
"дозволяє церкві мати легальний статус за несприятливих умовах 
безрелігійного світу. Тобто йдеться фактично про свободу релігії і церкви.14  

Таким чином, проблема свободи в сучасному православ'ї розглядається 
не однозначно. З одного боку, свобода сприймається як позитивне та невід'ємне 
явище в житті православних віруючих, як їхнє духовне самовизначення, засіб 
існування Церкви в сучасному світі. З іншого ж боку, наявне негативне 
ставлення до свободи як до вияву секуляризації світу, заперечення духовності. 
В даному випадку свобода розглядається вже як „свавілля”. 
 

*** 

                                            
13 Бабій М.Ю. Свобода совісті: православна, католицька, протестантська та 
ісламська інтерпретації// Релігійна свобода: свобода релігії і національна 
ідентичність – (світовий досвід та українські проблеми). Науковий щорічник. – 
К., 2002.– С.67. 
14 Там само. – С. 68. 



50                              51 
Європейський суд з прав людини в Страсбурзі практично опосередковано 
засудив ініціативу В. Ющенка про введенння в школах обов’язкового 
предмету з християнської етики. Суд цей 29 червня заявив, що уроки KRL – 
це скорочене позначення „християнської освіти, релігії і способу життя” – 
порушують статтю 2 Європейської Конвенції з прав людини. Рішення 
Європейського суду було відповіддю на поданий до нього іск семи сімей 
норвезьких батьків, які, програвши в Норвегії справу проти уроків релігії в 
школі на рівні місцевого, апеляційного та верховного суду, попросили 
Страсбург захистити їх дітей. Суд визнав, що упорядники курсу не врахували 
те, що серед мешканців країни можуть бути різні віруючі і їх ставлення до 
релігії відрізняється. Більше того, в рішенні суду зазначається, що програма 
не відзначається об’єктивним, критичним і всебічним поглядом на предмет 
вивчення. Суд у своїй ухвалі відзначив, що в країні, де відсутнє розділення 
між церквою і державою (в Норвегії євангелічно-лютеранська церква, що має 
статус державної, знаходиться під наглядом міністерства освіти, науки і 
релігії), життя і діяльність релігійних меншин є ускладненою (ВВ. – 3 липня). 

ВР прийняла законопроект «Про внесення змін до ряду законодавчих актів, 
що стосуються військової служби». Військовослужбовець може бути 
віруючим і атеїстом. Законопроект дає право військовослужбовцям 
відвідувати богослужіння в храмах і молитовних будинках своїх конфесій у 
вільний від служби час. Зрозуміло, що якщо врахувати той факт, що 
богослужіння різними конфесіями проводяться переважно в один і той же 
день тижня і практично в один і той же час, командирам частин тяжко 
прийдеться із виконанням цього закону. 

*В Незалежному прес-центрі у Москві відбулася презентація інформаційно-
аналітичного матеріалу „Свобода переконань, совісті та релігії в сучасній 
Росії”. Ця доповідь підготовлена програмою Московської Гельсінської групи 
„Протидія релігійній ксенофобії, нетерпимості та дискримінації в російських 
регіонах”. В ній особлива увага звернута на дискримінацію тих конфесій, які в 
Росії не відносяться до т.зв. „традиційних”, тоді як згідно Конституції РФ всі 
громадяни рівні, незалежно від їх конфесійної належності. Поділяючи релігії 
на традиційні і нетрадиційні, останні насправді всіляко обмежують в 
діяльності. Ці релігійні організації стикаються з безліччю проблем, зокрема 
таких, як будівництво своїх храмів, відносини до них влади, ставлення 
суспільства, зі створенням громадської думки в ЗМІ. І якщо вони захищають 
себе та своїх єдиновірців, то правозахисники повинні захищати їх усіх. В Росії 
навіть тих мусульман, які часто відвідують мечеті, заарештовують, 
вибиваючи у них визнання про належність до ваххабітів. Їх навіть можуть 
ув’язнити як терористів. 

Міністр оборони України Анатолій Гриценко, відповідаючи на питання про 
готовність Збройних сил до введення інституту капеланства, зауважив, 
що тут „слід, мабуть, починати не з армії і не з керівництва Міністерства 
оборони, а визначити загалом: наскільки суспільство готове до 
прийняття такого рішення? Чи може теперішній уряд розробити, а 

Верховна Рада прийняти закон про військове капеланство? Чи достатньо у 
Церкви ресурсів для забезпечення душпастирської опіки своїх віруючих, які 
служать в армії? Тут йдеться не стільки про фінанси, скільки про кадри, 
методичне забезпечення, бажання співпрацювати з представниками інших 
релігійних організацій (це в умовах, коли в суспільному житті з цими 
представниками іноді виникають непорозуміння у міжконфесійних 
стосунках). Як представники різних суспільних прошарків і політичних сил 
сприймуть присутність священика у війську?... Співпраця Збройних Сил 
України з Церквою в попередні роки мала, якщо можна так сказати, 
„обережний характер”. Багато командирів висловлювали застереження щодо 
доступів священиків у війська, оскільки це, на їхній погляд, могло завдати 
шкоди морально-психологічному стану у військових колективах… 
Міністерство оборони України не підписувало жодних домовленостей з 
релігійними організаціями. Я вважаю, що така позиція в порівнянні з іншими 
силовими структурами є більш виправданою і, з юридичної точки зору, менш 
вразливою. Підписання договорів з одними церквами і непідписання з 
іншими призвело б до численних звинувачень у привілейованому стані одних 
і несправедливості до інших… Позиція Міністерства оборони України 
полягає в тому, що основним суб’єктом нашої діяльності ми розглядаємо 
військовослужбовця, а не ту чи іншу релігійну організацію” (Вісник прес-
служби УПЦ. - №69). 

Свідки Єгови Росії виграли суд у Страсбурзі. 11 січня тут одноголосно було 
прийняте рішення на їх користь. Майже протягом шести років розглядалася в 
Європейському Суді із прав людини у Страсбурзі справа про порушення 
Російською Федерацією права на свободу зібрань Челябінської громади 
глухих Свідків Єгови. В орендоване громадою Свідків приміщення залу 
профтехучилища 16 квітня 2000 року під час богослужіння раптом зайшов 
голова обласної комісії з прав людини, два міліціонери і ще декілька осіб. 
Вони зірвали службу, а опісля змусили училище розірвати договір оренди. Всі 
звернення громади до прокуратури і різних місцевих судів з приводу 
порушення владою закону про свободу совісті закінчувалися відмовою у 
задоволенні вимог Свідків Єгови. Тоді 17 грудня 2001 року громада подала 
скаргу до Європейського суду. Цей суд прийняв ухвалу, в якій зокрема 
сказано: „Суд приходить до висновку, що мало місце втручання у права 
заявників на свободу релігії… Законні підстави для зриву богослужіння, яке 
проводилося в приміщенні, орендованому в законному порядку для цієї мети, 
явно були відсутні…. Таким чином, мало місце порушення статті 9 (про 
свободу релігії) Конвенції, що виявилося у зриві Головою Комісії і її 
помічниками богослужбової зустрічі заявників 16 квітня 2000 року. Суд 
приходить до висновку, що національні суди не виконали свої обов’язки… і 
не довели, що позиції сторін були заслухані під час справедливого розгляду і 
при дотриманні принципу рівності. Суд виявив, що мало місце порушення 
статті 6 (про право на справедливий судовий розгляд)” (Сторожевая башня. – 
15 мая 2007 года). 
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НАС ПИТАЮТЬ - МИ ВІДПОВІДАЄМО 

 
 

ЩО ТАКЕ ПРОТЕСТАНТИЗМ? ХТО ТАКІ ПРОТЕСТАНТИ? 
 
До редакції нашого часопису надходять листи, автори яких просять 

розповісти про протестантизм, сутність і стан його окремих конфесій в Україні. 
Питання викликане не тільки тим, що віруючі православних і католицьких 
церков чують з уст священнослужителів негатив на адресу протестантів, 
заперечення належності їх до християнства, а й тим, що протестантами 
журналісти в своїх газетних статтях часто ще називають протестуючих проти 
влади, її політики. Останнє у декого формує думку про належність цих 
невдоволених до якоїсь нехристиянської, а відтак єретичної релігії. В одному 
листі православного автора читаємо: „Як за них можна голосувати, якщо вони 
проти Ісуса Христа?”. 

Протестантизм – одна із течій християнської релігії, що з’явилася на 
початку ХVІ століття. В цьому році відзначають 490-річчя появи в Німеччині 
одного із провідних напрямків протестантизму – лютеранства. Власне й назва цієї 
християнської течії пішла з цієї країни. Протестантизм у своєму розвитку має ряд 
етапів. До його раннього етапу, окрім лютеранства, відносяться ще кальвінізм, 
англіканство та ін. Етап пізнього протестантизму – це баптизм, євангелізм, 
п’ятидесятництво, адвентизм та ін. До нового етапу належать Церква Христа, 
новоапостольство, назаряни, велика кількість заризматичних спільнот тощо. 

Всі протестантські спільноти, поділяючи загальні віросповідні принципи 
християнства, відносять себе до цієї релігії, хоч у віровченні, обрядовій практиці 
чи формах функціонування їх спільнот і способі життя вірних кожної з них є 
дещо особливе. Всупереч претензіям православної і католицької Церков на свою 
посередницьку роль між людиною і Богом, протестантизм проголошує особисту 
віру єдиним шляхом спасіння, а Біблію ( а не Святе передання, рішення 
Вселенських соборів, інші людські писання тощо) – єдиним джерелом 
одкровення. Тому протестантизм значно спростив богослужіння, вбрання 
молитовних будинків, залишив лише два визначені Ісусом Христом таїнства – 
хрещення і причащання. Обгрунтувавши принцип загального священства, він 
відкинув інститут священиків, чернецтва, поклоніння іконам, мощам, святим, 
храмам та ін. Кожна людина у протестантів сама йде до Бога, бо ж тільки він 
може сповідувати її гріхи, помилувати. 

Протестантизм не має свого єдиного світового центру, хоч є центри 
окремих його напрямків. Внаслідок внутрішніх розколів в останніх кількість 
різновидів протестантизму постійно зростає. 

В Україні протестантизм зростає надто інтенсивно. При нинішніх темпах 
він налічуватиме в 2025 році 50% релігійної мережі країни. Нині він має офіційно 
зафіксовану органами влади 7721 релігійну організацію, що становить майже 
25% загальної кількості їх. В тому числі євангельських християн-баптистів – 
3264, християн віри євангельської (п’ятидесятників) – 2328, адвентистів сьомого 

дня – 1045, свідків Єгови – 1015. Громади реформатської церкви (118) є лише в 
Закарпатті. Лютеранські церкви – німецька, українська, інші об’єднання – 
відповідно мають 40, 42 і 19 громад. Пресвітеріан в Україні 68 громад. Є багато 
інших протестантських конфесій і спільнот. Всі протестантські церкви мають 
необхідні управлінські структури, 83 духовних навчальних закладів (біля 20 
тисяч слухачів), налагоджену видавничу діяльність (окрім вниг, видруковують 83 
газети і журнали), опанували ефір українського радіо і телебачення. При 
громадах діє 3830 недільних шкіл, наявні 193 протестантські місії. Надто 
розвинута благодійницька діяльність. Протестанти не залишають людину 
наодинці із її бідами. 

Часопис наш вже в своїх Сторінках конфесій описав низку 
протестантських церков. Ми не маємо можливості тут повторятися. Враховуючи 
зацікавленість наших читачів протестантизмом, редакція „Релігійної панорами” 
звернулася із своїми питаннями до керівництва ряду його спільнот з проханням 
розповісти про себе. Починаємо видрук їх відповідей. 
                                                                                                    

 
ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ-БАПТИСТИ УКРАЇНИ 

 
Баптизм є різновидом пізнього протестантизму. Відтак це є 

християнська конфесія. На українських теренах він появився ще в середині ХІХ 
століття. Тоді його послідовників у нас часто називали штундами із-за того, що 
їх молитовні зібрання проводилися протягом години (нім. мовою година – diе 
Stunde). Називали також (та й ще подеколи нині називають) сектантами із-за 
того, що вони відійшли (відсіклися) від пануючого тоді православ’я. Але вже 
давно спільноти баптистів втратили ознаки сектантськості й відзначаються всіма 
тими ознаками, які засвідчують їх право називатися Церквами. В Україні нині ця 
протестантська конфесія є найбільшою за кількістю своїх послідовників і громад, 
функціонує в декількох незалежних організаційних об’єднаннях. Однією із 
найбільших спільнот християн-баптистів в Україні є Всеукраїнський Союз 
Церков Євангельських християн –баптистів. На питання про нинішній стан ВСЦ 
ЄХБ, передані до Союзу редакцією часопису „Релігійна панорама”, надіслав 
відповіді його Виконавчий секретар Валерій АНТОНЮК.  
1. Який загальний стан церков ЄХБ та перспективи зростання?  

Союз об’єднує 2420 церков та 430 груп євангельських християн-баптистів на 
території України. Загальна кількість членів церкви - близько 140 тисяч. В 
церквах звершують служіння 1720 єпископів та пасторів і близько 4,5 тисяч 
дияконів. В ВСЦ ЄХБ розвиваються багато напрямків служіння.  
Дитяче служіння: при церквах діє 1520 недільних шкіл та 430 дитячих 
клубів. Щорічно проводиться більше 450 дитячих та підліткових таборів.  
Освіта: особлива увага в Союзі звертається на навчання та підготовку нових 
служителів, а також на навчання активних членів церкви та їх підготовку до 
активного служіння; в Союзі нараховується 51 навчальний заклад ( 17 
біблійних шкіл, 8 інститутів, 19 коледжів, 2 університети , 5 семінарій); в 
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рамках державного експерименту відкрито три загальноосвітні християнські 
школи.  
Молодіжне служіння: працює 202 молодіжних клуби; щорічно проводиться 
робота у 120 молодіжних таборах, а також проводяться регіональні 
молодіжні фестивалі, навчальні семінари та конференції.  
Видавничо-інформаційне служіння: в церквах та Об’єднаннях Союзу 
видається близько 30 журналів та газет; офіційний журнал Союзу 
«Євангельська нива» видається щоквартально; виходять в ефір 10 
християнських радіопрограм; використовуються Інтернет ресурси; працює 
офіційний сайт ВСЦ ЄХБ: ecbua.info.; на місцевому рівні працює 3 
телестудії, де готуються до ефіру телепередачі.  
Місіонерське служіння: щорічно приймають хрещення до 5 тисяч 
віруючих, на території України утворюється більше 30 нових церков; 
близько 500 місіонерів з України послані в інші країни світу (Росія, країни 
Прибалтики, Іспанія, Португалія, Грузія, Азербайджан, Вірменія та інші) для 
проповіді Євангелії. Це є головним і пріоритетним завданням життя Церкви.  
Соціальне служіння: відкрито дитячі сиротинці, реабілітаційні центри для 
алко- та нарко- залежних. Союз співпрацює з понад 50 християнськими 
місіями в різних соціальних проектах (служіння незрячим, глухим, в’язничне 
і військове служіння та інші). Союз вбачає подальші перспективи розвитку 
церков ЄХБ в Україні через практичне служіння народу. Наша мета донести 
вічні цінності до кожного в Україні. Саме тому сьогодні для Церкви важливо 
зосередитися на принципових питаннях практики віри з тим, щоб втілювати 
християнську мораль як головну і невід’ємну підвалину розвитку 
українського суспільства.  

2. Які проблеми у сфері державно-церковних відносин має Союз?  
Церква в Україні має нині широке поле для служіння. Складовою 
демократизації суспільства безумовно є також служіння помісних церков 
ЄХБ. Це - важлива та унікальна роль. Через християнські інституції зроблено 
великий внесок в утвердження навіть тих незрілих демократичних надбань, 
які стали вже нормою життя в нашій країні. Але сьогодні спостерігається 
певне охолодження у співпраці держави та Церкви за для духовного 
розвитку України. Секуляризація, як нова хвиля демократизації, впливає на 
такі відносини. Сьогодні церква в Україні здебільшого починає сприйматися 
як духовна структура, в якій зацікавлені тільки при вирішенні складних 
питань, де варто було б почути її голос. Відиак її роль у сфері державно-
церковних відносин все більше зводять до підтвердження певних 
ситуативних позицій влади. При цьому відсутня стратегія розвитку держави 
на базі християнських цінностей, не сформовано бачення співпраці між 
церковними та громадськими організаціями для блага країни.  

3. В чому виявляється діяльність Союзу у сфері благодійництва?  
Церкви залучені до всіх напрямків благодійництва. Робота розвивається 
залежно від особистих можливостей і вміння знаходити компроміси з 
держустановами на місцях. Християнські організації не залучені до розвитку 

соціальних програм на рівні державних проектів, хоча Церква активно і 
самотужки розвиває соціальне служіння. Складається враження, що 
чиновники різних рівнів не тільки не зацікавлені у співпраці з нашою 
Церквою, але й проти неї взагалі.  

4. Як складаються відносини Союзу з іншими церквами?  
Ми підтримуємо добрі стосунки зі всіма церквами та релігійними 
організаціями, сповідуючи біблійний принцип «живіть в мирі зі всіма 
людьми» (Рим.12:18). На державному рівні ми не маємо конфліктів та 
протистояння з іншими церквами. На місцях іноді спостерігається 
напруженість, спричинена особливим ставленням до нас з боку 
православних церков УПЦ МП та УПЦ КП. Причини досить різні, але 
здебільшого пов’язані з місіонерським служінням церков євангельських 
християн - баптистів. Інколи, з метою заборони окремих проектів спільнот 
євангельських християн-баптистів, представники ортодоксальної церкви 
намагаються залучити державні органи влади (і не безуспішно, як для них).. 
Але загалом можливості церков в налагоджені толерантних відносин з 
іншоконфесійними організаціями є надто широкими.  

5. Як Ви оцінюєте нинішнє законодавство України у сфері свободи совісті?  
Чинне законодавство досить збалансовано враховує інтереси церков ЄХБ в 
Україні. Розробка нової редакції закону дещо доповнює та розширює 
можливості діяльності Церкви в Україні (мається на оці проект закону, який 
запропоновано робочою групою для розгляду у Верховній Раді). 
Сподіваємося, що в перспективі він буде прийнятий. Це надасть нового 
імпульсу для реалізації можливостей церквам у служінні.  

6. Яке відношення Союзу до викладання курсу «Християнська етика» в 
загальноосвітніх школах? 

Ми вважаємо, що курс має розкривати загальнохристиянські цінності, 
без конфесійного  забарвлення. Його основним змістом має бути передача 
головних доктрин Біблії через  учбовий процес учням. Ми не поділяємо думку 
про необхідність викладання в рамках цього  курсу культурних традицій 
християнства, обрядів тощо. Виховання нового покоління має  відбуватися на 
основі Біблії. В цьому процесі важливо уникнути домінування будь-якої  
конфесії, а відтак традиції та обмеженого тлумачення. До викладання важливо 
залучити  християнських педагогів в першу чергу. Також вважаємо за доцільне 
проводити додаткову  спеціальну підготовку викладачів, які будуть залучені до 
викладання цього курсу у вузах. Центральний офіс Союзу знаходиться за 
адресою: Київ, вул. Л.Толстого, 3а. 

 
НІМЕЦЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЛЮТЕРАНСЬКА ЦЕРКВА УКРАЇНИ 

 
В Україні діють також і громади раннього протестантизму, зокрема 

лютерани, реформати, англікани та ін. Серед них помітною є діяльність 
Німецької євангельської лютеранської Церкви України, офіс якої знаходиться в 
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Одесі по вул Новосельського, 68. Про її стан розповів Уповноважений НЄЛЦУ п. 
Юрій ШЕФФЕР. 
1. Наша Церква зараз знаходиться у стані відродження. Лютеранська Церква, 

як загальноцерковна структура, була заснована на українських теренах ще в 
1817 році, хоча лютеранські громади у великих українських містах існували 
десь ще з часів Реформації. Потім, за часів радянської влади у другій 
половині 30-х років ХХ століття, вона була взагалі заборонена, а після повної 
депортації у роки війни всіх її парафіян за національною ознакою взагалі 
припинила свою діяльність. Ії відбудова почалася на початку 90-х років м.ст. 
з перших чотирьох громад, заснованих в Одесі, Львові, Києві та 
Дніпропетровську. Але якщо в минулому наша Церква була винятково 
національною, то нині до неї входять віруючі різних національних спільнот. 
Зараз вона - багатонаціональна церква, хоча й з німецькими традиціями 
лютеранства. Перш за все саме з цим ми пов’язуємо свої перспективи і нашу 
впевненість на її зростання.  
На початок 2007 року офіційно зареєстровано державними органами 38 
громад НЄЛЦУ, які обслуговують 32 священики (з них 10 – іноземці ). Своїх 
духовних навчальних закладів і місій Церква в Україні не має. Найбільше 
громад німецьких лютеран в Криму (9), на Одещині (6) і Херсонщині (3). 
Культовими будівлями Церква забезпечена погано. Їх лише 19 (переважно 
орендовані). 

2. Щодо проблем державно-церковних відносин... Поки що існує майнова 
проблема, пов’язана з поверненням колишнього церковного майна або 
виплати компенсацій НЄЛЦУ в тому разі, коли вже з об’єктивних обставин 
неможливо повернення нашого колишнього майна (у випадках його 
зруйнування чи використання на правах власності іншими конфесіями або 
різними юридичними чи фізичними особами). Треба на державному рівні 
затвердити законодавчу базу питання безумовного повернення або 
компенсації майна! 

3. Лютеранська Церква, як взагалі так і зараз, значну увагу приділяє 
благодійницькій діяльності, що витікає саме з її ідеології турботи за душу та 
тіло людини, яка є образом Божим. Проблему в цьому ми бачимо в 
сьогоденній обмеженості наших можливостей у наданні допомоги. При 
цьому ми хотіли б висловити побажання нашій державі у вироблені такого 
податкового законодавства, яке б більше спонукало українських та 
іноземних підприємців у наданні ними фінансової допомоги церковним 
благодійним програмам. Сферою нашої благодійницької діяльності є 
соціальна і медична допомога хворим та особам похилого віку, турбота за 
дітей та організація їх літнього відпочинку, співпраця зі спеціальними 
громадськими організаціями з проблемами СНІДу та туберкульозу. Форми 
тут можуть бути дуже різні: це підготовка волонтерів з догляду за хворими 
та особами похилого віку, недільні дитячі школи, літні табори для дітей та 
молоді і таке інше. 

4. Наша Церква в Україні відноситься до малих конфесійних груп. Хоча її 
вплив на українське суспільство майже не помітний, але українське релігійне 
законодавство надає НЄЛЦУ рівні права з іншими, більш значимими 
конфесіями, права і рівні юридичні можливості духовної праці на ниві Божій. 
Тут, до мови, про це ми можемо судити, порівнюючи нашу діяльність з 
іншими Церквами на пострадянському просторі. НЄЛЦУ має можливість 
висловлювати свої міркування та побажання на державному рівні у 
Всеукраїнській Раді Церков, до якої вона входить, і де спільно з іншими 
Церквами в присутності голови Держкомнацрелігій розглядає різні питання 
державно-церковних відносин. На місцевих рівнях в багатьох місцях України 
наша Церква, в особі своїх місцевих громад, є членом створених у цих містах 
за їх участю т.зв. духовних нарад, до яких входять представники майже всіх 
конфесійних спільнот, але, на жаль, за винятком представників з боку 
колишньої “державно-пануючої Церкви”. У більш широкому плані ми також 
відкриті для міжцерковного спілкування й співпраці, у чому неодноразово 
мали можливість переконатися представники з інших конфесій, з якими, 
часто на приватному рівні, відбуваються духовні перемови – при цьому як 
між парафіянами, так і між священиками. Як відомо, досі ніяких конфліктів 
чи негараздів у иіжконфесійних відносинах у нас не було. Ми сподіваємося, 
що з Божої допомоги й надалі так буде. 

5. Видавнича діяльність НЄЛЦУ базується на періодичному виданні загально 
церковної газети “Согласие” (укр..- “Злагода”). Крім того, в громадах деяких 
міст (наприклад, Київ і Харків) виходить т.зв. “Письмо общины” . До цього 
можливо побажати ще вирішення питання про надання нашій конфесії 
якогось часу у сітці теле- та радіопрограм та площі у газетних виданнях для 
більш широкої інформації української спільноти про духовне життя, історію 
та віровчення Лютеранської Церкви, якій, до речі, виповняється у цьому році 
490 років. 

6.  Вище ми вже торкалися питання про наявне українське законодавство і 
частково сказали про його відповідність потребам часу у відбудові 
демократичного суспільства України. До вже згаданих питань щодо 
повернення майна (чи компенсації за нього) та надання податкових пільг 
підприємцям на пожертвування, можна додати: зняття орендної платні за 
церковну землю (перш за все за ту, яка за попередніх часів була у церковній 
власності), здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси з Церквами як з 
громадськими установами, надання рівних прав і можливостей 
проповідувати для всіх конфесій (у державних вищих і середніх учбових 
закладах, у військових частинах, закладах тимчасового утримання й 
примусового лікування від наркотичної та алкогольної залежності), рівну 
участь в розробці шкільних програм з курсу християнської (і не тільки!) 
етики та історії релігій. 

7. В процес впровадження курсу християнської етики до навчальних планів 
загальноосвітніх шкіл слід залучити всі наявні в Україні конфесії. Якщо це 
буде зроблено по-іншому, то тоді будуть порушені ті чи інші права. Справа в 
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тому, що Україна – це багатонаціональна та багатоконфесійна держава, яка 
покищо має пишатися своєю толерантністю до всіх релігій і народів. У її 
інтересах і надалі будувати гармонійне суспільство! 

8. НЄЛЦУ не проти творчої співпраці з академічним релігієзнавством, якщо з 
їх боку нарешті виникне інтерес до нашої співпраці. В цьому році ми 
святкуємо відразу два ювілеї - нашої Церкви і Реформації Лютера, 
виповнюється 190 років з дати призначення першого Суперінтендента у 1817 
році у 1-ий Південно- російський округ (майже у межах сьогоденної 
України), яке стало початком створення загальної структури нашої Церкви в 
Україні. А головне, як вже зазначалося, цього року у жовтні виповнюється 
490 років з часу Реформації Мартина Лютера, яке надалі стало початком 
створення Лютеранської Церкви у Німеччині, з часом - в Європі й у всьому 
світі. Було б дуже добре, якщо наші церковні робітники, які мають 
напрацьований матеріал, мали можливість в співпраці з науковцями 
інституту релігієзнавства здійснювати наукові публікації з історичної та 
теологічної тематики лютеранської Церкви. 

Центральний офіс НЄЛЦУ знаходиться за адресою: Одеса, вул. Новосельського, 
68. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ СВІДКІВ ЄГОВИ В УКРАЇНІ 
 

Конфесійна віднесеність Свідків Єгови часто викликає різні судження як 
серед науковців, так і серед богословів різних конфесій. Через масову пресу 
взагалі формують думку, що Свідки Єгови ніякого відношення до християнства 
не мають, бо ж вони, дивись, не так розуміють Ісуса Христа, як, скажімо, 
православні чи католики. Але ж ми знаємо, що в історії християнства свого тчасу 
були різні підходи до з’ясування природи образу Спасителя. Те, що Свідки Єгови 
не прирівнюють Бога-Сина до Бога-Батька, ще не означає, що вони є 
антихристиянською течією. Полистайте просто часописи конфесії „Вартова 
Башта” чи „Пробудись!” і Ви переконаєтеся в тому, що вони часто більше уваги 
приділяють Ісусу Христу, його вченню, ніж ті, хто заявляє про свою ледь не 
єдинохристиянськість. Спільнота Свідків Єгови виникла на протестантському 
грунті. Вона з’явилася в 70-х роках ХІХ століття в США на ґрунті адвентизму. Як 
і кожна протестантська течія, Свідки Єгови по-своєму розуміють деякі аспекти 
християнського віровчення, зокрема вчення про Святу Трійцю, смертність душі й 
страшний суд, наступну долю грішних і праведників. Приймаючи в свою душу 
вчення Ісуса Христа Свідки Єгови є серед його послідовників. Релігієзнавці 
відносять конфесію до пізнього протестантизму. Про нинішній стан релігійної 
спільноти Свідків Єгови України свої відповіді на питання часопису „Релігійна 
панорама” надіслав керівник Центру Свідків Єгови Роман ЮРКЕВИЧ.  
1. Який загальний стан Вашої Церкви в країні на цей час і які 
перспективи має вона на зростання? На даний час в Україні є понад 1 500 
релігійних громад Свідків Єгови, до яких належать більше як 138 300 осіб. Ми 

дуже радіємо, що в цьому році 276 126 осіб відвідали в Україні найбільше 
свято Свідків Єгови – Спомин смерті Ісуса Христа. Це на понад 14 000 осіб 
більше, ніж попереднього року. На загал, в порівнянні з минулим роком, цього 
року очікуємо на зріст кількості послідовників нашої конфесії десь у межах 
3%. Незважаючи на чималі бюрократичні труднощі, а подекуди й спротив 
місцевої влади та традиційного священства, в Україні успішно продовжується 
будівництво Залів Царства – культових споруд, де Свідки Єгови проводять свої 
богослужіння. До цього часу вже побудовано 494 Зали Царства, в яких 
зустрічаються 835 релігійних громад. Це означає, що більше половини 
релігійних громад України збираються у своїх Залах Царства. Проте багато 
інших місцевих громад змушені орендувати часто непридатні місця для 
проведення богослужіння. Всього ж, аби задовольнити релігійні потреби 
Свідків Єгови в Україні у місцях поклоніння, на даний час існує потреба 
побудувати приблизно 350 Залів Царства. 

2. Існуючи у суспільстві, церква постійно стикається з проблемами 
відносин з ним. Які проблеми державно-церковних відносин Вас нині 
найбільше турбують? Ми раді, що наша держава визнає право кожної 
людини мати свій світогляд та вільно сповідувати християнську віру. Щодо 
проблемних сфер, то їх є декілька. Будівництво культових споруд. Згідно з 
чинним українським законодавством, релігійні організації не можуть мати 
землю у своїй власності. Тому релігійні громади змушені укладати договори 
оренди землі з її власником. Також для того, щоб побудувати Зал Царства 
(культову споруду), релігійна громада повинна отримати дозвіл на зміну 
цільового призначення землі. Як для оренди земельної ділянки, так і для зміни 
цільового призначення необхідно мати рішення сесії місцевої ради. Впродовж 
2006 року Свідками Єгови було подано біля 140 заявок до місцевих органів 
влади на виділення земельних ділянок. З них до розгляду було прийнято 117 , з 
яких лише у 18 випадках Свідкам було дано дозвіл на оренду землі. Ще 17 
заявок досі знаходяться в процесі розгляду, і правдоподібно у більшості з них 
буде відмовлено. Інші 82 заявки були не задоволені з наступних причин, 
вказаних владою: 50 – немає вільних або підхожих ділянок, 7 – відмовлено без 
пояснення причин, 5 – влада не хоче змінювати цільове призначення землі, 6 – 
брак голосів депутатів, 6 – релігійна нетерпимість. Щодо останнього, типовою 
є виписка з протоколу сесії міськради м. Новоазовська Донецької області 
(травень 2006 року). Місцевій релігійній громаді Свідків Єгови було 
відмовлено змінити цільове призначення земельної ділянки з причини 
«неучасті у виборах та відмові служити в армії», хоча українське законодавство 
передбачає право громадян не брати участі у виборах і дозволяє проходити 
альтернативну службу замість військової. Вищезгадані 18 випадків надання 
землі не означають, що місцеві релігійні громади можуть відразу розпочати 
будівництво. Тепер їм в середньому буде потрібно два роки, щоби зібрати 63 
дозволи від контролюючих органів влади, аби почати будівництво. Саме 
будівництво не буде довгим, – приблизно півтора місяця. Але потім потрібно 
буде знову від одного місяця до одного року, щоби отримати п’ять дозволів 
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для здачі споруди в експлуатацію. Лише після цього можна починати 
використовувати зал як культову споруду. Відстрочка священнослужителям 
від строкової служби в армії. «Центр Свідків Єгови» не веде облік Свідків, які 
подали прохання про проходження альтернативної служби до місцевих 
комісій. Ті Свідки, які бажають, отримують довідку, яка підтверджує, що вони 
є членами релігійної організації Свідків Єгови. Пізніше вони можуть 
використовувати її, подаючи прохання про альтернативну службу. Ми не 
маємо інформації про жоден випадок, коли члену нашої релігійної організації 
було відмовлено в альтернативній службі. Проте через минулорічну зміну 
Закону «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (від 
04.04.2006 року), ряд наших священнослужителів в деяких областях мають 
певні труднощі з отриманням відстрочки. У ст. 13 цього Закону визначено, що 
за рішенням призовної комісії відстрочка від призову надається 
священнослужителям, які закінчили духовні навчальні заклади і займають 
посаду в релігійних організаціях. Згідно зі Статутом „Центру Свідків Єгови” та 
внутрішніми канонічними правилами Свідків Єгови, для призначення осіб, які 
мають духовний сан та є священнослужителями, не передбачене навчання у 
будь-якому духовному навчальному закладі. Такі випадки, власне, й розглядає 
стаття 15 цього ж Закону. Там сказано, що у випадках, не передбачених цим 
Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути 
надана призовникам згідно з рішенням обласної призовної комісії за поданням 
районної призовної комісії. На жаль, не всі представники районних призовних 
комісій розуміють ці нюанси, що й створює несправедливість у неоднаковому 
ставленні держави до священнослужителів різних конфесій. Проте ми 
сподіваємося на взаємопорозуміння та залагодження цієї ситуації. 

3. Сфера і форми благодійницької діяльності Вашої релігійної спільноти. 
Проблеми і побажання. Благодійна діяльність Свідків Єгови полягає, в 
основному, в наданні безплатної біблійної освіти. Кожен Свідок щомісяця 
добровільно виділяє час для цієї просвітницької діяльності. Звичайно, Свідки в 
місцевих громадах є дружніми і допомагають тим, хто в потребі, проте, як каже 
одне африканське прислів’я, краще навчити людину ловити рибу, ніж годувати 
її рибою. Маємо багато прикладів того, як покращилося життя українців, було 
врятовано від розпаду чимало сімей після того, як люди почали вивчати і 
застосовувати в житті поради з Біблії. Ми проводимо свою біблійну освітню 
працю у місцях позбавлення волі. Ведеться листування із 160 виправними 
закладами в Україні. В’язням відправлено сотні листів, Біблій, книжок, брошур 
та журналів. Деякі з тих, хто, знаходиться у виправних закладах, стали 
Свідками Єгови. У деяких виправних закладах проводимо щотижневі 
богослужіння. Також, докладаємо особливих зусиль, щоби знайомити з 
Біблією глухих громадян України. Для цього багато Свідків Єгови вивчили 
мову жестів, і тепер багато глухих людей стали Свідками Єгови. По всій країні 
вже діють 8 повноцінних церков (зборів) мовою жестів та 54 менші групи. 
Богослужіння в цих релігійних громадах проводяться винятково тільки мовою 
жестів. Організовуються великі богослужіння (конгреси), які також 

проводяться винятково мовою жестів. Наприклад, 6-8 липня 2007 року у Києві 
відбувся такий конгрес, на якому були присутні більше 1300 осіб, 18 з яких 
потім охрестились. Для навчання глухих людей готуємо відеокасети та DVD 
диски з біблійною інформацією мовою жестів. Для сліпих людей друкуємо 
біблійні публікації шрифтом Брайля. В Україні є чимало національних 
меншин, тому ми розповсюджуємо Біблії та біблійну літературу в основному 
36-ма мовами. Багато людей, хоча добре розуміють українську або російську 
мову, все ж таки прагнуть вивчати Біблію рідною мовою. В Україні, окрім 
україномовних та російськомовних громад Свідків Єгови, у 81 громаді 
богослужіння відбуваються румунською мовою, у 23 – угорською. Окремі 
богослужіння відбуваються теж у менших групах англійською, китайською, 
польською та французькою мовами. Також проводяться конгреси угорською 
мовою в місті Берегово (Закарпаття) та румунською мовою в селі Нижня Апша 
(Тячівщина, Закарпаття). Релігійні журнали «Вартова Башта» і «Пробудись!» 
замовляються і безкоштовно розповсюджуються в Україні не лише 
українською чи російською мовами, але й арабською (110 примірників), 
англійською (1205), азербайджанською (388), вірменською (461), китайською 
(246), польською (120), румунською (10736), угорською (5780) мовами. Тут 
названо лише деякі з 36 мов, якими Свідки розповсюджують свої журнали. Це 
допомагає людям з різних національних меншин вчитися біблійної правди, 
зберігаючи свою національну самобутність та культуру. У своїх виданнях ми 
приділяємо велику увагу проблемам, котрі стосуються людей з так званих груп 
ризику – це питання СНІДу, наркоманії, алкоголізму тощо. Обговорюємо, як 
такі люди можуть долати свої проблеми та труднощі, застосовуючи біблійні 
поради, і як вони можуть робити своє життя більш плідним та змістовним. 
Користь з цих видань отримують і родичі осіб з групи ризику. 

4. Україна – поліконфесійна країна. Як складаються у Вас міжконфесійні 
відносини? Чи маєте Ви якісь конфлікти у відносинах з іншими 
Церквами? У декількох випадках окремі Свідки Єгови під час релігійного 
служіння зазнали брутального поводження з боку недружніх господарів 
помешкань. Оскільки такі дії є злочином, вчиненим проти особи, кожна 
людина сама приймає рішення про те, чи вдаватися до юридичного захисту, а 
чи ж ні. Депутат Львівської міської ради Володимир Гірняк через нетолерантне 
сприйняття факту, що його дружина стала Свідком Єгови, за допомогою 
певних зв’язків та впливу львівського осередку УНП створив штучний 
конфлікт нібито між представниками деяких конфесій Львівщини та Свідками 
Єгови. Про це бажання депутата перенести сімейний конфлікт у дуже чутливу 
релігійну сферу повідомлено відповідні державні органи, котрими проводиться 
певна робота щодо запобігання таких ситуацій у майбутньому. 

5. Ваша видавнича діяльність, забезпеченість власними періодичними 
виданнями і вихід у державні засоби масової інформації. Як відомо, ми 
видаємо два періодичні релігійні журнали. Журнал «Вартова Башта» виходить 
двічі в місяць. Тираж кожного номера в Україні – більше 651 000 примірників 
54 мовами. Журнал «Пробудись!» виходить раз в місяць. В Україні його тираж 



62                              63 
зараз становить 731000 примірників 46 мовами. 
 Державні засоби масової інформації час від часу публікують про нас певний 
матеріал, який часто є конфесійно заангажованим і недружелюбним щодо нас. 
Хотілося б побільше мати справу з чесним і об’єктивним підходом, який, 
наприклад, демонструє часопис «Релігійна Панорама». 

6. Ваша думка про наявне законодавство України у сфері свободи совісті. 
В якому аспекті воно потребує удосконалення? Ми дуже вдячні українській 
державі за те, що в цій країні існує прогресивне законодавство про свободу 
совісті, яке дозволяє нам вільно сповідувати свою релігію. Проте завжди 
можна щось покращити. Ми вже неодноразово подавали свої пропозиції як 
Державному комітету України у справах релігій, так й різним науково-
дослідним інститутам, які працюють в цій галузі. Наші пропозиції стосуються 
деяких нормативних актів, що стають на заваді повної реалізації 
конституційних прав громадян України щодо свободи совісті. Вище вже йшла 
мова і про земельні питання, і про питання, пов’язані з будівництвом, питання 
відстрочки від призову на строкову службу для священнослужителів. Також 
багато питань виникає щодо особливого статусу релігійних організацій, які 
зареєстровані як юридичні особи. Проблема полягає у тому, що до релігійних 
організацій – юридичних осіб в державних фіскальних органах ставляться так 
само як до підприємств, які займаються комерційною діяльністю та мають 
прибуток. Ці органи не розуміють особливостей релігійних організацій і 
вимагають подання різноманітних звітів, які релігійна організація не надає і не 
може надавати по своїй суті. Сподіваємося, що найближчим часом наші 
пропозиції будуть реалізовані законодавчим шляхом. 

7. Чи не порушить впровадження християнської етики в навчальні плани 
шкіл право Вашої конфесії на свободу віросповідань? Які тут є проблеми? 
Важко погодитись з бажанням деяких осіб чи інших конфесій впровадити до 
навчального процесу цю дисципліну. Цей факт викликає запитання не тільки 
релігійного плану, але й етичного та юридичного. Державна система освіти в 
Україні має світський характер, школа відокремлена від церкви. То ж вводячи 
у навчальний процес християнську етику, держава перебирає на себе не 
властиві їй функції. Людина, яка має бажання отримати релігійну освіту, має 
можливість реалізувати це бажання у спеціальних духовних навчальних 
закладах, недільних школах тощо. Пропозиція ввести у навчальний процес 
релігійні дисципліни поза рамками освітньої програми є умовою для 
зловживань у цій сфері та надання таким дисциплінам, з часом, рангу 
обов’язковості. Ми вже маємо негативний досвід, коли факультативний 
предмет «Християнська етика» набув у деяких регіонах України рангу 
обов’язкового, що призводить до дискримінаційного ставлення до учнів, які не 
сповідують найбільш прийняту в тому чи іншому регіоні релігію та 
відмовляються вивчати цей предмет. А це, в свою чергу, негативно впливає на 
емоційний стан таких учнів. На нашу думку, релігійною освітою дітей повинні 
займатись батьки дитини. Для цього в Україні існує як законодавча, так і 
науково-релігійна база. Допомогу у релігійному навчанні, на приватному рівні 

за згодою батьків, можуть надавати священнослужителі тієї конфесії, до якої 
належать батьки або один із батьків дитини. 

8. Які, на Вашу думку, наявні шляхи творчої співпраці Вашої конфесії з 
академічним релігієзнавством? Ми, без сумніву, раді, що академічне 
релігієзнавство в Україні розвивається за найкращими світовими зразками. 
Останніми роками до нас звертається чимраз більша кількість науковців з 
різних областей України та різних країн світу, які почали досліджувати історію 
Свідків Єгови в Україні та СРСР. Впродовж минулого року, наприклад, з нами 
співпрацював відомий німецький історик, професор Герхард Безьє 
(університети Хайдельбергу та Дрездену, Інститут Досліджень Тоталітаризму 
ім. Ганни Арендт), який організував цієї весни в Польщі наукову конференцію 
«Свідки Єгови під європейськими диктаторськими режимами впродовж 20-го 
століття». Зараз співпрацюємо з університетом Північної Кароліни (Чейпел 
Хілл, США) стосовно історії Свідків Єгови під тоталітарним режимом СРСР. 

Відтак, зі свого боку, ми завжди надаємо провідним українським та 
закордонним історикам та релігієзнавцям найновішу і достовірну інформацію 
про історію, вірування та діяльність Свідків Єгови в Україні та світі. Нам 
приємно співпрацювати з ними. Доречно тут також згадати, що в травні 2006 
року більше 30 науковців – учасників ХVІ Міжнародної конференції «Історія 
релігій в Україні» (проходить щорічно на базі Львівського відділення Інституту 
української археографії та джерелознавства НАН України), які репрезентували 
ведучі академії та університети України, відвідали „Центр Свідків Єгови” в 
Брюховичах біля Львова в рамках круглого столу «Львів та релігійний 
плюралізм». Нашим Центром було організовано спеціальні екскурсії, а також 
спільно обговорено важливість неупередженого підходу до вивчення різних 
християнських конфесій в Україні. Ось якого листа ми отримали пізніше від 
доцента О. Білецької: «З великою приємністю згадую той чудовий день, коли 
була на екскурсії. Ми в Черкасах, коли читаємо студентам лекції з історії Свідків 
Єгови, користуємось старою радянською літературою, яка писала про Свідків 
лише погано. Добре, що ви дозволили екскурсію. Це показує, що релігійна 
організація Свідків Єгови – відкрита організація по відношенню до людей і до 
держави. Вам немає що втаємничувати. Ваша історія в Україні за часів 
комунізму-атеїзму є трагічна. Але ви вистояли, зберегли вірність своєму 
вшануванню Бога. Мабуть і за це Він допомагає вам, адже такий великий ваш 
зріст в Україні і у нас на Черкащині – це вражаюче. Добре, що ви є».  
Центральний офіс спільноти за адресою: Львів, смт. Брюховичі, вул. Львівська, 
64. 
 

Матеріал про протестантизм в Україні 
підготував А.М.КОЛОДНИЙ. 

Продовження в наступному числі 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 

 
 

ВЧЕННЯ САТЬЯ САЇ БАБИ* 
 
Жодний релігійний лідер Індії не може похвалитися такою кількістю 

своїх послідовників і такою харизмою, як Шрі Сатья Саї Баба. Баба, як це 
засвідчують його вірні, є дійсний Бог, що має такі три якості – всемогутність, 
всезнаючість і всюдисутність. Сам Саї Баба повчає: „Існує тільки одна раса – 
людство. Існує тільки одна мова – мова серця. Існує тільки одна релігія – релігія 
Любові. Існує тільки один Бог – і він всюдисущий”.Саї Баба засвідчує 
невігластво тих людей, які вважають, що Бог знаходиться десь в небесних далях, 
в той час як Він присутній в кожній людині і в будь-якій рослині. 

 
САЇ БАБА ПРО СВОЮ МІСІЮ В СВІТІ 
Саї Баба відомий мільйонам його прихильників ще як Баба-Аватар. При 

цьому слово „Аватар” означає втілення Бога в 
людській формі. Саме через Аватару він 
виявляє в людському обліці (?) незбагненну 
для нашого розуміння свою силу, мудрість і 
знання. Багато людей, які знають Саї, 
засвідчують притаманність йому цих якостей, 
а відтак визнають його Аватарою. Як 
божественний вчитель, Сатья Саї Баба, в що 
вірять, раніше втілювався як Рама, Шіва, 
Крішна. Його посланцями були Заратуcтра, 
Ісус Христос, гуру Нанак, інші Вчителі 
Людства. Як це нам пише до „РП” один із 
послідовників Саї Баби з Києва під ім’ям 
Олександр, „Сатья Саї не вміщений у 
дворукому тілі, його свідомість розлита 
повсюди і немає такої точки космічного 
простору, в якій він не відчуває Себе Собою”. 

Сам Саї Баба про себе свідчить так: 
„Якби я з’явився серед вас як Нараяна з 
чотирма руками, що тримають раковину, диск, булаву і лотос, то вам прийшлося 
б тримати мене в музеї і брати плату з тих, хто прагне дарпшана. Якби я з’явився 
як звичайна людина, ви не повірили б моєму вченню і не пішли б за ним. І ось я 
з’явився у цій людській формі, маючи при цьому надлюдську мудрість і 
могутність, і я демонструю час від часу ці чудеса… Я зовсім не використовую 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
* Статтю підготував до видруку д.філос.н., проф. А.Колодний. 

тапас (аскетичну практику), дх’яну (медитативну практику). Я прийшов, щоб 
самому надихати в благословляти всіх садхаків. Я – не чоловік і не жінка, не 
дідусь і не юнак. Я – все це разом взяте. Я – внутрішня пружина у всьому, що 
рухається й існує. Я – енергія, сила, яка рухає все. Я – знаючий і знання… Я - 
внутрішній правитель. Я знаходжуся у ваших серцях. Я прийшов, щоб відновити 
давній прямий шлях до Бога”.  

Відтак своє призначення Саї Баба вбачає в тому, щоб через Істину й 
Любов відродити в людині прагнення до духовності, а в людства – прагнення 
жити в любові і співпраці замість ненависті й ворожнечі. „Проповідь Праведності 
(дхарми) – ось моя мета, поширення Праведності – ось моє завдання”,- говорить 
Саї Баба, заявляючи при цьому, що він прийшов, щоб відновити прямий шлях до 
Бога, об’єднати людство в одну братню сім’ю. Це має відбутися нібито тоді, коли 
людство зрозуміє й усвідомить, що людина – це чистий дух, а тому вона за своєю 
суттю є божественна. Саме з таким розумінням і усвідомленням досконалість 
чистоти і невід’ємна божественність людини здійснять належну трансформацію 
її особистості. 

Усвідомити свою божественність людина зможе лише тоді, коли вона 
вестиме праведний спосіб життя, ставитиметься з любов’ю й щирістю до 
ближніх, всього живого, служитиме їм. „Служіть Богу, послуговуючи водночас 
людині”,- закликає Аватар. Щоб допомогти людині в цьому, Саї Баба чітко 
визначив принципи Істини (Сатья), Праведності (Дхарма), Миру (Шанті), Любові 
(Према) та Ненасилля (Ахімса). Саме вони мають постійно зумовлювати думки, 
емоції та діяння людини. Визначальним серед цих принципів є Любов, бо ж 
тільки при її наявності людина зможе осягнути Істину, прагнути до Праведності 
й Ненансилля, здобути Мир. Долаючи егоїстичність, Любов зможе проявитися в 
житті людини лише тоді, коли вона знищить своє Его, відчуття Я, Мене і Моє, 
здолає мирські бажання і прив’язаності, зрозуміє, що мирські речі і відносини – 
тимчасові й перехідні - не повинні поставати об’єктами людських побажань. 
Треба „бути в цьому світі, але не від цього світу”. Відтак шлях духовності – це 
рух від егоїзму до самовіддачі, а „щастя – проміжок між двома нещастями”. 

Свою місію Саї Баба вбачає в тому, щоб привести людство зрештою до 
ери миру й добробуту, коли національні й релігійні спільноти людей будуть жити 
в співпраці, керуючись при цьому доброю волею і такими принципами людських 
взаємовідносин, які грунтуються на істині й любові. Баба впевнений, що він 
досягне цього. При цьому Саї закликає всіх служити своїм ближнім. 
Послідовників своїх він повчає: „Любіть всіх і служіть всім”, не очікуючи за це 
якихось нагород, бо ж служіння таке є Божественний акт.  

 
ОСНОВИ ВІРОВЧЕННЯ САЇ БАБИ 
Саї Баба неодноразово заявляв, що він прийшов у світ не з метою 

створення якоїсь нової релігії і не з метою навернення всіх людей в індуїзм. Він 
проводить межу між релігією, як певною формою поклоніння, і духовністю, що є 
сутністю будь-якої релігії. Баба говорить, що нікому не треба змінювати свою 
релігію, бо ж в кожній релігії є Істина, яку слід пізнати й глибоко усвідомити. 
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При цьому Аватар закликає всіх людей прийти до нього, щоб пізнати його 
вчення, а потім знову повернутися у своє рідне релігійне середовище й бути в 
ньому вже більш вірним послідовником. „Хай існують різні релігії, хай вони 

процвітають, - наголошує Саї Баба. – Хай 
славу Бога оспівують на всіх мовах і в різний 
спосіб”. Великий Аватар навіть прагне по-
своєму об’єднати всі релігії світу, бо „існує 
тільки одна мова – мова серця, існує тільки 
одна каста – каста людства, існує тільки одна 
релігія – релігія любові, тільки один Бог і Він – 
Всюдисущий”. 

Баба вчить, що Бог є ніргуна (не має 
якихось якостей), але заради духовно незрілих 
він має й сторону сагуна (наявність якостей). 
Загалом, згідно вчення Саї, світ є ілюзією, 
породженою майєю. Відтак покладатися на 
нього не слід. Але, певне враховуючи те, що 
таке ставлення до світу не сприяє участі в 
земних проблемах, Баба тут же називає цей 
світ божественним. Найпростішим шляхом 

усвідомлення людиною свого істинного Я є її відданість. Саме „бхакті очищає 
серце, возвеличує бажання і дає цілісний світогляд. Воно приносить Божу 
благодать… Відданість має здатність спустити Бога на землю”. 

Вчення Саї Баби про бхакті марге можна підсумувати в таких 
судженнях: 

1. Усвідом абсолютну банальність й незначимість речей, почестей і 
нагород цього світу й майбутнього.  

2. Усвідом, що ти знаходишся в полоні нижніх світів й прагни 
звільнитися з них. 

3. Усвідом, що наші почуття зорієнтовані частіше назовні, тоді як той, 
хто прагне до самосвідомості, має дивитися всередину. 

4. Відвернися від злочинів і заспокійся, приведи свій розум до стану 
спокою. 

5. Веди життя істини, самообмеження, порозуміння і правильної 
поведінки. 

6. Вибирай добре, але не приємне. 
7. Керуй своїм розумом і почуттями; не дозволяй їм носитися подібно 

дикому і злобному коню. 
8. Очисти свій розум через полишення ілюзій „Я – це тіло” чи „Я – це 

розум”. Із задоволенням виконуй обов’язки свого статусу в житті. 
9. Віднайди гуру. Пізнай себе наскільки тонко, щоб ніхто не зміг 

навіть сподіватися оволодіти твоїми силами. Допомога великого 
вчителя, який сам пройшов цей шлях і досяг самосвідомості, 
абсолютно необхідна. 

10. Усвідом свою повну безпомічність і віддайся гуру. Тоді прийде 
божественна благодать. Світ розквітне. Радість потече через тебе.  

Виявляючи свою затурбованість насамперед людською душею, Саї Баба 
водночас визнає те, що людина – істота соціальна, що вона має свої обов’язки 
перед суспільством. Тому він вимагає від своїх послідовників, заради їх 
духовного розвитку і забезпечення гармонійного життя в суспільстві, слідувати 
визначеному ним Кодексу поведінки і дотримуватися також визначених ним 10 
принципів. Подаємо їх повністю. 

Кодекс поведінки: 
1. Щоденна медитація і молитва. 
2. Щоденний баджан і молитва разом із членами сім’ї. 
3. Участь в духовних і освітніх програмах Сатья Саї (Бал Вікас), які 

організовуються Центром для дітей відданих Саї. 
4. Участь в громадській роботі й інших програмах Організації. 
5. Відвідування принаймні хоч раз на місяць сумісних баджанів, які 

проводить Центр. 
6. Регулярне вивчення праць Саї. 
7. Говоріть зі всіма ласкаво і з любов’ю. 
8. Не говоріть щось погане про інших людей, особливо при їх 

відсутності. 
9. Визначіть у своєму житті „потолок для бажань”, використовуйте 

одержані збереження для служіння людству. 
 
Десять принципів: 
1. Шануйте як священне землю, на якій ви народилися, будьте 

патріотами своєї нації і водночас не критикуйте і не висловлюйтеся 
погано про інші нації. Навіть в думках і снах ви не повинні 
приносити якесь зло своїй країні. 

2. Поважай однаково всі релігії. 
3. Усвідом братство всіх людей і поводься зі всіма як з братами. 

Любіть всіх. 
4. Тримайте своє помешкання в чистоті, оскільки це підтримує гігієну 

і здоров’я, допомагаючи вам. 
5. Практикуйте доброчинність, але не заохочуйте злиденних роздачою 

грошей. Забезпечуйте їх їдою, одягом і приютом. Допомагайте їм 
іншими шляхами, але не заохочуйте лінивих. 

6. Ніколи не беріть і не давайте хабарі. Не дозволяйте торжествувати 
корупції. 

7. Загнуздайте зависливість і ревнощі, розширюйте свій світогляд і 
проникливість. Поводьтеся зі всіма однаково, незалежно від їх 
кастової чи соціальної належності й віросповідання.  

8. Робіть настільки, наскільки це є можливим, все самі, навіть якщо ви 
багаті і маєте служанку. Служіть суспільству особисто. 

9. Прийміть і розвивайте любов до Бога. Майте зневагу до гріха. 
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10. Ніколи не йдіть проти законів держави. Прагніть дотримуватися їх 

букви і духу.  
Баба визначив шість ворогів людства: кама-похіть, кредха-гнів, лобха-

скупість, моха-прив’язаність, мада-гординя та маталр’я-злість. „Цих демонів слуд 
перемогти шляхом духовного самовдосконалення”,- повчає він. Сатья Саї 
закликає своїх послідовників не витрачати марно гроші, час, енергію,обачливо 
ставитися до кожної хвилини дня нинішнього, бо ж ця хвилина ніколи не 
повернеться. Багато сил йдуть у людини на негативні її емоції – гнів, ненависть, 
заздрість, ревнощі тощо, а відтак ця її енергія, вчить Саї, не йде на служіння 
людям, насамперед – Господу, а витрачається надаремно. 

Радячи людині опанувати принципами нового життя, бабізм перший 
крок його визначає надто простим. Прокинувшись вранці, підійди до дзеркала й 
усміхнися собі. Коли очі твої будуть випромінювати добро і світло, то зміниться 
докорінно весь простір навколо тебе. Його відлуння збережеться протягом всього 
дня. Воно притягуватиме до вас сердечність і теплоту з боку всіх тих людей, з 
якими вам прийдеться спілкуватися. 

Спочатку, як зазначає Саї Баба, людина думає, що вона і є саме те 
фізичне тіло, відображення якого вона бачить в дзеркалі. Проте з часом до неї 
приходить усвідомлення того, що тіло – то лише одяг Душі. Матерія тіла надто 
щільна, важка, „зимова”. Людина, за вченням бабізму, не повинна асоціювати 
(ототожнювати) себе ні з своїм тілом, ні з своїми почуттями, ні з своїми думками. 
Вона - сяюча Божественна Атма (Душа).Саме Безсмертна Атма – Бог в людині – 
творить форми одну за другою. Вони і є тимчасовими особами, що 
відправляються Атмою у світ. Ці „відрядження” необхідні: для пізнання особою 
фізичного світу через працю й її стосунки з іншими людьми; для 
самоудосконалення особи; зрештою – для усвідомлення часовообмеженою 
особою своєї безсмертної Душі й злиття з нею. Саме це, робить висновок Саї 
Баба, і є „поверненням до Батька Небесного”. 

 
СПОСІБ ЖИТТЯ І МЕДИТАЦІЯ В САЇЗМІ 
Своє покликання Саї Баба вбачає в тому, щоб об’єднати людство в одну 

сім’ю. На його переконання, це станеться тоді, коли людство зрозуміє й 
усвідомить, що людина є чистий дух, а він за своєю сутністю є божественним. А 
щоб усвідомити свою божественність, людина має вести праведний спосіб життя, 
ставитися до своїх бажань, до всього живого з любов’ю і щирістю.  

Саї Баба виробив чіткі принципи життя своїх послідовників. Вони 
передбачають такі дії: 1.Усвідомлення наявності божественності всередині себе. 
2. Ставлення до свого життя з любов’ю. 3. Виявляти постійно прагнення до 
знищення е г о. 4. Служіння Богу через служіння людям. 5. Мати однакове 
сприйняття і виявляти однакову повагу до всіх релігій.  

Відвідування спільнотних баджанів має виражатися в участі у 
колективних молитвах в ашрамах. Ашрам – це територія, де збираються 
послідовники вчення Саї Баби для сумісного моління. Відтак ашрам – це аура 
іншого світу. Як правило, в них наявні свої соціальні установи і структури: 

пошта, телеграф, їдальня, музенї, торгівельні кіоски, супермаркет, обов’язкого 
книжковий з продажу праць Саї Баби, готельні приміщення, що нагадують наші 
гуртожитки. Головна частина ашраму – мандір. Це місце для богослужінь, які 
розпочинаються о третій годині ночі. При цьому жінки моляться окремо від 
чоловіків. Під час богослужінь в мандірі звучать не лише традиційні індуські 
молитви-мантри, а й молитви рідного віросповідання присутніх. 

Саї Бабою розроблене чітке вчення про Садхану. Садхана – це така 
духовна практика, в результаті якої здійснюється очищення людини й 
наближення її до Бога. Відбувається очищення тіла, розуму й душі в процесі 
зростаючої духовності, моральності й праведності. Садхана відроджує істину, 
добро й красоту за допомогою піднесених думок, правдивих і вагомих слів, 
благородних дій. 

В різні періоди історії людства це очищення здійснювалося різними 
методами. В Кріта-югу це була проста медитація, в Трента-югу – просто 
жертвоприношення, у Двапара-югу – поклоніння образу Бога в храмах, а ось в 
нинішню епоху – Калі-югу – перевага віддається оспівуванню імені Бога. Саї 
Баба визначив 9 видів поклоніння як Садхану:  

ü слухання про славу Божу (шраванам); 
ü оспівування слави Божої (кіртанам); 
ü постійне повторювання імені Божого (вішнунамасмаранам); 
ü слуджіння Лотосовій ступні Господа (падасеванам); 
ü ритуальні обряди й поклоніння Господу (арчанам); 
ü смиренна відмова від себе на користь Господа (ванданам); 
ü служіння людям як служіння Господу (даасьям); 
ü поклоніння у формі дружби, благородства думок, слів і справ 

(шнехам); 
ü повне відречення від індивідуального Я і віддання себе Господу 

(атманіведанам). 
Дотримання цих дев’яти видів поклоніння, на думку Баби, приведе 

людину до самовдосконалення.  
Особливе місце в житті саїста займає медитація як особливий вид 

духовної практики, що має справу із внутрішнім світом людини. „Правильна 
медитація, повчає Саї Баба, - це коли всі думки й почуття зливаються в Богові”. 
Якщо людина зводить медитацію лише до набору певних зовнішніх вправ, то 
вона, за словами Саї, „не здатна одержати милість Бога”. 

Наявна велика кількість видів медитації. Але кожний з них був 
успішним у свій час. Баба не заперечує жодного з їх видів, але застерігає, що 
„сьогодні практично неможливо знайти гуру, який би мав повну компетентність, 
необхідну для навчання медитації. Вони не знають всіх її тонкощів і 
особливостей”. Тому Аватар дає пораду: „Починай рано, просувайся обережно, 
добирайся благополучно!”. 

В книгах з саїзму звучить порада людям, які прагнуть займатися 
медитацією:щоразу присвячувати її Бабі і просити у нього допомоги й захисту, бо 
ж якщо до Баби звернутися з любов’ю і вірою, то милість Бога буде Вам 
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дарована. В наш час тільки Бог є істинним і надійним Гуру. Починати медитацію 
слід молитвою-проханням, а завершувати молитвою подякою. 

Саї Баба радить займатися давнім видом медитації – на світло. Вона 
називається „Джьоти-медитація”, є ефективною і успішною. Головне – Баба сам 
буде внутрішньо керувати цією медитацією. Ось як описує саїстська література 
перші сходинки в Джьото-медитації, що називаються концентрацією: „Поставте 
передсобою запалену свічку, сядьте перед нею в позі лотоса або в якійсь іншій 
зручній позі. Уважно дивіться на полум’я протягом деякого часу. Потім, 
закривши очі, мисленно уявіть полум’я і перенесіть його всередину себе в 
міжбрів’я. Потім опускайте полум’я у своє духовне серце… Коли воно досігне 
лотосоподібного серця, в думці уявіть, як пелюстки починають повільно 
розкриватися один за одним під впливом світла… Тепер вже в нашому серці 
немає місця для темних почуттів і думок, божественне світло вигнало їх… 
Уявіть, що світло все більше і більше поширюється. Воно стає сильнішим і 
яскравішим. Ось воно проникає у ваші руки й ноги, і відтепер вони більше не 
будуть творити темні і злі дії. Вони стають інструментами світла й любові”. 
Спеціальні інструкції вчать тому, як переносити світло ина різні частини тіла, а 
зрештою виносити його й поширювати на різних людей, на все живе, на весь світ. 
І ось коли ваше індивідуальна самосвідомість розчиняється в універсальному й 
зникає, то лишається лише Бог. Бож „світло є Бог, як і Бог є світло”. 

Баба дає ряд корисних порад з практики медитації. Насамперед він 
радить починати медитувати надто рано, коли навколо спокій і тишина, не 
здійснювати медитацію, сидячи на землі, щоб не піддаватися її внутрішніх 
енергетичних процесів, проводити медитацію в певний час і в певному місці, 
медитувати слід не менше 30 хвилин та ін. „Медитація покликана дати деякий 
відпочинок нашому неспокійному й капризному розуму”. Саї Баба радить ще: 
„Вранці і ввечері – медитація, а вдень – добрі справи”. 

Рухаючись у своїй духовній практиці, людина втявляє, що вона просто 
не може коїти щось погане. Внутрішня латентна Божественність постає як 
совість, що спрямовує її життя і вчинки. Саї вчить у житті керуватися любов’ю, а 
не злобою, завидками, гордістю, скупістю й ілюзією. Він вчить: „Прагніть бачити 
добро! Робіть добро! Будьте добрими!” Саї рекомендує дружити із праведними, 
співчувати нещасним, ділити радість із добротворцями, а також приділяти 
більшек уваги своїм недолікам, а не помилкам інших.  

 
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ САЇ БАБИ 
Свій життєвий шлях Саї Баба розглядає як історію Господа, що 

розкрився в людській формі на Землі. З’явився Саї на світ у маленькому і тихому 
поселенні Путтапарті округу Анантпур, що недалеко від промислового 
Бангалору. Це – індійський штат Андхра Прадеш. Народився він 23 листопада 
1926 року. Саї був четвертою дитиною в простої і благочестивої супружньої (?) 
пари. Назвали його Сатья Нараяна Раджу. Хлопчик з’явився на світ надто 
незвично. Мати його пішла по воду і нібито побачила біля колодязя світлу голубу 
кулю, яка плавно покотилася і ввійшла в неї. Жінка втратила свідомість і з того 

часу стала носити у своєму череві незвичайне дитя. Місцевий священик пояснив 
це так: „Ти носиш в собі Велику душу”. Саї Баба заявляє, що ще до свого 
народження він знав, де народиться і що з’явиться на цей світ з чудесними 
здібностями. Очевидці розповідають, що за декілька днів до його народження в 
будівлі Раджу нібито заграли всі музичні інструменти, які там були, а охороняла 
немовля в колисці велика кобра. Говорять, 
що ще в колисці дитятко оволоділа всіма 
йогічними сіддхами. Воно була любимцею 
всього села. Кожний прагнув поласкати його 
й чимось смачненьким погодувати. Всіх 
притягували до себе його чудові завитушки, 
чарівна усмішка. Сатья любив завжди 
носити на лобі широкі полоски слідів від 
вібхуті і намальовану точку кумкум. 
Пояснював це він тим, що є водночас і Шіва 
і Шакті, а тому у нього мають бути і вібхуті і 
кумкум. 

Ази релігійної освіти Сатья одержав 
від свого діда Кондами Раджі. Формальну 
освіту він розпочав у своєму рідному селі. Із-
за великої любові до всього створеного 
Богом хлопчика називали в селі ще 
Брахмаджняні. Він тримався подалі від тих місць, де вбивали тварин і птахів, 
навіть де ловили рибу. Сатья часто тікав у помешканеня Карнамів, які були 
брамінами й вегетаріанцями. Ще дитям він виявляв велику співчутливість до 
людських бід, завжди умовляв своїх рідних нагодувати обездолених, часто 
віддавав свою їжу голодним. Водночас він не сприймав будь-які знущання з 
тварин, зокрема ті, які виявлялися підчас ігор на різних фестивалях. 

Неабиякі здібності виявляв Сатья в навчанні. У віці 8 років його визнали 
гідним продовжити навчання у Вищій Початковій школі в Букапатнам. Дві з 
половиною милі хлопчик ходив до цієї школи за будь-якої погоди. Вчителі 
відзначали його чесність, скромність, працьовитість, послушність. Вже в школі 
Сатья проводив пуджу над якимсь зображенням і здійснював араті, роздаючи при 
цьому прасад, який нібито йому передавав якийсь Грама Шакті.  

Сатья Нараяна, на відміну від багатьох своїх одноліток, ніколи не любив 
дивитися кінофільми. Він вже тоді відзначав ті низькі ідеали, які проповідуються 
в кіно, факт вульгаризації ними богів, прославляння жорстокості, хитрощів, 
перелюбу й злочинності. 

В десятирічному віці хлопчик організував в селі групу „Пандарі 
Бхадджан”. В ній було 18 хлопчиків. Вони носили форму Герца. Хлопці часто 
танцювали під мелодії народних пісень, розмахуючи браслетами і дзвіночками. 
До цих пісень Сатья сам склав декілька віршів на теми Бхагавад-гіти. Пішов слух, 
що коли виступає група „Пандарі Бхадджан”, то в цьому виступі Бог проявляє 
себе. Під час пошесті халери смерть обійшла село Путтапарті стороною. 
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Старійшини завдячували цьому наявності в селі групи артистів, які співали 
духовні пісні. З часом група взялася за постановку драм, опер, в тематиці яких 
були пурани і где раскаші. Асури й інші сили зла виявлялися здоланими богами, 
аватарами й силами добра. В групі „Пандарі Бхадджан” Сатья був центральною 
фігурою, будучи водночас організатором, керівником, композитором, провідним 
співаком і казначеєм.  

Коли старший брат Сатьї Сешампа Раджу одружився на дівчині з 
Камалапура й переїхав туди напостійно жити, а пізніше - в Ураваконду, Сатья 
відпралявся також туди, де зміг продовжувати навчання в місцевих школах. Він 
був душею драмгуртків цих шкіл, „стовпом” їх спортивних команд, оскільки 
добре бігав, добре грав в гуду-гуду, був кращим серед скаутів, очолював шкільну 
молитовну групу, осяваючи своїм голосом всю атмосферу навколо і надихаючи 
як вчителів, так і учнів на виконання їх завдань. 

В ніч з 8 на 9 березня 1940 року трапилося щось незвичне для 
оточуючих Сатьї: він втратив свідомість, не говорив і не дихав. Якби таке з ним 
трапилося в наші дні, то його послідовники не були б цим шоковані, бо знали б, 
що в цей час Сатья покидає тіло й відправляється в тонкому тілі в інші місця. 
Тоді ж старший брат, інші знайомі були цим надто стурбовані. Вони перенесли 
його в храм і прагнули там шляхом молитви вигнати злого духа із тіла Сатьї. 
Коли через два дні Сатья зміг піднятися з ліжка, то він, як для всіх оточуючих, 
став вести себе дещо незвично. Він заявив, що сам (а не вкус якогось скорпіона, 
як це припускали) ініціював цей процес божественного прояву, бо ж не міг 

більше чекати, продовжуючи грати 
роль простого хлопчика. Цим 
Сатья хотів продемонструвати 
також те, що він є непідвладним 
діям будь-яких сил зовнішнього 
світу. 

Перелякані дивним станом 
Сатьї, коли він ставав повністю 
нерухомим і ніякі лікування при 
цьому йому не допомагали, 
нещасні батьки забирають його 
назад в Путтапарті. Незважаючи на 
різноманітне лікування лікарів і 
знахарів, заклинателів духів, 
намагання „експертів з магії” 
„вигнати диявола”, Сатья 
продовжував залишатися кимось 
іншим, не таким, яким знали 
раніше і бачили його батьки. 

Одного разу юнак їм заявив: „Навіть після того, як ви побачили, з яким терпінням 
і стійкістю маленький хлопчик пройшов через всі ці жахи, ви ще не впевнені в 
тому, що Я – Баба? Як би ви тоді реагували, якби в один прекрасний день Я 

просто заявив вам про це? Я хотів показати Вам, що Я – Божественна природа, 
яка не піддається ніяким людським стражданням”. При цьому під час різних 
робіт Сатья виявляв силу десятьох. Водночас він цитував великі фрагменти з 
праць духовного вчення, будучи ще юним, міг спорити з дорослими з різних 
питань життя.  

Слухи про те, що хлопчик демонструє сіддхі (особливі психічні 
здібності, які набуваються завдяки практиці йоги), часто доходили до батька 
Сатьї. Одного разу він накричав на сина: „Це вже занадто! З цим треба 
покінчити! Скажи мені, хто ти такий? Дух? Чи Бог? Чи божевільний?”. Сатья 
спокійно відповів: „Я – Саї Баба… Я прийшов, щоб оберігати вас від нещасть”.  

23 травня 1940 року Сатья вранці зібрав біля себе членів своєї сім’ї, 
сусідів і став роздавати їм цукерки й квіти, які брав нізвідки, промовляючи при 
цьому: „Я – Сам Баба. Я належу Апастамба Сутрі. Я прийшов, щоб відвернути 
від вас всі ваші нещастя. Тримайте свої оселі в чистоті”. Коли батько запитав 
Сатью: „Що нам тепер робити з тобою?”, він відповів: „Поклоняйтеся мені! 
Поклоняйтеся щочетверга! Утримуйте свій розум і будинки в чистоті”. Для 
доказу достовірності своїх думок Сатья кинув на землю букет квітів жасмину. 
Вони утворили там слова: „Саї Баба” на мові телугу. Сатья заявив що він є 
втіленням Саї Баби із Шірді. Останній, як було всім відомо, незважаючи на те, що 
був брахманом по народженню, прожив життя мусульманського святого в селі 
Шірді й помер у 1918 році. Своїм життям і діяльністю Саї Баба із Шірді заклав 
основу індусько-мусульманської єдності в Північній Індії. Перед смертю він 
сказав, що народиться через 8 років. Відтак Сатья, що народився якраз через 8 
років після тієї смерті, згідно його ж проголошень, і є новим Саї Бабою.  

Одного дня на батьківське подвір’я завітала делегація людей, щоб 
розвінчати Аватару. Серед них були й ті, хто знав добре попереднього Аватару 
Шірді Саї Бабу, якого часто згадував Сатья. Тоді юнак нагадав кожному про їх 
минулі борги. Вони вимушені були погодитися з тим, що Сатья є дійсно Саї 
Бабою. 

Для продовження навчання старший брат Сатью Сешала Раджу знову 
забирає його до себе в Ураваконду. Духовні четверги, організовані Сатью, стають 
великою подією в місті. При цьому він виявляє глибоке знання Веданти, Садхани 
та ін. Підготовчий період для людей, які оточували Сатью, підходив до 
завершення. 20 жовтня 1940 року, повернувшись зі школи, він відкинув 
підручники й перед братом, його сім’єю і сусідами заявив: „Я йду. Я не належу 
вам. Майя зникла. Мої бхакти кличуть мене. Я маю виконати свою роботу. Я не 
можу більше залишатися. Не прагніть вилікувати мене. Я – Саї. Я не вважаю себе 
вашим родичем. Я йду. Моя праця чекає на мене”. 

Сатья назавжди залишив дім своїх рідних і перебрався в сад, де всі, хто 
туди приходив, співали з ним молитву: „Маанаса Бхаджаре гуручаранам Дустара 
Бхава саагара тхаранам” (Думай про стопи Гуру, які він може принести тобі, 
через випробування моря Сансари).Всі прохання родичів, навіть матері, щоб він 
повернувся додому, завершувалися нічим. Сатья на ці прохання відповідав 
словами-питанням: „Хто належить кому?”. 
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Зрештою батькам все ж вдалося умовити Бабу повернутися в його рідне 

Путтапарті. Тут вже ніхто не заважав йому спілкуватися із своїми 
послідовниками. Всі стали називати його Сатья Саї Баба. Бхаджани стали 
виконуватися тут вже не лише по четвергам, а інколи навіть двічі на день. 
Кількість прихильників Баби постійно зростала. Для їх прийому прийшлося 
розбити навіть великий тент. Санкт-Петербургзький саїст Сергій 
Неаполітанський (Шапаграма дас), який відвідав Путтапарті, розповідає, що він 
переконався в тому, що Саї – Аватар, зішестя космічної свідомості на Землю. 
„Після спілкування з ним у людини знімається наліт егоїзму і вона стає чистішою 
й добрішою”. 

Якщо в 1961 році у дні свята Дуссерха Саї назвав себе більш високим 
Аватарою, ніж Рама і Крішна, то в 1963 році він вже став називати себе 
втіленням Шіви й Шакті. Визнаючи цінність індуїстських писань, Баба 
водночас зазначає, що читати їх – недостатньо. Подеколи він навіть заявляє: 
„Вам навіть не треба читати писання, Гіту чи Упанішади. Ви почуєте 
спеціально для вас написану гіту (божественну пісню), якщо тільки покличете 
Господа у своє серце”.  

Водночас Баба називає себе не тільки індуїстським аватарою. З того 
часу, як у нього появилися послідовники на Заході, він оголосив себе також 
Ісусом Христом, що повернувся вдруге на Землю. Якщо напочатках Саї 
описував суть своєї місії так: „Я прийшов, щоб оберігати вас від нещасть”, то 
тепер він заявляє, що прийшов заради „встановлення у світі Дхарми (шляху 
праведності)”.  

Саї Баба твердить, що він помре у віці 94 років. Але це буде не смерть 
звичайної людини, а перехід в інший стан. Через 8 років Саї прийде знову, але 
ім’я його буде вже Према Саї. Према тут означає Любов. Він проповідуватиме, 
що кожна людина є Бог. Ця мудрість дозволить кожній людині прагнути йти до 
Бога. 

Відтак місії Сатья Саї Баби про приведення людства до миру і 
добробуту служать втілення трьох Аватар – Саї Баби із Шірді, Сатья Саї Баби із 
Путтапарті і Према Баби, який втілиться через 8 років після того, як нинішній 
Аватар залишить своє фізичне тіло. 

По-різному оцінюють Саї Бабу представники різних духовних вчень. 
Якщо крішнаїти за здатність матеріалізувати предмети називають Саї його-
містиком, то реріхівці із-за факту виліковування Бабою їх послідовниці 
відносять його до народних цілителів. Якщо у шіваїтів Саї постає 
харизматичним гуру-просвітителем, у віссаріонівців – представником Бога-
Творця, то ось російські православні називають його „ловким фокусником” (?), 
а сахаджі – лжевчителем.  

Зрозуміло, що при всій популярності Саї Баби, знаходяться ті, хто 
прагне віднайти в його мисленні і діянні щось таке, що спрацювало б проти 
нього. Одні з них звинувачують Саї у відмові в фінансуванні якихось, на їх 
погляд, значимих благодійницьких проектів, другі – у надто великому 
самовихвалянні, треті – в оккультизмі, який виявляється у використанні Сія 

чоловічого сім’я, одержаного при манипулюванні ним статевими органами 
вірних чоловіків, переважно юнаків, четверті – у певній застережності 
чудотворних здібностей Баби, мошенництві його при цьому, п’яті – у 
суперечності приписуваній Саї собі ролі в світі індуїстській традиції, зокрема 
статусу аватари, та ін.(Мангалвади Вишал. Сатья Саи Баба// Центр 
Апологетических исследований. – С-079). Дехто при запереченні якоїсь 
божественності Баби посилається на слова Ісуса Христа про появу в певний час 
лжехристів і лжепророків, які „будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели 
б, коли б можна, і вибраних” (Мф 24:24). Але тут слушно звучить думка одного 
з тих, хто тривалий час був вірним Саї Баби і зрештою розчарувався в ньому, 
американця Тела Брука: „Зрозуміло, що не можна сліпо приймати на віру 
свідчення ні пристрастних прихильників Баби, ні його послідовників, які, 
зрештою, розчарувалися в ньому. Головне питання так і залишається без 
відповіді: чи є Сатья Саї Баба аватарою?”. Створена Бангалорським 
університетом спеціальна комісія із вивчення чудес і передсудів не одержала 
згоду Саї Баби перевірити достовірність тих чудесних трюків, до яких він 
вдається. 

  
ПУТТАПАРТІ - ЦЕНТР САЇЗМУ 
Путтапарті й донині є центром конфесії, засновником якої є Саї Баба. В 

центрі селища знаходиться мандир – встелена плиткою, закрита зверху від 
сонця й дощу площа. Її розміри – приблизно як три стадіони. В селищі нині є 
госпіталь, навчальні заклади, їдальні, чоловічі та жіночі гуртожитки для 
паломників. Тут так все дешево, що за півтора долари можна прожити три дні. 
Цікавим є те, що тут повсюдно чоловіки й жінки мають бути окремо. Гість до 
25 років вважається „неповнолітньою” дитиною, над якою хтось із старших має 
обов’язково брати шефство. 

Режим дня в ашрамі Саї Баби Прашанті Нілаям (обітель ?? великого 
світу) надто суворий. Потрібно просипатися о 4-й і йти до храму на „ом-кар” – 
спів мантр. Потім всі йдуть до мандіра. Тут 25-30 тисяч паломників 

розташовуються рядами по 50 осіб кожний. Ніхто тут не 
перебігає з ряду в ряд, бо твоє місце в рядах за 
допомогою витягнутої фішки визначить савадал 

– один із співробітників обслуги ашраму. 
Люди спокійно сидять на плитах, 
співають бхаджани – пісні, що славлять 
Господа, пошепки розмовляють між 
собою. Кожний чекає зустрічі з 
Аватарою. Зібрання затихає, коли 
з’являється Саї Баба. З’являється він на 
сій Даршан двічі на день – о 7-й і 16-й 

годині. Одягається Баба переважно в світло-
оранжеві шати. Завжди усміхнений, з 

родимкою на щоці, копицею чорного пишного 
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волосся на голові, що нагадує корону. Його мудрі, прості слова знаходять 
відгук у душах присутніх на зустрічі. Багато людей отримують в мандірі 
духовне й тілесне зцілення (залежно від того, хто й для чого туди приїхав, з 
якими проханнями).  

Під час даршану Саї Баба творить з нічого щось, матеріалізує різні речі 
й роздаровує їх присутнім. Ці речі, а це переважно ювелірні оздобки, 
фотографії, деякі фрукти, солодощі й багато чого іншого, використовуються 
людьми для захисту, зцілення, очищення. Цю функцію вони виконують 
залежно від того, в кого і яка проблема є в житті, чи вже готова людина це 
прийняти, чи пройшла вона кармічну відробку. Але частіше всього в ролі 
матеріалізованої речі Саї Бабою постає вібхуті – священний попіл, що має 
очистні й зцілюючі властивості. 

У Саї Баби в Путтапарті немає замісників чи якоїсь адміністоративної 
ієрархії.З кожним своїм послідовником він працює сам. Кожний учасник 
даршану вважає себе щасливим, якщо на нього Саї зверне свою увагу, бо ж 
іноді досить навіть одного його погляду, щоб почалося сканування на тонких 
енергетичних рівнях. Якщо у людини відкрите духовне серце, то вона набуде в 
ашрамі під час даршану великі знання 

Ашрам Путтапарті завжди багатолюдний.Обряди здійснюються тут 
згідно індуїстської, шіваїстської традиції. У дні великих свят – Дуссехра, День 
народження Баби й Махашіваратрі - сюди приїздить із всього світу десь 2-3 
мільйони осіб. Коли Саї Баба проходить між рядами прибулих, то кожний 
паломник намагається доторкнутися до його ніг, бо ж при цьому нібито 
прощається йому багато гріхів. Під час служіння в ашрамі паломники 
передають Саї свої листи, де написані їхні прохання. Проте не всі листи бере 
Аватар. Якщо якийсь з них він не взяв, то це не є його відмовою, а лише 
засвідченням того, що прохання ще не на часі. Коли Баба підносить догори свої 
руки, то з кінчиків його пальців сипиться сріблястий попіл – вібхутті. Наявна 
віра, що коли його додавати в мікроскопічній дозі до інших ліків, то 
відбуваються фантастичні речі – рани загоюються, серце перестає боліти, 
зникає запаморечення тощо. З деким із прибулих Баба вступає в бесіду-
інтерв’ю в спеціальній кімнаті ашраму. Тут до них можуть приєднатися ще 12-
15 осіб, які прибули із обраним для бесіди. При цьому Баба сидить у 
спеціальному кріслі, всі інші – на підлозі, бо ж в присутності Бога не можна 
стояти. 

Просити у Баби можна все – вголос чи подумки, але не слід 
обтяжувати його у своїх проханнях дрібницями. Просити треба дуже важливе – 
для себе, для близьких тобі людей. І воно, як в це вірять всі бабісти, неодмінно 
збудеться. Трапилося у вас лихо – не мовчіть, звертайтеся до Баби, бо ж він 
завжди поруч з вами. Є космічний закон: нібито тільки після звернення слід 
чекати допомогу. В Аватари можна просити щастя і здоров’я сім’ї, 
„звільнення”, тобто щоб нинішнє народження стало для душі останнім 
тілесним втіленням.  

Баба приходить до людей у їх проханнях в різних іпостасях. Тут він 
застерігає: „Ви – православний? Тоді я допоможу вам в образі Ісуса Христа, 
звертайтеся до нього. Творець на світі один – у християн, буддистів, 
мусульман… Нікому не треба міняти свою релігію, нехай всі вони процвітають. 
Нехай славу Богові співають на всіх мовах”. Суттєва деталь: під час 
богослужінь всі присутні повторюють молитви свого рідного віросповідання. 
При цьому, як зазначає журналіст „Молоді України” Валентина Семенюк (8-14 
лютого 2007 року), наша Ісусова молитва „Отче наш” прирівнюється до 
класичної індуїстської мантри. Якщо її проголошувати на вервиці 108 разів, то 
внаслідок цього нібито виникають спеціальні вібрації, на які з Космосу 
надходить зцілювальна енергетика. 

Саї вважає, що оскільки Бог єдиний, то всі релігії, якими б різними 
вони нам не здавалися, в дійсності суть одне. Немає значення те, як ми 
називаємо Бога, тому що всі імена належать Йому. На духовній емблемі Сатья 
Саї присутні символи всіх найпоширеніших релігій – іудаїзму, християнства, 
ісламу, буддизму, зороастризму та індуїзму. Вчення Саї включає в себе у 
знятому вигляді всі релігії. Він говорить: „Істинно існує лише одна релігія - 
релігія Любові”. Саї вчить, що Господь не потребує нічого, окрім людської 
любові, тому що тільки таким шляхом людство може повернутися назад у 
Царство Небесне. 

Щоб попасти в ашрам Саї Баби, треба від Делі за 11 доларів доїхати до 
станції Дхармаварам-Dharmavaram (це і 180 км від Бангалора), а звідти ще 40 
км їхати до Прашанти Нілаям. Якщо раптом хтось захоче написати свого листа 
Аватарі, то тут така адреса: For Satya Sai/ Prasanti Nilayam District (Andra 
Pradesh) Pin 515134 Indian. 

 
ОРГАНІЗАЦІЇ САЇ В ІНДІЇ І СВІТІ 
В 1968 році Саї Баба оголосив, що „його місія полягає в тому, щоб 

повернути Індії її колишню духовну славу” і що він не заспокоїться до тих пір, 
„допоки це не буде досягнуто”. Виступаючи з промовою в Делі, він сказав, що 
народи світу нагадують поїзд: Індія, як паровоз, тягне його по духовному 
шляху, а машиніст цього паровозу – сам Бхагван. Саї заявляє, що він прийшов у 
світ, щоб відродити людство через всебічний розвиток Індії. В країні нині діють 
майже дві тисячі саміті (комітетів) Сатьї Саї, які активно прагнуть виконувати 
його світову місію. Подібні комітети діють вже й в багатьох інших країнах. 
Навіть в США, де Баба ніколи не був, діє до сотні саміті, які готують країну до 
зустрічі Баби, який має сюди приїхати. Комітети збираються раз на тиждень й 
організовують щомісячні „нагар санкіртани”(піснеспіви) в своїй місцевості. 
Саміті утворюють „Саї сева дали” (групи служіння Саї) для чоловіків і „Саї 
махіла мандали” (жіночі спільноти) для жінок. Чоловіки при цьому переважно 
турбуються знедоленими і хворими, а жінки проводять „балмандіри Саї”, на 
яких дітей навчають духовності. 

Щомісячний часопис „Саратан Сараті” („Вічний колісничий”) 
видруковується багатьма мовами світу. Видавництво міста Уітфілд постійно 
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видруковує книги Саї різними мовами. Нині портрети Саї можна побачити 
повсюди в Індії. Вони завжди на центральному місці. Відтак Саї стає 
божеством для багатьох індійців. Саїзм поступово витісняє вайшнавізм.  

На території ашраму в Путтапарті живе й працює багато волонтерів, 
які присвятили себе духовному служінню під час виконання звичайних 
господарських робіт (приготування їжі на кухні, вирощування городини та 
садовини, догляд за квітами і деревами, прибирання території тощо). Якщо 
хтось мислить, що тільки через молитву можна з’єднатися з Богом, то він, як 
твердять бабісти, глибоко помиляється. Виконання своїх обов’язків на благо 
інших – це також служіння Всевишньому. Сьогодні Путтапарті – це справді 
зелений оазис серед пустельної території. Все довкола тут поливається, навіть 
трава. Завдяки Саї в місті збудовано не один колодязь. 

До Піттапарті їдуть паломники зі всього світу. Тут можна зустріти 
вірних з Бангладеш, Венесуели, Сінгапуру, Німеччини, Японії, Нідерландів, 
Великобританії, Америки, Китаю, Канади, Польщі, інших країн, а найбільше – 
з Росії. Росіяни тут тусуються ще з 80-х років м.ст. Кажуть, що навіть Брежнєва 
сюди привозили, коли він мав справу з алкоголізмом. Російський Президент 
В.Путін зустрічався з Саї Бабою в Бангалорі. В ашрам приїздить дуже багато 
мільйонерів, просто багатих і знатних людей зі всього світу, які дають великі 
пожертви на ашрам, аби пожити тут і вилікуватися не лише від фізичних 
недугів, а насамперед від депресивних станів. 

Спільноти послідовників Саї Баби Азербайджану, Вірменії, Булорусі, 
Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикістану, Туркменії, 
Узбекистану та України входять до „Організації Сатья Саї російськомовних 
країн”. Її офіційний сайт http//www.sathyasai.ru/library/books/index.htm 

В Росії надто активно працює Центр Сатья Саї Баби в Санкт-
Петербурзі. Він видруковує російською мовою праці Аватари, проводить 
щочетвергові програми, має солідну бібліотеку. Спеціальний випуск №7 за 
1993 рік „Кольца Великого Сечения” Центру був разом з уншими джерелами 
використаний при написанні цієї Сторінки.  

Наслідки зовнішньої роботи Саї Баби можна бачити в тих чисельних 
безплатних середніх школах, коледжах, інститутах та університетах, 
збудованих на його кошти в Індії. Всі батьки прагнуть віддати своїх дітей на 
навчання в учбові заклади Сатья Саї Баби. Навчання в них базується на 
принципах, визначених Аватарою: „Освіта без характеру, наука без людяності, 
комерція без моралі безкорисні й небезпечні”. Баб відкрив в Індії свій духовний 
інститут. Завдяки Саї в країні відкрито також ряд медичних установ. 

Роботу з духовного відродження людини взяли на себе Сатья Саї 
Самітхі (центри) в Індії і центри Сатья Саї в різних частинах світу. Духовна 
програма їх ділиться на три напрямки: духовна діяльність, освіта і служіння. 
Духовна діяльність включає участь у бхаджанах (піснеспівах, що славлять Бога 
і всі релігії) і проведенні свят кожної релігії. Освіта включає Бал Вікас (Дитяче 
Крило) і програму навчання загальнолюдським цінностям, де дітей знайомлять 
з моральними і духовними цінностями, що грунтуються на принипах Істини, 

Праведності, Миру, Любові й Ненасилля, а також навчальні гуртки, де 
осмислюється й вивчається вчення Сатья Саї Баби. В рамках програми 
служіння його вірні і друзі надають допомогу хворим, літнім людям, людям 
фізично чи розумово неповноцінним, сім’ям обездолених на дому, а також всім 
нужденним. 

Останнім часом Саї Баба зайнявся цим не тільки в своїй рідній Індії, а 
й в Африці. 

  
САЇ БАБА І УКРАЇНА 
Офіційно нині в Україні громади послідовників Саї Баби не 

зареєстровані. До останнього одна громада офіційно значилася в Херсонській 
області, але й її існування тут заперечують органи місцевої влади. Діє 
незареєстровано громада бабістів в Києві. Вона прагне підтримувати зв’язки з 
індійським центром конфесії. Послідовниця Саї Баби Нінель Тебенькова з 
Києва, яка побувала в селищі Путтапарті в Індії і разом з іншими молилася в 
ашрамі протягом п’яти місяців, розповідає, що вона цілком випадково попала в 
громаду бабістів. Тут її вразила, як вона каже, сонячна атмосфера добра. 
Співали пісні на честь Саї Баби перед його портретом. Як її навчили, вона 
зверталася до Аватари зі словами: „Благаю, врятуй мене! Я - з Києва. Це місто – 
над Дніпром, в Україні. Прийди!”. Характерно, що звертаючись із проханням 
до Саї Баби, слід вказувати лише свою країну, а саме прохання не треба 
деталізувати, бо ж зміст його Аватара знає і без тебе. При безпосередній 
зустрічі з Саї Бабою Нінель просила його „Врятуй мою сім’ю!”. „Твоя сім’я 
буде щасливою”, - відповів він. І справді невдовзі у всіх рідних Нінель нібито 
відбулися такі зміни, що жити їм стало краще. 

Ставши членами спільноти Саї Баби, людина починає жити по-новому, 
як зауважує Нінель, „з усмішкою, з любов’ю до людей”. Вони усвідомлюють 
те, що є самі творцями своєї долі. Так як кожна окрема людина ставиться до 
інших людей, так само й вони будуть ставитися до неї. Цікаві тут міркування 
висловила та ж Нінель: „Якщо мені хтось, образно кажучи, наступить на ногу, я 
не відповім тим самим. Я скажу спасибі, значить я десь помилилася і тепер так 
за цю помилку покарана, я її „відробила”. Конфлікт не розростатиметься” 
(Порадниця. – 2 вересня 1999 року). 

Послідовники Сатья Саї Баби з України відрізняються толерантністю і 
шанобливістю до всього, існуючого в світі. В листі до РП не названий за 
прізвищем Олександр з Київського Центру послідовників Бхагавана Шрі Сатья 
Саї Баби, обгрунтовуючи таке світоприйняття, пише: „Бог любить всіх рівно, не 
рахуючись при цьому з їх зовнішніми відмінностями, бо ж кожна жива істота є 
Його невід’ємною частинкою, а відтак кожна невимовно дорога Йому… Весь 
Космос є єдиним Організмом, ім’я якому – Всевишній. Кожна людина є 
невід’ємною частинкою Живого Космосу, Бога. Наш розум так влаштований, 
що йому тяжко сприймати дві ідеї водночас. Сприймаючи людей, ми 
забуваємо, що це – всього лише часточка Єдиного Бога (або органи Його 
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Космічного Тіла). Щоб споглядати Бога (Єдність), ми повинні перестати 
„бачити” людей… Із Єдності випливає й любов до кожної живої істоти”. 

Виходячи з того, що Єдність є сокровенною сутністю будь-якої релігії, 
той же Олександр пише, що до усвідомлення цієї істини доростає той, хто 
перестає акцентувати увагу на відмінностях між релігіями. Тільки тоді він не є 
сектантом. А оскільки Саї Баба прагне до примирення релігій в їх шляху до 
вершини, де буде існувати Єдність, то рекомендацію „вивчати літературу Саї” 
слід розуміти як право на читання „будь-якої духовної літератури, що сприяє 
духовному розвитку людства, а не тільки праць Саї (як Аватари)”. Відтак своїм 
вченням Саї Баба утверджує толерантність міжконфесійних відносин.  

 
Список книг Шрі Сатья Саї Баби російською мовою 
§ Учение Сатья Саи Бабы 
§ Летние розы на голубых горах 
§ Сатья Саи Гита 
§ Гита вахини 
§ Бхагавата вахини 
§ Видья вахини. Сутра вахини. 
§ Пришнати вахини. Према вахини. 
§ Дхарма вахини. Джняна вахини. Дхьяна вахини. 
§ Рамкхатка – расавахини. Сказание о Господе Раме. 
§ Садхана. Внутренний путь. 
§ Истина в афоризмах. 
§ Йога действия. 
§ Йога и религия. 
§ Садхана (Внутренний путь). 
§ Шрии Сатья Саи Баба о Ведах и Веданте. 
§ Сатьопанишад. Тома 1-2. 
§ Притчи и истории. Тома 1-2. 
Окрім цих та інших творів самого Саї Баби, „Організація Сатья 

Саї російськомовних країн” видруковує також книги вірних конфесії, 
зокрема тут вийшли: Ш. Виджая Кумари. «Только в тебе спасение»; 
С.Сандвайс. «Сатья Саи – святой и психиатр»; П.Мейсон и Р.Лэнг. «Сатья Саи 
Баба – воплощение любви»; Г.Мерфет. «Саи Баба – чудотворец»; Диана 
Баскин. «Божественные воспоминания о Сатье Саи Бабе»; А.Язев. «Аватар 
Сатья Саи Баба и Вечное Учение»; Н.Климова. «Сатья Саи – любовь моя»; 
«Бхаджаны и духовные песнопения в центрах Сатья Саи Бабы», «Сатья Саи и 
Нара-Нарайяна Гуфа-ашрам» та інші. Книги можна замовити за адресою в 
Росії: 195426 С.-Петербург, а/я 302 Центр Сатья Саи Бабы. 



Протягом останніх семи років Центром релігійної інформації і свободи Української 
Асоціації релігієзнавців відбиралися публікації із понад двадцяти масових світських 
періодичних газетних і журнальних видань України. Виявилося, що журналісти (за незнач
ним винятком — К.Іудзик із „Дня” і К.Щоткіна із „Дзеркало тижня”) не вміють працю
вати з релігійним матеріалом. Певно тому вони й звертаються до нього не так часто. Ма
теріали їх переважно є не свої, а запозичені з інших видань або ж з інформаційного поля 
Інтернету. Ті “свої” матеріали, які подеколи з’являються на шпальтах газет, то це або про 
відзначення якогось релігійного свята, або про відкриття десь нового храму чи молитовно
го будинку, або про трагедії церковного життя — пожежі, викрадення ікон чи плюндруван
ня святинь, якісь скандальні події в житті релігійних спільнот, міжконфесійних відносинах 
тощо. Подеколи в газетах може з’явитися ще інтерв’ю з якимсь знаним релігійним діячем.

І це при тому, що релігійні організації нині виступають активним чинником духовно
го відродження. Зріс їх суспільний статус. До віруючих у нас себе відносять вже 70 
відсотків респондентів. Зросла кількість віруючих серед молоді, інтелігенції, чоловіків, 
соціально активних прошарків населення. Релігійні організації активно і настирливо 
прагнуть віднайти свою нішу в соціумі. Вони зайняті в різних формах благодійності, 
вирішують питання здорової моральності суспільства, розгорнули в різних формах ду
ховну освіту і просвіту. Але все це не відчувається із змістовного наповнюванення га
зетних публікацій.

До того ж, відзначимо, що журналістів цікавить не релігія сама по собі як спе
цифічна сфера духовного світу особистості, як складне духовне явище, що має 
поліфункціональну природу. Вона для них постає скоріше у вигляді її зовнішніх виявів, 
в діяльності її окремих носіїв або ж релігійних спільнот. Тому й назва публікацій не 
завжди є коректною („Сексуальні ігри в монастирях”,”На біса попам собор”,’’Погляд 
на Папу з готелю”, „Священики насилують монахинь” тощо). Вона є такою, що кидає 
бруд на всіх носіїв релігійного життя, узагальнено хибно і тенденційно висвітлює його 
події, ображає почуття віруючих. Між тим часто ті, про кого пишуть, не мають якогось 
прямого відношення до заявленої в публікації конфесії, а якщо й мають, то є ж факти і 
фактики. Кажуть: в сім’ї не без виродка. Може (і то часто так) цей факт не є типовим, 
є винятком, явним збоченням від прийнятого в релігійній спільноті способу життя. Жур
наліст має це виявити, щоб не жбурляти бруд на всю конфесію. А так — маємо якусь 
погоню журналістів за „смаженими фактиками”.

Подібні публікації явно зорієнтовані проти свободи совісті, викликають небажані 
збурення у відповідних конфесіях, породжують їх скарги до державних органів і ре
дакцій цих газет з проханням спростувати брехливу інформацію. А між тим тут требу 
було б їм звертатися до суду, щоб заставити газету матеріально компенсувати нанесені 
моральні кривди. Але що характерно, то це те, що газетярі часто не поспішають навіть 
із словесними вибаченнями.

Релігійне життя — надто делікатна сфера. Щоб не писати неправду, не виявляти 
тенденційність чи конфесійну заангажованість, журналісту варто самому законтактува- 
ти з тією релігійною спільнотою, про яку він збирається писати, поспілкуватися з її 
послідовниками. Завжди відкриті для співбесіди з журналістами та консультацій і двері 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, 
Центру релігійної інформації і свободи У \Р . Тоді й не появляться статті, в яких мор
монів проголошують багатоженцями, Патріарха Філарета - главою Української Пра
вославної Церкви, свідкам Єгови припишуть віру в пекло, індуїстів подадуть як
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послідовників Будди тощо. Шкода, але такі й подібні нісенітниці ще часто звучать в 
публікаціях некваліфікованих журналістів.

Журналіст насамперед має рахуватися з тим, що Конституція України і Закон “Про сво
боду совісті та релігійні організації” кожному громадянину країни надають право свободи 
світогляду й віросповідань. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігійні 
вірування за своїм вибором або ж взагалі не сповідувати їх. Віруюча людина має право особис
то чи ж колективно справляти релігійні обряди, проводити релігійну діяльність. Лише закон 
(наголошую на цьому, бо ж журналісти не завжди з цим рахуються) може обмежити це право 
в інтересах охорони громадського порядку та безпеки, дотримання справедливих норм моралі, 
забезпечення доброго здоров’я, захисту прав і свобод інших громадян. Варто мати на увазі і те, 
що в Україні жодна з релігій законом не проголошена обов’язковою. Ми живемо в полісвітог- 
лядному і поліконфесійному суспільстві. Це засвідчено Конституцією України. Визнана нашою 
країною “Загальна декларація прав людини”, яка була прийнята ООН ще в 1948 році, дає 
право будь-кому у нас вільно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-яки
ми засобами і незалежно від державних кордонів. Тому не слід релігійне місіонерство, навіть у 
тому випадку, якщо його здійснюють зарубіжні провісники якоїсь релігії, розглядати як про
типравну дію, а благодійницьку діяльність релігійних спільнот подавати як підступний засіб на
вернення в якусь “небажану для журналіста” конфесію.

Відтак свобода совісті має існувати не лише для мас-медіа. Вона повинна мати місце і в 
змісті тих матеріалів, які подаються нашою світською пресою про релігію. Свобода совісті в 
мас-медіа це: по-перше, визнання права людини на вільний вибір світоглядів (у тому числі й 
атеїстичного) і конфесій й не кваліфікування цього її вибору як якогось злочину чи збочення; 
по-друге, це рівне ставлення до різних конфесій, релігійних течій, церков, хоч може в душі 
журналісту деякі з них є антипатичними, небажаними для України тощо; по-третє, сприйняття 
як загалом нормального того способу життя і діяння, яким живе послідовник тієї чи іншої кон
фесії, та чи інша релігійна спільнота, описання його таким, яким він є, без будь-яких заангажо- 
ваних своїм світоглядом оцінок і тенденційних описань; по-четверте, це не лише визнання пра
ва на існування атеїстичного світорозуміння, а й надання можливості носіям цих світоглядних 
орієнтацій з ’являтися зі своїми статтями на шпальтах ЗМ І.

Відразу відзначу, що статті, які б в теоретичному плані розкривали природу релігійної то
лерантності й шляхи її утвердження, не були видрукувані в жодному засобі масової інформації. 
Більше того, це є нині чомусь не в моді. Газетні видруки орієнтовані скоріше на своєрідне розд
мухування тих міжконфесійних чи міжцерковних протистоянь, які мають місце у світі або Ук
раїні. Позитивні приклади суспільного функціонування релігійних спільнот, зокрема бла
годійництва, залишаються поза увагою наших журналістів.

До мене часто надходять листи, автори яких, обурюючись змістом публікацій в дея
ких газетах і на сайтах, зорієнтованих проти мене особисто, очолюваних мною Відділен
ня релігієзнавства ІФ Н А Н У  та Української Асоціації релігієзнавців, питають: чому Ви 
ніяк не реагуєте на них? Зауважу, що це не тієї ваги автор, на якого я, як академічний 
науковець, маю звертати увагу. Своєю полемікою з ним як релігієзнавчим невігласом (не 
називаю тут навіть прізвищ) я підніму йому ціну, а так, як кажуть, песик гавкає, а кара
ван йде. До того ж, я враховую мудру пораду Олександра Сергійовича Пушкіна: „Хва
лу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца”.

Професор Анатолій К О Л О Д Н И Й

Закінчення. Поч. 2, 3-й стор. обкладинки.
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