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УКРАЇНСЬКУ УКРАЇНУ ТРЕБА БОРОНИТИ

Шановні Читачі! Гадаю, що серед Вас є такі, для кого не байдужою є доля України, її майбуття. Питання 
стоїть нині прямо і гостро: чи продовжиться наш поступ як самостійної і незалежної держави, процес нашого ук
раїнського національного і духовного відродження, а чи ж внутрішні промосковські сили й надалі будуть прово

дити повзуче насадження російства у вигляді ідей творення якоїсь нової слов’янсь
кої державності, утвердження російської мови як другої державної, несприйняття 
прагнення українців мати свою Помісну Православну Церкву, плюндрування 
історії нашого національно-визвольного руху і взагалі історії України в її героїчних 
постатях гетьманів Хмельницького, Виговського і Мазепи, Гонти і Залізняка, Бан- 
дери і Шухевича, осміювання тих святих як для України постатей наших духов- 
ників — Шевченка, Франка, Лесі Українки та інших, які весь свій талант, діяння і 
здоров’я віддали за нашу свободу.

Вороги незалежності використовують різні форми знецінення й оббріхування 
української історії. Дивись в Полтаві вони організували оргкомітет із відзначення 
300-ліття перемоги військ Петра І над шведсько-українськими військами очолю
ваний архієпископом УПЦ МП Филипом. В Києві вони протестують проти пе
рейменування вулиці Січневого повстання на вулицю Мазепи. Бо ж, дивись, геть

ман — зрадник ! А кого він зрадив? Те, що він хотів поставити перепону фашистській по суті політиці московсь
кого царя, прагнув вирвати Україну з тієї неволі, в яку добровільно її віддав Богдан Хмельницький, хіба є це зра
дою ? Та на честь гетьмана Мазепи не тільки вулиці слід називати, а й пам’ятник йому збудувати, а не Богдану, 
який віддав наш народ фактично на 330 років у російську колоніальну неволю. Певно тому російсько-царська 
влада й сприяла вознесению на п’єдестал Хмельницького із спрямованою на Москву булавою. Це — пам’ятник 
подяки Москви Богдану. Майже 60% опитаних українців визнають боротьбу Української Повстанської Армії 
як визвольний акт. Науково доведено, що різні шляхи і форми відшуковувало її керівництво для того, щоб в 
якийсь спосіб використати хід і наслідки Другої світової війни для здобуття Україною незалежності, виокрем
лення із Російсько-більшовицької імперії. Відтак цілком заслужено Президент України возніс головнокоманду
ючого УПА в Герої України. Дивись, це не сподобалося єврейським організаціям країни, вони в унісон із різни
ми російськими і проросійськими спільнотами обзивають тих, хто віддає шану УПА, фашистами, вимагають їх 
заборони, а то й покарання. Я читаю регулярно видруковувані в Україні газети «Еврейский обозреватель», «Ха- 
дашот», «Єврейські вісті», «Еврейскую газету”. Попробуйте знайти в них щось про долю і проблеми України 
(мікроскоп треба брати), а ось про долю і проблеми держави Ізраїль матеріали є в кожному числі. Та й мова вид- 
руку газет засвідчує про нехтування нашої державності. В газеті «Єврейські вісті» певно що зарестрованій як 
українське видання практично лише назва та інформація про редакцію звучать українською.

Найбільш відверто своє українофобство виявляють через регіональну пресу єпархії Московсько-Правос
лавної Церкви Сходу в Півдня України.Пройдемося лише заголовками православної газети з Дніпропетровсь
ка «Мир»: «Коричневая чума поднимает голову», «Требуем введения русского языка как второго государствен
ного», «Тарас Шевченко — пророк или кумир?», «Выборы без русских», «УПА-технологии или особенности 
бандеровского национализма». Заглянемо в інший дніпропетровський часопис — «Спасите наши души». Те ж 
саме: «Идёт война на руском поле», «Где ты, великий и могучий русский язык?», «Верить Богу и русскому тро
ну», «Воскресение мира придёт через Россию». Подібне маємо і в газетах Донецької, Одеської, Тульчинської, 
Кримської та й Запорізької єпархій УПЦ МП. Газета «Мир» передрукувала «Декларацию православного экс
пертного сообщества России о церковной ситуации в Украине», де звучить явна вказівка не визнавати Прези
дента України: «Любая принадлежность к Киевскому Патриархату является компроментирующим обстоятель
ством. Участие в псевдобогослужениях и принадлежность В.Ющенко к этой организации... не позволяет пра
вославным христианам Украины признавать этого политика» (№11 за 2005р.). А старообрядницький архієпис
коп Савватій навіть договорився до того, що, дивись, лише глава Московсько-Православної Церкви України або 
він можуть благословляти Президента України на владу.

Надто відвертим у своїй проросійськості був у своїй промові в Москві на засіданні Всесвітнього російсько
го народного собору архієпископ Львівський УПЦ МП Августин: «Ми очікуємо кроків з боку Росії як загін, 
що чекає команди кинутися в бій. Я, як представник Української Православної Церкви, переконаний, що невиз
наченість засмоктує. Прийшов час діяти рішуче і називати всі речі своїми іменами... Ми стомилися. Нас єдине, 
що надихає, так це те, що ми віримо ще в Росію. Якщо господь Вас направить — вирулимо і ми». Августин зро
зуміло не сказав, куди і як Господь має направити Росію, щоб з нею «вирулили і ми», що то за «бій», в який реп
резентована ним Церква готова «кинутися». Правда, його соцерковник архієпископ Іонафан, що нині в Туль
чині, у своєму тексті можливого Гімну Росії був більш відкритим: «Не посмеет враг лукавый Русь Святую оск-

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Єврейська спільнота України прагне нав’язати українцям її 
бачення української історії. Дивись, їм не подобається те, що в 
Україні пройшло відзначення 65-річниці створення Української 
повстанської армії, що Президент В.Ющенко присвоїв звання 
Героя України головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу 
та ін. При цьому вони нав’язують українцям своє бачення подій 
Близького Сходу, зокрема агресій Ізраїлю щодо його арабських 
сусідів, політики Ірану тощо. (Христианский мир.- №40). 

Відкриття пам’ятника Катерині ІІ Патріарх Філарет назвав 
морально-політичним блюзнірством. У своєму зверненні до 

громадськості він звернув 
увагу на дуже сумний слід цієї 
імператриці в історії України. 
На її совісті зруйнування 
Запорізької Січі, полонення 
ватажків Коліївщини, 
запровадження кріпацтва, 
занепад Києво-Могилянської 
Академії, скорочення кількості 
шкіл, ліквідація автономних 

решток української державності, початок політики тотальної 
русифікації українців. Відтак Катерина ІІ – гнобителька 
української нації. Водночас вона, як відзначає Патріарх, зробила 
багато зла і в церковному житті. Катерина провела 
секуляризацію церковного майна, ліквідувала багато монастирів, 
заморила голодом на виселиці митрополита-українця Арсенія 
(Марцієвича). Катерина – аморальна імператриця й 
страстолюбця. „Її розбещеність,- наголошує глава УПЦ КП, - 
стала символічною, подібно до розбещеностей правителів 
Древнього Риму”. Все це дає підставу для висновку, зауважив 

владика, що „пам’ятнику Катерини ІІ не може бути місця на 
землі незалежної України”. 

Президент В.Ющенко призначив своїм радником з релігійних 
питань отця Юрія Бойка. 
Це призначення викликало 
здивування в громадськості 
і релігійних колах. Вони 
висловлюють своє бачення 
особи консультанта і 
висловлюють думку щодо 
особи призначеного. По-
перше, Ю.Бойко не має 
належної освіти для того, 
щоб бути консультантом із 
всього величезного і суперечливого кола питань релігійного 
життя України – минулого і сучасного у різноманітті його 
конфесійного вияву. По-друге, це має бути світська особа і особа 
із світською релігієзнавчою освітою, що давало б їй можливість 
уникати конфесійної заангажованості при вирішенні проблем 
релігійного життя. По-третє, Ю. Бойко в православному світі 
сучасної України займає якусь окремішню позицію, яка робить 
його неприйнятним для всіх трьох основних православних 
спільнот – УПЦ МП, УПЦ КП та УАПЦ. 

Чернігівський історичний музей має конфлікт із Церквою 
Київського Патріархату, на що він аж ніяк не сподівався. 
Після передачі Катеринінського 
храму цій Церкві історичний 
музей втратив всю ту колекцію, 
яка зберігалася в будівлі, а це 260 
експонатів і 72 вироби народних 
майстрів з Чернігівщини. Серед 
особливо цінних експонатів 
вироби з тканини ХVІІ століття, 
вишиваний одяг козацької 
старшини, найдавніший вишитий рушник Чернігівщини 1846 
року, кераміка відомих чернігівських майстрів і багато іншого. 
Цікаво, для чого це все Церкві. Може торгувати зібралася в 
якийсь спосіб здобутками української культури? Для чого до 
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того ж все це тримати десь у непристосованих приміщеннях і 
непридатних для зберігання умовах? Врятувати експонати музей 
не може, бо ж батюшки із Церкви Патріарха Філарета, який так 
заявляє про свою любов до всього українського, не допускають 
до них їх законних власників. 

Духовенству не вдалося розіграти чернігівський сценарій із 
заповідником „Переяслав”. Як розповідає його директор 
Михайло Сікорський, їх просто не впустили на територію 
заповідника ні під якими приводами, погодившись хіба що на 
укладення договору про спільне користування Михайлівським 
храмом. Храм цей як пам’ятка історії і культури українського 
народу є загальногромадським майном, а не лише церковним. 
Для задоволення потреб парафіян вистачить повністю вже 
наявних в місті храмів. Треба думати, вважають в заповіднику, 
про збереження пам’яток історії і духовності українців, а не про 
пошук місця для працеоблаштування батюшок. 

Президент В.Ющенко часто незбагненний у своїх діях, особливо 
при ощасливленні державними 
нагородами. Поруч з Левком 
Лук’яненком, який відсидів 27 
років у совєтських концтаборах за 
Україну, він присвоює звання Героя 
України явному кримському 
сепаратисту, українофобу Миколі 
Багрову. А ось нещодавно він 
нагородив державним орденом 
главу Дніпропетровської єпархії 
УПЦ Московського Патріархату 
митрополита Іринея, в 
благословенних яким православних 
газетах єпархії відкрито друкуються 
антиукраїнські статті, спрямовані проти незалежності України, 
розбудови її державності,самостійності й милозвучності 
української мови, проти ідеї Президента про створення Помісної 
Православної Церкви України. Іринеєм благословенна преса 
всіляко рекламує російського імператора Миколу ІІ як святого, а 
відтак обстоює ідею повернення до якогось нового Союзу 
слов’янських народів та ін. 

Киянам приходиться вести постійну боротьбу із 
загарбницькими планами православних церков - побудувати 
свій храм на ділянках зеленої зони, в скверах міста, де їх 
ніколи раніше не було. Вже нібито відбилися від прагнень 
Московсько-Православної Церкви побудуватися храм на вулиці 
Гончара. А тут для храму Сергія Радонежського ця ж Церква 
облюбувала вже територію парку „Супутник” біля вулиць 
Солом’янської та Уманської. Прийшлося знову киянам зайняти 
кругову оборону. Розбудовуючи в місті все нові й нові храми, 
Церква чомусь не враховує досвід своїх одновірців по 
християнству – католиків і протестантів Західної Європи. Вони 
вже продають пустуючі храмові будівлі. Той факт, що молодь 
виявляє байдужість до храмових богослужінь, мав би 
насторожити і православних. Треба працювати на наповнення 
вірними вже наявних храмів, а не будувати для пустки нові. А 
остання за нових поколінь обов’язково буде! Храмова 
релігійність через пару поколінь відійде у небуття. Як свідчать 
експерти, її замінить „домашня церква”, комп’ютерна, а чи ж 
телевізійна. 

Очоливши Комісію Каміну з реституції, віце-прем’єр Д. 
Табачник провів лише два її засідання. А.Колодний є членом 

цієї комісії, а відтак засвідчує, що 
на ці засідання не виносилося 
питання про передачу Києво-
Печерському монастирю Церкви 
Спаса-на-Берестові. То ж в обхід 
Комісії, відчуваючи свою 
тимчасовість на посаді, Табачник в 
наказовому порядку змусив 
Міністерство культури, а відтак і 
Київську адміністрацію без 
засідання такої і її відповідної 
комісії, де цими питаннями відає 
нині вже московсько-православний 
приятель (бо ж раніше він себе 

відносив до католицизму) В.Журавський (та й прихильний до 
Москви посаджений в керівне крісло харизматами київський мер 
Л. Черновецький), передати цю перлину українського зодчества 
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монастирю. Директор Києво-Печерського заповідника Сергій 
Кролевець цей промосковсько-православний акт Табачника-
Журавського розцінив так: „Пам’ятка буде для нас втрачена. 
Адже невідомо, чи спасуть фрески ХІ століття і більш пізніші, 
зокрема унікальні розписи ХV століття. В хто тепер цим буде 
займатися? Всі вчені, які вивчали домонгольський період історії 
України, погоджувалися з тим, що храм Спаса – це щось 
унікальне, не подібне до пам’яток того часу. Він ще залишається 
не вивченим повністю. А монастирю цей храм ніколи не 
належав – навіть в давні часи. Ми відтак втрачаємо кусочок тієї 
епохи, нашої культури та історії… Фрески збережуться лише в 
тому випадку, коли реставрацію, хай навіть силами церкви, але 
проведуть з участю професіоналів. Якщо цього не буде, то 
пам’ятка як така буде назавжди втраченою” (Газета по-киевски. - 
№247). 

Політолог Олег Медведєв з приводу катериномабії 
українофобів одеської міськради, очолюваної Гурвіцем, та 
інших міст сказав: „В Україні не повинно бути пам’ятника цій 
сучці. І це мали б зрозуміти в Одесі. 
Втім, з ким і в якій кількості, і чи 
тільки з людьми, кохалася Катерина 
Друга, для України не має жодного 
значення. Вона ліквідувала рештки 
української автономії, знищила 
Запорізьку Січ, остаточно запровадила 
в Україні кріпацтво, утопила в крові 
Правобережну Україну, обґрунтувала 
засади русифікаторської політики. Що 
ще треба було зробити з Малоросією, щоб в незалежній Україні 
їй поставили пам’ятник?! Достойний вінець гуманітарної 
політики Януковича-Табачника. Ми бачимо їхні справжні 
цінності: вони глибоко вдячні всім, хто нищив Україну. Для них 
навіть Голодомору не було, бо любов до Москви очі застить. А 
якщо хтось побачить Гурвіца, то плюньте від мого імені, бо з 
Києва до Одеси не долетить” (Україна молода. – 30 жовтня). 

Не сатаністи, як часто пишуть, не антисеміти громлять 
пам’ятники на кладовищах. Останній мотив погромів часто 
звучить з уст тих, хто в такий спосіб хоче вимолити кошти на 

Заході для боротьби з антисемітизмом в Україні. А між тим 
безвідповідальні залкоголені юнці часто із-за „спортивного 
інтересу” громлять на кладовищах все і вся. В Маріуполі до 
цього вдалися місцеві бомжі, які годувалися на 
Старокримському кладовищі, підбираючи пожертви, залишені 
родичами на могилах своїх померлих. Вдалися тоді, коли їм 
стали забороняти це робити. То ж із пересердя бомжі на цей раз 
розбили лише три десятки надгробників й розмалювали їх 
свастиками або цифрою 666. В квітні ними було спаплюжено 
473 могили. Тоді це також була своєрідна помста працівникам 
кладовища, які проганяли бомжів, щоб ті не збирали з могил 
„сніданки”. 

Моління прес-секретаря УПЦ КП Євстратія на Московському 
мосту Києва до чогось доброго не 
привели. Кількість аварій ще 
збільшилася і вони стали ще 
трагічнішими й жахливішими. Гинуть 
люди, на години переривається зв’язок 
Троєщини із правобережжям столиці. 
Аварії на цьому мосту трапляються 
щодня. А може варто запросити вже 
когось із священиків т.зв. канонічної 
Церкви, щоб він зняв „гріх” з мосту і 
вимолив у Бога безаварійність руху? 

Колишній голова Верховної Ради України О.Мороз, відомий 
своїм іудейством – зрадою Помаранчевих сил, що призвело 
до влади в країні сил, далеких від 
української ідеї, нагороджений 
Московсько-Православною 
Церквою України орденом св. 
Володимира. Орден О.Морозу 
вручив відомий своїми 
українофобськими заявами в Москві 
архієпископ Львівський Августин. 
Однією із причин свого 
нагородження Мороз назвав видрук 
ним антології російської духовної 
поезії. Незрозуміло лише, яке відношення має цей видрук до 
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нагороди. То ж за іудство щодо національно-демократичного 
поступу можна ще й нагороду одержати від Церкви МП 

З 2003 року в Західній Україні з’явилась якась пошесть на 
храмові пожежі. За передуючі цьому року роки незалежності 
тільки в 1994 році від удару блискавки згоріла церква у 
Стеблівці на Закарпатті. Тепер всю вину за пожежі звалюють на 
вади електропроводки. Але скоріше тут має йти мова про 
навмисні підпали з метою замітання слідів викрадення цінних 
давніх ікон і різного іншого церковного майна. Так, в 2004 році 
згоріли церкви в селах Заболоття і Горняки. В храмі останнього, 
побудованому ще в 1833 році, були ікони ХVІІІ століття „Ісус 
Христос”, „Божа Мати”, „Архангел Михайло” та інші, які їх 
описувачі із Волинського краєзнавчого музею оцінювали в 
тисячі грн. В 2005 році згоріли православні церкви в селах 
Росішки, Голдовичі (1772 року), Ясенові (1882 рік), Несмичі 
(1712 рік), містечку Белзі. Голдовичівський храм славився свої 
позолоченим іконостасом, іконами руки відомого художника 
Антона Монастирського, давніми Євангеліями. Одним із мотивів 
підпалу називають необхідність побудови в селі нового храму. 
Але ж при цьому гинуть видатні пам’ятки храмового зодчества. 
Фашистським можна назвати благословення владики УГКЦ 
Возняка на зруйнування храму в селі Калинівці Яворівського р-
ну лік років якого почався ще в 1511 році. В 2007 році вже згорів 
храм у Нагуєвичах – храм, в якому хрестили Івана Франка, в 
селах Головецьке, Приборока та ін. Горять храми переважно в 
Західній Україні, де здавалося б (здавалося б !!!) релігійна 
духовність не мала б бути затьмареною чимось іншим, зокрема 
прагненням наживи. Відтак, як це говорять тепер найчастіше, в 
пожежах винуватий не „диявол” старої електропроводки, не 
необережність із вогнем свічок чи лампадок, а скоріше злодій 
(може й у священичому одязі), який, продавши святині, в такий 
спосіб замітає сліди. Винувата влада, яка не переписала наявні 
святині і не передала їх під особисту відповідальність 
парафіяльного святоші, а заодно і єпархіального владики. 
Винуваті Церкви і їх Предстоятелі, які, перебравши у держави 
відповідальність за збереження пам’яток історії і культури, аж 
ніяк (окрім словесних заяв) не дбають про їх збереження ( ВВ -
№150).  

Для освітян Сарненщини закон про освіту не писаний. Всупереч 
його положенню про відокремлення школи від церкви вони 
ввели з першого класу навчання учнів обрядам. Для випускників 
шкіл передбачено іспит із знання обрядів і звичаїв. Освітянам не 
до втями, що обряди ті творилися в конкретному історичному і 
побутовому контексті й виглядають вже анахронізмом для 
наших днів (Експрес. – 2о-21 серпня). 

Жодна країна світу не дозволить собі мати у вищих ешелонах 
державної влади злодія і гвальтівника, людину з 
кримінальним минулим. Це тільки в Україні чомусь без 

зазріння совісті може претендувати 
і на посаду Президента, і на посаду 
прем’єр-міністра особа з таким 
ганебним минулим. Нею є Віктор 
Янукович. Окрім названого, за ним 
числяться ще неодноразові бійки. 
Як це сказано у фільмі „Донецька 
мафія”, „мафіозна система, яка 
захищала Віктора Януковича, 
згодом „коронувала” його на 
українську політику. Януковичу 

підіграли в Кремлі. Там і досі вважають, що чим гірше Україні, 
тим краще Росії”. До речі, благословення на боротьбу за ці 
посади Віктор Янукович одержував від владних осіб Церкви 
Московського Патріархату. То ж її не турбує міжнародний імідж 
України. Водночас Патріарх цієї Церкви Олексій ІІ людей 
нечистих не допускає до священнослужіння. „Вважаю 
необхідним нагадати, - заявив він в одній із своїх доповідей, - 
про недопустимість посвячення колишніх ув’язнених у 
священики. Виявляючи до них милосердя, ми не повинні 
порушувати канони Церкви, згідно з якими людина не може 
входити до кліру, не маючи доброго посвідчення „від зовнішніх” 
(І Тим. 3:7). (Православная Москва. – 2004.- №20). 

Останнім часом по Україні шириться пошесть з’явлення 
чудотворних ікон чи якихось на чомусь зображень святих. 
Так, в селі Добряни, що на Львівщині, першокласник „побачив” 
зображення Ісуса Христа на обпаленій блискавкою тополі. Але 
це зображення з’являється, лише коли на дерево дивитися під 
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певним кутом зору. Новина „богоявлення” збирає до села 
паломників з різних сіл і міст країни. Проте не зовсім схвально (і 
це можна лише вітати) сприйняв цей факт місцевий священик 
Іван Владика. „ Я не гідний бачити лик Божий, - сказав він. – 
Кому те дано – той побачить. Втішати себе якимись уявленнями 
означає піддатися забобонам. Біда нашого суспільства в тому, 
що ми всі очікуємо якесь чудо… Бог і Богородиця з’являються 
гідним людям або дітям, які не пізнали ще спокуси… Не 
кожному Бог дає можливість себе бачити… Якщо ж хтось 
прийде і помолитися на цьому місці, згадає ім’я Боже, 
задумається над своїм життям, то йому Господь-Бог вибачить 
гріхи. Якщо ж це дерево хтось перетворить в ікону, буде 
вшановувати його – то це буде аморально. Все залежить від 
духовного сповнення тієї чи іншої людини” (Високий замок. – 6 
вересня). 

Лук’янівське кладовище Києва стало 
заповідним. Тут поховано багато 
знаменитостей. Тут поховано відомого 
пілота Нестерова, який першим здійснив 
„мертву петлю”, а загинув при тарані 
літака ворога. Тут могила матері Микити 
Хрущова, поховано відомого ботаніка О. 
Фоміна, легендарного київського мера С. 
Сольського. „Вічну прописку” на 
кладовищі мають більше ста тисяч осіб. 
Тут упокоїлося біля 30 тисяч жертв 
сталінських репресій. Кожне поховання 
має свою документальну адресу: номер 
ділянки і могилки. 

Виють вороги українства із табору московсько-православних. 
Як так Київська міська рада без погодження з ними вирішила 
віддати шану гетьману Івану Мазепі, який, дивись, зрадив 
московського царя Петра І що йшов на українські і 
прибалтійські терени з явними фашистськими замашками 
відхапати в сусідів землі для своєї імперії, щоб відкрити їй шлях 
до морів Чорного і Балтійського. Називали б в Києві вулиці на 
честь цього загарбника українських земель, то ця братія мовчала 
б, а то й воздавала хвалу київській владі за те, що вона вшановує 

їхнього історичного патрона. Було б щось подібне до одеських 
подій, де московсько-православна братія, очолювана своїм 
ватажком Кауровим і духовно окормлювана владикою 
Агатангелом вознесла на п’єдистал Катьку. Митрополит освятив 
пам’ятник, а відтак і висловив їй вибачення за всі ті біди, які 
вона скоїла щодо українства. А матушка Серафіма навіть 
висловила своє невдоволення українськими патріотами: „Не 
вчіть нас жити, ми самі всіх навчимо!” Це нічого, що вона в 

особистому житті була повією. 
Головне, що вона нищила 
українців на їх рідній землі, 
розгромила за батуринським 
прикладом свого попередника 
Петра Запорізьку Січ, спонукала 
козаків тікати за Дунай, а на їх 
терени навіть з Німеччини 
привезла поселенців. Всі ці 
фашистські навали Московії 
оспівує нині московсько-
православна преса України. Благо, 
що в своїх діяннях проти 

українства Черновецький не наслідує приклад одеського 
Гурвіца. В оцінках Мазепи московсько-православними 
політичне домінує над власне конфесійним. У них виявляються 
засліпленими очі на те, що саме Мазепа оновив Софійський 
собор і Братський монастир в Києві, розгорнув церковне 
будівництво в Чернігові, Переяславі, Глухові, Лубнах, Батурині. 
Лише в Києво-Печерській Лаврі, звідки нині лунають найбільші 
лайки на адресу славного українського гетьмана, за його років 
була проведена реконструкція Успенського собору, 
Всехсвятської церкви, придбані для монастиря нові дзвони і 
різна утварь. Було ще будівництво в Києві Никольського собору 
і комплексу Вознесенського монастиря. В церковному 
будівництві є навіть архітектурний стиль під назвою 
„мазепиньке барокко”. Московсько-православне духовенство без 
шуму розміщує свою святиню за адресою Січневого повстання, 
діячі якого витягли того часу із Лаври митрополита Володимира 
(Богоявленського) і по-звірячому вбили. То ж дивні у тебе твої 
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молільники із московсько-православних, Господе! Та ще й при 
тому, що в пресі 1884 року наявне повідомлення про зняття 
Російською Православною Церкою анафеми з Мазепи. (Газета 
по-киевски. – 27 октября). Своєрідною відповіддю московсько-
православним постав указ Президента, який доручив Кабміну 
провести заходи не до події перемоги Петра І під Полтавою, а до 
роковин трагедії Батурина і Полтави, знищення Запорізької Січі. 
Будуть встановлені пам’ятники Мазепі в Києві і Полтаві, а також 
пам’ятники Карлу ХІІ як союзнику в нашій боротьбі з 
московською експансією. Якщо Патріарх УПЦ КП Філарет 
назвав вибудову пам’ятника Катерині наругою над історичною 
пам’яттю українського народу, то посол Росії в Україні 
В.Чорномордін закликав українців „поклониться государине, а 
не задираться”. Може ще й перед Росією-колонізаторкою нам, 
українцям, треба „поклонятися”, а не вимагати від неї вибачення 
(це – щонайменше!) за все те величезне зло, яке вона скоїла 
щодо України і українців. Треба запропонувати Росії (а може 
українцям, що в Москві) спорудити в Москві пам’ятник 
гетьману Сагайдачному, війська якого свого часу уславили 
Україну на вулицях цього міста. Може б і єврейська спільнота 
російської столиці нас там підтримала б, як вона в особі 
одеського мера підтримала антиукраїнську акцію – спорудження 
монументу Катерині в Одесі. Будемо вірити, що українські 
козаки будуть вірними своєму слову і при нагоді „рознесуть 
пам’ятник Катерині”, возвеличать цим гетьмана Івана Мазепу. 
Підплачувані з Москви вороги самостійності України 
встановленням пам’ятників російським царям хочуть довести 
тимчасовість нашої незалежності. Звідти фінансуються 
бойовики фашистської організації „Единое Отечество”, які 
завжди напоготові громити всіх і вся там, де тільки з’являються 
хоч якісь паростки української самостійності. Відтак для них, за 
вченням агатангелівських богословів, Одеса – це вже не 
територія України, а Новоросія. Рішенням про встановлення 
пам’ятника очолювана Гурвіцем міська Рада це засвідчила. 
Сепаратисти як ті пси мітять пам’ятниками територію, яку варто 
відхапать від України. Катька для них всього лише зручний 
історичний символ, який має освятити зовсім сучасні 
геополітичні проекти Новоросії, всіляко обстоювані 

українофобом митрополитом Агафангелом, проекти „червоного” 
Криму й Донецько-Криворізької республіки. Глумлячись над 
національною самосвідомістю українців одеські росіяни і 
підспівувачі з інших більш поширених тут націй, як і їх 
однодумці в Криму, чекають нагоди, щоб депортувати українців 
(подібно кримським татарам) десь в „Сибирь далёкую”. Звучали 
ж в їх адрес під час відкриття пам’ятника такі погрози з боку 
профашистських юнців з каурівських бандформувань.  

Бурят Єхануров мутить спокій в НУ-НС більше, ніж хтось 
інший, бо ж для нього українське 
не є рідним, святим. Він, дивись, 
виявився глухим до тих 
домовленостей, які мало це 
міжпартійне об’єднання із Блоком 
Юлії Тимошенко щодо сумісних 
дій після перемоги на виборах. 
Єхануров закоханий в ближчу 
йому Москву, а відтак і Церкву 
Московського Патріархату. То ж 
все це разом взяте і провокує його 
на шлях зради тих ідеалів, які 
сповідує партія його належності і 
саме завдяки проголошенню яких і 

він попав до Верховної Ради. Шкода, що іуд не вибракували з 
НУ-НС раніше. 

З благословення Патріарха Московського Олексія ІІ в Криму 
виходить газета „Русичи”. В 18 її числі, зокрема в статті 
„Украина – русское государство”, видрукувана така вказівка: 
„Русские, проживающие в Украине, должны не ждать помощи из 
Москвы, а самостоятельно выдавливать из власти 
антироссийские элементы и занимать ключевые посты в 
управлении государством… Надо говорить, что Украина – это 
русское государство в прямом смысле этого слова… 
Соответственно надо не добиваться каких-то прав, а нужно 
доминировать. Это же касается Прибалтийских республик… 
Нужна повсеместная экспансия в руководство Украины – 
влезать , выдавливать…». Відтак Патріарх Московський, 
благословляючи в кожному числі газету «Русичи», в такий 
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спосіб благословляє українофобію, постає духовним емісаром 
російсько-шовіністичних сил в Україні (Народна газета. - №39). 

Сусіди, як правило, стають друзями, а то й знаходять шляхи до 
якогось поріднення. Але так не є в українців з росіянами, як це 
засвідчило соціологічне опитування компанії Gfk Ukraine. Лише 
45,2% українців вважають другом нашої країни Росію (Польщу – 
47,7%). Майже третина українців (27,7%) недолюблюють цю 
країну, бо ж вважають, що вона вороже налаштована щодо 
України. До США таке ставлення виявило лише десь 22% 
опитаних. Ось це ще раз засвідчує правомірність думки, що 
проблема міжцерковних відносин в Православ’ї має чіткий 
етногеографічний контекст. 

Замість навчання своїх вірних Слову Божому традиційні 
християнські Церкви прагнуть все ширше і частіше 
утримувати їх у своєму впливові за допомогою язичницької 
методи. В країні з’являється все більше і більше так званих 
„чудотвоних ікон”, переміщуючи які хресними ходами, прагнуть 
в такий спосіб навернути до храмів нових вірних і утримати 
наявних. Вдалися навіть до привезень-перевезень частин кісток 
скелету когось оголошеного святим. Тут і руки, і ноги, і голова, 
може бути і ще дещо. І це розпанахання залишків святого 
чомусь не розглядається як вияв вандалізму. Останнім часом по 
Вінниччині возили створену ще десь в ХV столітті ікону св. 
Миколая із Миколо-Батуринського монастиря. Її нібито знайшли 
десь в якомусь болоті, освятили. Потім нібито виявилися її 
здатності до зцілення. Їх рахують навіть сотнями протягом 
місяця. Дивним є тільки те, що і в районі знайдення і зберігання 
цієї святині до цього часу діють переповнені хворими медичні 
заклади. Чи таке твориться із цими „зціленнями” і в інших 
країнах світу, а ось в Україні (поруч із забороною використання 
із „зцілувальною метою” різних масових психучок), треба було б 
вивчити і також зробити відповідний висновок щодо іконо- чи 
мощелікувань, бо ж запущені від ілюзійної впевненості хвороби 
трагедією обертаються для багатьох людей. У Ватикані вже 
зрозуміли абсурдність середньовічної практики поклоніння 
реліквіям. Все це було заборонене канонічним правом 
Католицької Церкви. До такого висновку давно прийшли 
протестанти, засуджуючи лихварство і продаж індульгенцій. 

Останнім часом занепокоєння Ватикану викликала торгівля 
розрізананою на шматочки сутаною папи Івана Павла ІІ. Дійшло 
до того, що в окремих лавках стали торгувати вже підробленими 
фрагментами святих реліквій.  

Під час зіткнення представників українського козацтва із 
поліцейськими і активістами „Єдінаго Отєчєства”, що 
боронили пам’ятник Катерині ІІ, був затриманий священик 
УПЦ КП козацький духівник Анатолій. Українські козаки, які 
пікетували очолювану мером-євреєм О. Гурвіцем Одеську 
міськраду, пустили шапку по колу, щоб зібрати ті 17 грн. 
штрафу, які Приморський суд міста наклав на о. Анатолія. При 
цьому акті „правового беспредела” одеські судді не врахували 
те, що російські шовіністи під час зіткнення зламали хрест отця 
й розбили ікону Божої Матері, яку він тримав в руках. Слугуючи 
шовіністам, мер не побажав зустрітися з верховним отаманом 
козацтва Ігорем Вардинцем. Повторюється ситуація подібна 
свого часу уманській, часів Коліївщини, коли козаки вимушені 
були громити своїх ворогів-окупантів і тих, хто їм вірно служив. 

Під час виборчих перегонів 
незрадлива лідерка українських 
демократів Юлія Тимошенко 
була єдиною, хто звернувся до 
українців зібратися на майдан 
біля святої Софії для спільної 
молитви за Україну. „Я хочу, 
щоб ми звернулися до Бога та 
попросили в нього щастя і кращої 
долі для України, для своїх родин, 
для своїх дітей, свого 
майбутнього, - сказала всенародно 
любима Юля. – Звернемося до 
Господа нашого і скажемо кілька щирих, теплих, чуйних слів і 
своїм друзям, і недругам, і соратникам, і опонентам. У Вірі, 
Надії і Любові наше спасіння і майбутнє. Майбутнє наших дітей, 
майбутнє нашої Великої України”. Закликав до спільної молитви 
і Віктор Янукович, але щоб Бог „допоміг у наших добрих 
справах” (ВВ.- 28 вересня).  



16                             17 
В.о. голови Держкомнацрелігій України Г.Попов констатує, що 
релігійний ренесанс в країні призвів до зміни соціального 
статусу Церкви. „Рейтинг народної довіри до Церкви 
перевищує рейтинги інших соціальних інституцій, а в регіонах 
розвинутої релігійної культури вона стала активним суб’єктом 
суспільно-політичного життя”. Г.Попов наголосив, що 
конституційне закріплення принципу відокремлення Церкви від 
держави не відкидає їхньої взаємної відповідальності і 
можливості її співпраці у справі соціального захисту, охорони 
здоров’я, культури, науки, мистецтва. „Завдяки таким підходам 
процес релігійного відродження в Україні набув незворотного 
характеру і виявляється у зростанні релігійного населення, 
чисельності релігійних організацій та розширенні спектру 
конфесійного різноманіття. Загалом зростання інституційної 
релігійної мережі має сталу динаміку 5-7% на рік”. 

Нарешті гетьман Мазепа приїхав до Києва іменем вулиці. 
Київська міська Рада перейменувала вулицю Січневого 
повстання на вулицю гетьмана Мазепи. Хотілося б бачити на 
цій вулиці і пам’ятник славному патріоту України. Але ось 
проросійська братія Києво-Печерського монастиря зчинила 

лемент. Дивись, їх Церква, тобто 
Московський Патріархат свого часу 
із-за зради московитів і їх царя 
Петра І піддала Мазепу анафемі. 
Тепер на бланках цієї 
промосковської православної 
структури буде значиться адреса із 
ім’ям анафемованого, чого їй не 
хотілося б бачити. Всеукраїнське 
православне братство імені 
Олександра Невського висловлює 
своє занепокоєння цим, як воно 
зазначає у своєму посланні до 
київської мерії, знущанням над 
історією й так званою „канонічною 
церквою”. Але тут постає питання: 

хто над ким знущається? Чи над промосковськими батюшками, 
ченцями і кликушами, які гордість України тримають в числі 

негідників, а чи ж над тими українцями, які не бажають мати в 
назві вулиці згадку про подію, яка стала на перепоні 
становленню їхньої незалежної держави? Києво-Печерська 
братія (треба було б ще перевірити, а чи немає серед неї вихідців 
з російської тайги) вже не вперше прагне поставити палку в 
національний поступ України, в її духовне відродження. 
Згадаймо принагідно, як звідси виходили із понівеченими 
портретами Ющенка колони найманих кликуш, які застерігали 
Україну від обраного нею шляху незалежності. Відтак дивним є 
те, що знаходить спільного для розмов із намісником цього 
монастиря Президент В.Ющенко? Вже давно б пора зайнятися 
вивченням того українофобства, яке процвітає в Лаврі 
відповідним органам влади і зробити для декого там сущих 
відповідні правові висновки. Пора не мовчати, спокійно 
споглядати на українофобство церковних чинуш, а всі крапки 
ставити над І. Релігійні інституції мають займатися духовною 
діяльністю, а не лізти в політику. Коли ж вони нехтують цим, то 
їх варто знімати з реєстрації, а декого відправити до тих, хто 
колонізував Україну з часів Мазепи. Мовчимо… А в Полтаві 
вже створено ювілейний комітет з відзначення перемоги 300 
років тому петрового війська, засвідчення нашої ганьби. Його 
очолив місцевий владика УПЦ МП Филип.  

Вандалізм вчинили в Києво-Печерській Лаврі її ченці, 
очолювані архієпископом Павлом. 
Вони зруйнували ворота з аркою над 
другим входом, що веде до Нижньої 
Лаври, збудовані ще в 1850 році. 
Спочатку ченці нагло брехали, що 
ворота, дивись, „впали самі”. А 
„впали” вони тому, що із-за них не 
вдавалося проїхати грузовикам з 
вантажами для монастиря. Номери 
цих машин зафіксувала служба 
охорони. До того ж, „армійці Павла” 
руйнували те, що знаходиться у 
віданні Києво-Печерського 
заповідника, а не монастиря. 
Оговтавшись, монастирська братія почала говорити про якусь 
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„реконструкцію”, а не „реставрацію” лаврських будівель. 
Владика Павло нехтує при цьому також тими застереженнями, 
які має ЮНЕСКО щодо користування тими об’єктами, які 
числяться як „Всесвітня спадщина”. 

Звинувачення Московсько-Православної Церкви на адресу 
Києво-Печерського заповідника у затягування 
реставраційних робіт в Церкві Спаса на Берестові 
безпідставні, бо ж держава виділяє йому стільки коштів, яких не 
вистачає навіть на підтримання споруди в нормальному стані. За 
своєю культурною цінністю ця Церква є другою після Софії 
Київської. 

 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Відправу панахиди та чину освячення надгробного хреста на 
могилі колишньої голови проводу ОУН (б) Ярослави 

Стецько на Байковому 
кладовищі Києва здійснив 
на запрошення родини 
покійної архієпископ Ігор 
Ісиченко. В спільній 
панахиді брали участь 
також священики УГКЦ та 
УПЦ КП. Життєвий шлях 
Слави Стецько владика 
охарактеризував як чесне й 
жертовне несення хреста, 
що завжди визначалося 

євангельськими цінностями. 
УПЦ Київського Патріархату свою заяву про те, що 
анафемування Російською ПЦ українського гетьмана 
Мазепи зняте, аргументує розпорядженням Патріарха 
Тихона 1918 року. Про це пише архієпископ Никон 
(Рклицький0 в книзі «Митрополит Антоній Храповицький і його 
час»: «В восемнадцатом году к владыке Антонию, который был 
Киевским митрополитом, прийшли «самостийники» и 

попросили его отслужить поминальную службу по Мазепе на 
Софиевской площати. Антоний послал Патриарху Тихону 
телеграму с просьбой снять с Мазепы анафему (без этого 
поминальную службу справлять было нельзя). В своём ответе 
Тихон, сославшись на постановление поместного собора РПЦ 
1917-1918 гг., который осудил практику накладывания анафемы 
по политмотивам, написал, что она таким образом с Мазепы 
снята». Прес-секретар Московсько-Православної Церкви 
України Василь Анісімов зауважив, що посилання на якусь 
книгу – це не аргумент, а одна особа, навіть Патріарх, не може, а 
лише Синод або Собор зняти оголошену анафему. При цьому 
Анісімов вважає, що анафема Мазепи – не політична, а 
клятвовідступна, бо ж, дивись, він перейшов на бік короля-
лютеранина. 

Предстоятель УПЦ МП митрополит 
Володимир (Сабодан) не брав участі 
у виборах, хоч Всеукраїнська Рада 
Церков, до якої входить керована 
ним Церква, і закликали своїх 
послідовників виявити активність на 
виборах своєю участь в них. У день 
виборів владика знаходився у своєму 
рідному селі Марківці на 
Хмельниччині. Спроба секретаря 
митрополита о. Олександра Драбинка 
проголосувати завершилася нічим, бо ж 
його прізвища не було у списку. 

Вікарій Київської митрополії УПЦ МП, єпископ 
Бориспільський Антоній назвав ті релігійні спільноти, які, 
на його думку, є найбільш небезпечними для особистості. Це 
- Свідки Єгови, Церква саєнтології, Біле Братство, Богородична 
спільнота, Лотос і харизматичні угрупування, серед яких – 
Посольство Боже. На думку владики, деструктивність або 
тоталітарність сект, як він називає ці релігійні течії, 
визначається не їх віруваннями, а методами діяльності. При 
цьому Антоній так і не спромігся обгрунтувати свої голослівні 
заяви про деструктивність, додавши лише, що той список можна 
ще доповнити великою кількістю сект, які є менш небезпечні 



20                             21 
для особи. Антоній вважає, що секти подавляють здатність до 
самостійного мислення, призводять до втрати свободи волі, 
прийняття людиною якихось непередбачуваних рішень щодо 
себе , до контролю над своїм життям тощо (Столичка. - №102). 

В Севастополі відкрито першу приватну православну гімназію. 
Будувалася вона протягом двох років. Поруч будується і 
православний храм. Відкриття школи проходило під звуки не 
гімну України, а відомого „Боже, царя спаси”. На флагшток 
гімназії було піднято чорно-жовто-білий триколор російського 
імператора. То ж маємо ще один проросійський осередок на 
українських теренах. 

Проминули ще одні вибори до Верховної Ради. Але церковники 
і ченці Церкви Московського Патріархату часто не зробили 
для себе ніякого висновку із попередніх. Так, у Флоровському 
монастирі Києва радили або голосувати проти всіх або ж за 
Януковича (ВВ. - №167). 

Церква Московського Патріархату під час виборчих перегонів 
всіляко підтримувала ідею сепаратизму. На мітингу в 
Донецьку з ідеєю створення „Південно-Східної України” 
виступив митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон. 
Він закликав підтримати Януковича та поділити країну. На 
відомому з’їзді у Сіверодонецьку в залі і президії сиділо багато 
церковних ієрархів та ієреїв. 

Українофобством пахне із довідки про ситуацію в 
Старообрядницькій Церкві Білокриницької згоди. Ця Церква 
вважає, що на посаду Патріарха Української Православної 
Церкви може висуватися лише її представник або ж представник 
Московського Патріархату. При цьому в сподіванні посісти цю 
посаду представнику старообрядців рекомендується обирати 
Патріарха по жеребу (до речі, серед претендентів може бути й 
глава Старообрядницької Церкви).  

Старообрядницька Церква Білокриницької згоди має намір 
скликати восени 2008 року Другий Світовий 
Старообрядницький Собор. Передбачено змінити статус глави 
Старообрядницької Церкви України з архієпископа на 
митрополита Київського, Чернівецького і всієї України з 
постійною резиденцією в селі Біла Криниця на Буковині. 
Відбудеться також зміна юридичної назви старообрядницької 

церкви - з нинішньої – Російська Православна 
Старообрядницька церква на Древньоправославна Соборна 
Апостольська Церква Христова Білокриницької єпархії. 

 
 

 
СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 

 
Греко-Католицька Церква стала виявляти обережність у своїх 
оцінках різних чудачеств в своїх парафіях. Тут явно працює 
мода на чудо: як так - у сусідів воно є, а у нас немає. Чогось ця 
пошесть на чуда не характерна для православних регіонів. 
„Успіхи” в цьому має лише греко-католицький регіон. Останнє 
із таких чуд – поява зображення голови Ісуса Христа у 
терновому вінку на хресті поблизу церкви села Гаї 
Пустомитівського р-ну на Львівщині. З приводу цих чуток прес-
секретар УГКЦ Ігор Язів сказав: Церква не заохочує 
вшановувати відразу такі явища. Якщо це чудо – справа рук 
людських, то це буде розкрито. Якщо ж це Боже діяння, то з ним 
нічого не трапиться, і явище це буде тільки допомагати людям в 
їх духовному житті”. А на хресті під дією природних чинників 
відбилося те розп’яття, яке на ньому колись висіло і залишило 
ще тоді на ньому свій слід.  

Іменний документ номіналом 10, 50, 100, 500 і 1000 грн. будуть 
видавати кожному на знак подяки при 
пожертвуванні на будівництво . 
Документ має 
відривну частину, 
куди заноситься 
данні про 
особужертводавця. 
Вона передається 
до собору для 

молитви за жертводавця. Названий 
документ дасть можливість вірним 
відчути свою причетність до 
спорудження святині. 
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Освітній сертифікат має отримати кожний священик 
Стрийської єпархії УГКЦ. Для цього він має прослухати на 
першому році навчання курс з філософії, сектантствознавства та 
проповідництва, а на другому – з адміністрування в церкві і 
основ новітніх інформаційних технологій. 

Українська Греко-Католицька Церква не залишає своїх вірних, 
де б вони не були. Вона опікується ними не лише в далекому, а 
й у ближньому зарубіжжі. Зокрема УГКЦ запіклувалася й своїми 
вірними в далекому казахському Сатпаєві, до яких входять 
переважно колишні в’язні Кенгіру і їх діти та онуки. Тут 
збудовано й освячено 16 вересня храм. Встановлений на 
фундамент дерев’яний зруб було зроблено на Тернопіллі. 
Будівельні роботи здійснювалися за підтримки української 
західноєвропейської і американської діаспор. Завдяки 
Українському Конгресовому Комітету Америки знайдено 
спонсорів для побудови храму в Астані, вже побудовано ним 
храми в Караганді і Павлодарі. Відкриття храму у Сатпаєві не 
обминула своєю увагою і місцева влада. Зокрема привітав 
українців і вручив їм цінні подарунки мер міста Канат 
Балмагамбетов. 

Папа Бенедикт ХVІ закликав українських католицьких 
священиків латинського і грецького обрядів об’єднати свої 
зусилля в місіонерській політиці „в ім’я блага всього 
християнського народу України”. Понтифік висловив 
сподівання, що „братська співпраця між священиками стане 
надихаючим стимулом для всіх віруючих і … піде на користь 
плідному міжхристиянському діалогу”. „В різноманітті своїх 

обрядів та історичних 
традицій, - наголосив 
Папа, - єдина 
Католицька Церква в 
кожному куточку світу 
несе і проголошує 
свідчення про Єдиного 
Ісуса Христа, слово 
Спасіння для всіх і 
кожного”. Бенедикт 

ХVІ наголосив на необхідності щорічних зустрічей єпископів 

латинського обряду з греко-католиками для досягнення згоди з 
метою „зробити пастирську активність ще більш гармонійною і 
ефективною”. 

Греко-Католицькій Церкві слід подбати про ефективність 
християнського морального виховання при навчанні своїх 
священнослужителів. А відтак наведеним нижче вона засвідчує 
неефективність своєї ідеї з „Християнською мораллю” в 
світських школах. Бо ж получається щось подібне з поросям із 
відомої байки Руданського: ти його хрести, ти його освячуй, а 
свиня свинею залишиться. Стало відомо, що на Стрийщині 
священик УГКЦ разом з особами кримінального минулого 
приховував у гаражі своєї коханки (ще один зразок високої 
моралі християнсько вихованого ієрея Церкви) викрадені 
останніми в Трускавці автомобілі марки „Фольксваген” і „Ауді”. 
Це не перший випадок, коли люди в рясах цієї Церкви 
займаються кримінальним бізнесом. Не так давно священик із 
Сокальщини також торгував викраденими авто (ВВ - №168 за 
2007 р.). 

Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар висловив жаль з 
приводу того, що „на практиці 
поза Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій 
глави місцевих церков майже не 
зустрічаються. УГКЦ 
неодноразово виходила із 
пропозицією щодо таких 
двосторонніх зустрічей та жодної 
відповіді, особливо з боку УПЦ 
МП, не було”. 

В Казахстані з’явився ще один храм УГКЦ. Його освячено в 
місті Сатпаєві. Новобудову освятив Апостольський делегат від 
греко-католиків в Казахстані та Середній Азії протоієрей 
Василій Говера. Громада греко-католиків в цьому місті існує з 
2001 року. Вона складається переважно із колишніх в’язнів 
Кенгіру, їхніх дітей та онуків, які залишилися тут проживати. 
Місце під забудову храму у вересні 2005 року освятив 
Тернопільський єпарх владика Василь Семенюк. 
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ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 

 
Починаючи з травня ц.р. під гаслом „Йдіть за Христом!” по 
всьому світу відбулося кілька сот конгресів, організованих 
Свідками Єгови. Майже півтора тисячі християнських зборів 
українських Свідків Єгови організували такі конгреси по всій 
Україні. Починаючи з 29 червня і закінчуючи 29 липня конгреси 
пройшли в 25 населених пунктах країни. Триденні конгреси, які 
розпочиналися ранком у п’ятницю з молитви та промови „Чому 
нам слід йти за Христом?”, а закінчувалися після обіду в неділю 
промовою „І далі йдуть за Христом, нашим непереможним 
Провідником” та молитвою, проводилися не тільки українською 
та російською мовами, а також угорською та румунською і 
навіть мовою жестів. Таким чином, всі українці, які відвідали 
один із конгресі Свідків Єгови „Йдіть за Христом!”, незважаючи 
на свою національну належність, соціальний статус чи навіть 
фізичний стан, змогли отримати багато користі з почутого та 
побаченого на конгресі. Щодня на конгресі висвітлювалася 
конкретна тема. Тему конгресу розкрила серія промов, зокрема 
такі, як „Унікальна роль Ісуса в намірі Єгови”, „Ми знайшли 
Месію!”, „Майте такий склад розуму, як у Христа!”, „Наслідуйте 
Ісусів приклад у служінні!”, „Приходь та будь моїм учнем!”, „Не 
відмовляйтеся йти за Христом!”, „Хто справжній послідовник 
Христа!”та ін. (Іван Вішко). 

Глава Собору Незалежних Євангельських Церков України 
Анатолій Калюжний розкритикував київського мера 
Черновецького за те, що він жодного разу не допоміг чимось 
якійсь протестантській Церкві, зокрема з виділенням 
ділянок землі під будівництво молитовних будинків. Так, 
здійснюючи ряд соціальних проектів в місті, зокрема надаючи 
допомогу понад 300 дітям, хворим церебральним паралічем, 
церква „Нове життя” одержала офіційну відмову в одержанні 
земельної ділянки. Її не одержали ні церква „Емануїл”, ні церква 
„Святе Святих”. „Так само мерія не виявляє підтримки і 
Вірменській громаді, і Православній Церкві Київського 
Патріархату. Підтримку від Черновецького одержують 
винятково громади Московського Патріархату. Протестантські 
церкви, які допомогли Черновецькому стати мером, незважаючи 

на величезну соціальну роботу, виявилися за бортом. Нас навіть 
не запрошують на засідання Ради Церков та релігійних 
організацій при Київському міському голові. Ми розчаровані 
нашим мером”, - заявив А.Калюжний. 

Відомо, що єдина громада шведських лютеран знаходиться в 
селі Зміївка, що на Херсонщині. Мешканці села не втратили 
свої традиції: вони співають стародавні шведські молитви, не 
забули мову своїх предків, готують по-шведському страви. В 
селі діє єдина, як для України, громада шведських лютеран. В 
наступному році в гості до зміївчан мають намір приїхати 
король Швеції Карл Густав разом з дружиною Сільвією. До 
Зміївки часто приїздять туристи з їх батьківщини. Бідою 
зміївчан є те, що молодь вже не дотримується шведських 
традицій, погано знає шведську мову. 

 
 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Парафіяни Церкви „Посольство Боже”, очолюваної відомим 
пастором Сандеєм Аделаджою, провели в центрі столиці 
багатолюдний марш проти гей. Вони йшли під гаслами 

„Людина – не тварина, а Боже 
дитя”. Згідно інформацій, в марші 
взяло участь біля 4-х тисяч осіб. Тут 
були навіть мами з малими дітьми. 
Мета акції – передати в Секретаріат 
Президента „Декларацію проти 
пропаганди і захисту 
гомосексуалізму в українському 
суспільстві”. В документі 
зазначається, що гомосексуалізм 
суперечить християнській моралі і 
загрожує інституту сім’ї. Наявна 

вимога карати тих, хто через ЗМІ пропагує це зло, штрафом в 
розмірі 15-20 зарплатних мінімумів.  
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Церква „Посольства Божого” прагне вносити щось своє в 
особисте зростання кожного чоловіка нашого суспільства, в 
прагнення жінок бути прекрасними. З цією метою нею було 
організовано в Києві 5-6 жовтня окремо чоловічу конференцію 
„Час перемагати” і жіночу – „Потаємність жінки”, які проводили 
старший пастор Церкви Сандей Аделаджа і його дружина Босі в 
Київському легкоатлетичному манежі й ПК ім. Корольова. 
Заходи з великим зацікавленням відвідали не лише послідовники 
Церкви, а й іновірні, світські особи. 

У вересні м-ці Церква „Перемога” (пастор – Генрі Мадава) 
провела в Києві ярмарку „В 
Бозі є вихід”. Дивним було те, 
що на ярмарці нічого не 
продавали, а лише роздавали. 
Більше 400 волонтерів Церкви 
допомагали тим, хто до них 
звертався. Стадіон „Спартак” 
на чотири дні перетворився в 
лікарню, їдальню, церкву, парк 
з атракціонами, консультпункт 
юриста та психолога, куточок 
масажистів та ін. В медпункті 
працювали кваліфіковані 
лікарі. Вони не боялися 
приймати навіть брудних 
людей, бомжів.” Бог захистить 
і нас від інфекції, коли ми 
допомагаємо людям”, - сказав 
лікар Юрій Петрук. 

Переповненою була палатка, де працювали перукарі. 
Професійний масажист Дмиро Петруненко промасажував 
десятки бажаючих. Незаможніх годували й одягали. Алко- і 
наркозалежних запрошували відвідувати спеціальні 
реабілітаційні центри при церкві. Діяла спеціальна палатка 
„Молитва за хворих” (Факты. – 15 вересня). 

 
 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

20-річний студент Національного університету „Острозька 
Академія” Михайло Якубович протягом останніх двох років 
переклав українською п’яту частину Корану. Щоб 
перекладати священну книгу мусульман, Михайлу прийшлося 
освоїти арабську мову. Він вже вільно спілкується їх рідною 
мовою із студентами-арабами, читає арабських письменників в 
оригіналі. Перший переклад Корану українською мовою 
здійснив у 1913 році науковець Олександр Абраньчак-
Лисенецький, але не опублікував його. 

По-особливому відзначили завершення посту Рамадана в київській 
мечеті Ар-Рахма. Біля 2-х тисяч змогли приєднуватися тут 
щодня до відзначення мусульманським світом Рамадана. Три дні 
після посту в мечеті щедро роздавалися солодощі і милостиня. 
Спеціально для цього свята були приготовлені куштеле – 
особливий вид печива, обсмаженого в маслі. І не тільки 
одновірці вгощалися в мечеті солодощами. Будь-хто з киян міг 
прийти в мечеть, послухати проповідь Муфтія України Ахмеда 
Таміма.  

 
 

 
ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 

 
В Києві відкрито релігійно-освітній центр імені Володимира 
Шифріна, який збудував його син Едуард Шифрін. В будівлі 
розмістилася ієшива (центр з вивчення Талмуда), навчальний 
центр, комп’ютерний клас, бібліотека, кампус для студентів, 
хедер для дітей і гральні кімнати. Рабин Яків Блайх подякував 
будівничим і спонсорам проекту. 

Брацлавські хасиди з кожним роком нарощують інтенсив 
відзначення Нового року. Якщо 10 років тому до Умані 
приїздило до 200 хасидів, то цього року святкували 5768 рік тут 
їх – майже 20 тисяч із 19 країн світу. Серед них було 18 жінок і 
1755 дітей. Три міліцейські кордони відокремлювали 
«уманський Єрусалим» від іншого світу. Ділянка землі в кілька 
квадратних км фактично переставала бути українською. Тут 
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навіть вивіски-оголошення були писані івритом. Жили гості-
хасиди переважно в приватному секторі, хоч уманчани вже 
давно виявляють небажання брати кватирантів, які надто 
неохайні і шкодливі. Для них таке поняття як чистота не існує. 
Але цьому є релігійне 
пояснення. Срачем і 
варварством щодо 
всього, що є навколо, 
хасиди виявляють свою 
зневагу до матеріального 
світу. Часто мешканці 
вищих поверхів 
заливають водою нижчі. 

До 200 хасидів залізло на дах однієї 
хати і горланили так, що їх за 
кілометри було чути. Лише добова 
оплата від 5 доларів за ліжкомісце і 
до 70, а то й 100 за квартиру 
спонукає уманчан підроблятися. 
Зданий хасидам у їх розпорядження 
на 10 днів будинок приносить дохід 
3-4 тис. доларів. Зведене 
Міжнародним фондом ім. Нахмана 
наметова містечко вбирає лише 2 
тисячі прибульців. Харчуються гості 
у власних їдальнях, що неподалік від 
могили Нахмана. Готують для них 

спеціально привезені 
громадою кухарі. Їдять 
євреї багато яблук з 
медом, щоб життя було 
солодким. Особливо 
шумно в ці дні на вулиці 
Пушкінській Умані. Тут з 
кожної торгової точки 
лунає або музика, або ж 
молитва цадика. Жінок 

на святі майже немає. Хасиди взагалі не терплять їх у період 
новорічних молитовних днів. Зафіксоване жбурляння пляшок 
хасидами з балконів на жінок, які попадають в їх поле зору. 

Президент В.Ющенко своїм указом зобов’язав держархів 
передати іудейським 
громадам всі рукописні 
сувої списків Тори – 
священного писання 
євреїв. Згідно інформації 
заст. головного рабина 
України Давида 
Мільмана, в Україні зберігається не менше 530 (зокрема більше 
ста в Києві) сувоїв Тори різного віку – від 100 до 600 років. Дати 
виготовлення багатьох з них визначити вже неможливо, оскільки 
м’які футляри, в яких зберігалися сувої, із написом року 

виготовлення і прізвищами тих, хто 
переписував Тору від руки, 
переважно не збереглися. Кожний 
сувій Тори має 42 метри у довжину і 
метр у висоту (ширину) й важить 
понад 10 кг. Відтак загальна вага 
реліквій, які Ющенко велів передати 
іудеям, становить десь 5300 кг, а 

загальна довжина – понад 22 кілометри. Сувої попали в архіви 
переважно в 20-30-х роках м.ст., коли радянська влада закривала 
синагоги. 

В Севастополі приїзжий в це місто дніпропетровець розбив 
обличчя рабину місцевої синагоги. Причини побиття не 
з’ясовано, бо ж заїзжий втік з місця бійки, залишивши у своїй 
машині документи. Побив рабина дніпропетровець після того, 
коли побачив що той не реагує на його викрики: „О, вампір йде! 
Ви ж кров людську п’єте!”. 
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 

 
В Луганську буде завершене будівництво буддистського центру. 
На його будівництво віддає виграні на конкурсі під час 
відкриття ЕпіЦентру 50 тис. грн. Світлана Титовська. При цьому 
Світлана сказала: „Я гадаю, що коли маєш можливість 
допомагати іншим людям, то в такий спосіб ти приносиш 
радість і собі. Адже віддаючи, ми стаємо багатшими”. 

У вересні цього року молодь Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів повела служіння на 
Київщині у селі Софіївська 
Борщагівка. Молодь з громад 
Київського Українського колу 
ЦІХСОД впорядкували могилу воїнів, 
які загинули в роки ВВВ. Для Церкви 
вже стало традицією впорядкування 
парків і вулиць, прибирання в 
лікарнях, озеленення територій та ін. 
Особливо цінним було те, що на 
служінні біля пам’ятника загиблим 
воїнам було багато молодих носіїв 

священства, оскільки основний показник розвитку Церкви – це 
зростаюча кількість носіїв священства і їх активна участь у 
церковному житті. Парафіяни Церкви впорядкували також парк 
Перемоги, розташований поруч із пам’ятником (Ю.Корольов). 

Вчення крішнаїтів про реінкарнацію певною мірою підтвердив 
життєвий факт із Хмельницького. 67-річній Ганні 
Шмигельській наснився покійний племінник Вітя, який 
нібито просив її прийти до нього. Жінка пішла на те місце на 
березі річки, яке бачила уві сні, і знайшла там напівмертву 
лелеку. Вона взяла птаха до хати, виходила його. І хоч лелека й 
може літати, але ось уже шість років живе у своєї спасительки. 
Бодя людей не боїться (Газета по-українськи. - №172). 

В київській громаді Свідомості Крішни вважають наклепом на 
їх конфесію умоплітні, нічим не засвідчені розмірковування 
наукового співробітника Інституту психології О.Ліщинської, 
яка у своєму інтерв’ю газеті „Експрес” (16-17 жовтня) 
заявила, що нібито у них „пропонують пожертвувати 700 

доларів, поклавши їх в банк. Київські кришнаїти нібито, за 
словами психолога, кажуть, що річний прибуток із 700 доларів – 
це сума достатня для того, щоб забезпечити один день життя 
кришнаїтського монастиря – ашрама”. Говорячи про 
„деструктивні, тоталітарні культи” психологія конкретно не 
засвідчила, про що й про кого йде мова. У неї поруч звучить 
відповідь про християн-баптистів і харизматів. О.Ліщинська, 
всупереч діючому міжнародному і українському законодавству, 
нав’язує думку про необхідність організації звітності релігійних 
організацій перед податковою інспекцією про пожертви 
віруючих чомусь лише т.зв. деструктивних неорелігійних 
організацій, про відвернення місіонерської діяльності 
організацій із харизматичними лідерами. 

В пресі останнім часом з’явилася інформація, що Велике Біле 
Братство було „ліквідоване ще в 1993 році” (Газета по-
киевски.-11.Х), що за час незалежності „була заборонена 
діяльність лише однієї секти – 
„Білого братства” (Експрес. – 
16-17.Х). Видрукувані про 
конфесію й інші матеріали, які є 
явними вигадками журналістів. 
Останні, як правило, не 
виходять на послідовників 
вчення і не шукають хоч 
якихось контактів з ними. 
Московські журналісти навіть 
вдалися до неприємної зрештою 
для них брехні. Вони по 
телебаченню декілька разів 
показали будинок одного із 
„крутих” донетчан, заявивши, 
що то дім Марії Деві Христос. 
Остання дійсно раніше була донетчанкою, але якоїсь своєї 
нерухомості в цьому місті не мала. Коли знайомі комерсанта 
почали у нього довідуватися, чи то правда, що його дружиною є 
засновниця Білого Братства, то йому прийшлося судитися із 
москвичами за їх явну брехню. Як свідчать київські 
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послідовники Марії Деві Христос, вона нині знаходиться за 
кордоном. 

В Києві по вулиці Білицькій завершуються роботи з побудови 
храму спільноти Свідомості Крішни. Залишилося оздобити 
фасад і будівлю. Повністю облаштована молитовна зала. Будівля 
відкрита для всіх. Як це сказав глава українських крішнаїтів 
Ач’юта дас (А.Чумаченко), „тепер кожний може прийти, 
послухати службу або просто помилуватися будівлею”. 
Більшість прихожан храму – молодь. Нині в Україні 
нараховується десь біля 40 тисяч крішнаїтів. Сусід храму Олег 
Рудьковський зауважує, що крішнаїти – „нормальні люди: не 
п’ють, не курять, наркотики не розповсюджують. Добрі сусіди. 
Тільки й того, що мають свою релігію. А Бог у нас – єдиний” 
(Газета по-українськи. – 24 жовтня). 

На Луганщині в селі Паньківка, що знаходиться на березі 
Дінця, буде упорядковано українськими буддистами перший 
в Україні парк духовної культури. Для розміщення парку 
буддійській громаді виділено 1 га землі. Земля передана в 
аренду громаді на 49 років. В парку буде збудовано культову 
споруду буддистів – Ступу. Згідно традиції, в кожній Ступі 

знаходиться часточка мощей Будди. Ступа буде стояти на 
крутому березі Дінця. Відтак її, як свідчать вірні конфесії, буде 
видно за десятки кілометрів. 

 
 
 

МІСТИКА 
 
Соціаліст-міністр В. Цушко вважає, що на нього навели порчу. 

Водночас, як кандидат в 
депутати від соцпартії, він 
звинувачує інші партії – 
учасників передвиборчих 
перегонів у прагненні 
залучити до своєї 
передвиборчої боротьби 
відьом і чародіїв. Цушко 
навіть вважає, що до його 
серцевого захворювання 
причетні якісь його 

супротивниками накликані потойбічні сили. 
В Україні шириться пошесть на оновлення ікон і ще інші чуда. 
Цим, зрозуміло, прагнуть скористатися священики. 
Розголошуючи інформацію про якесь там „чудо”, вони збирають 
до своїх храмів зациклених на це віруючих із всієї округи. В 
такий спосіб вдається й дещо поліпшити фінансові справи 
громади. А між тим явище „оновлення” має своє природне 
пояснення. До того ж, оновлюються не лише ікони, а й художні 
полотна. Зокрема РП нещодавно інформував про оновлення 
портрету Т.Г.Шевченка. А тут вже нове чудо рекламують. У 
Рівному в храмі св. Софії раптом розпустилася бруньками 
засохла верба, яка стояла за іконою.” Це живий доказ 
Божественної сили!” – твердить батюшка Андрій Горобець. 
Десятки вірних йдуть до храму. А між тим редактор цього 
часопису свого часу також мав подібне „чудо” в своїй хаті й без 
образів. Також розпустилися свіжими котиками засохлі 
протягом декількох років гілочки верби, які він привіз до хати з 
Шевченкового краю і які просто впихнув одного разу до букету 
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квітів, щоб придати останньому якийсь особливий вигляд. То ж 
давайте не будемо „чудакувати” над свідомістю вірних. Чомусь 
на примітиві роздувають слухи про „чудо”. А хіба не „чудом” 
виглядало б для дикуна з джунглів те, що він побачив би, 
заїхавши до сьогоднішнього міста. А хіба не чудом є те, що 
людина сконтруювала і вибудувала такий корабель, який 
висаджує на Місяць. Давайте не будемо чудакувати котиками, 
бо ж навколо стільки чуд… Давайте не будемо папуасами… 

Під час чергових парламентських виборів в Україні політики 
більше, як раніше, вдавалися до використання „шаманських 
технологій”, щоб мати вплив на виборців. Прикладом цього є 
спеціальні жести і фрази, різний роздаточний материіал. 
Найбільшого впливу шаманства зазнає молодь. До такого 
висновку прийшли дослідники феномену Кримського клубу 
лікарів-психотерапевтів. 

Майже кожне місто України має якусь свою забобонність. Так, 
бронзова фігурка Амура уманської „Софіївки” при доторкуванні 
до неї нібито сприяє здійснення побажань. На Донеччині біля 
селища „Дружківка є з такою ж функцією пам’ятник двом 
лелекам. Здійсненню побажань сприяє також фонтан парку 
Шевченка: кинь лише в нього монету. Щоб на „шару” скласти 
іспити студенти Херсона йдуть до фонтану-кулі. Добробут до 
помешкання прийде, якщо посидіти на стільці пам’ятника Ільфу 
і Петрову в Одесі. Зміцнить сім’ю, як гадають в Полтаві, коли 
молоде подружжя обплете стрічками білу колону альтанки-
підкови, на піддашнику якої написані слова: „Де згода в 
сімействі, де мир і тишина,щасливі там люди, блаженна 
сторона”. Щоб сповнилися побажання, 
можна ще поїхати до Мукачевого і 
потриматися там в замку „Паланок” за 
вказівний палець опущеної додолу руки 
бронзового Федора Коріатовича. То ж 
продовжимо цей перелік, але якщо нам 
про своїх виконавців побажань напишуть 
наші читачі. 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
В Європі бум продажу пустуючих католицьких і 

протестантських храмів. Із-за 
відсутності парафіян релігійні 
спільноти вимушені виставляти 
будівлі як об’єкти міської 
нерухомості на продаж. Із всіх 
європейських країн 
найкатастрофічна ситуація у 
церков Чехії. Лише за останні 10 
років кількість парафіян тут 

зменшилася від 41% до 27% від загальної кількості населення 
країни. То ж нині в Чехії продається 50 храмів. З тих же причин 
у Франції за останні 30 років закрився кожний другий храм. 
Англія за останні 10 років втратила півмільйон парафіян, в 
Ірландії відвідуваність храмів скоротилася на третну. В Норвегії 
і Швеції лише 11% населення відвідують християнські храми. 
Над цією інформацією варто задуматися православним церквам 
України, які нині переживають бум храмобудування. Молоді ж у 
храмах майже немає. Чи не прийдеться їх будівлі скоро 
продавати так, як це має місце у Західній Європі!  

Центр досліджень постіндустріального суспільства провів 
дослідження стану релігійності в Росії. Опитано 1,6 тис. осіб в 
153 населених пунктах 46 територій РФ. З’ясувалося, що 
половина росіян - віруючі, в т.ч. 10% їх відвідують регулярно 
церкву чи молитовний будинок, дотримуються обрядів. 43% до 
храму ходять лише в дні значних свят, а обрядів і ритуалів 
взагалі не дотримуються. 31% респондентів допускають 
існування Бога, але мало цікавляться релігійним життям. Серед 
опитаних лише 6% переконаних атеїстів, не замислюються 
проблемами релігії 8%. Релігію розглядають як національну 
традицію, вабить їх естетична сторона релігійних обрядів, 
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релігійний етичний ідеал 19-20% опитаних. Лише 9-10 відсотків 
пов’язує з релігією їх віра в надприродне, божественний 
промисел. Такий же відсоток звертається до релігії тому, що 
нині це модно. Лише 4% опитаних вважають, що церква має 
вчити молодь моралі. Переважна більшість вважає, що цим 
мають займатися батьки (67%), школа (17%), ЗМІ (5%), читання 
літератури, відвідування театру (3%), армія (1%). Відтак 
молодь не хоче бачити Церкву в ролі морального 
наставника!!! То ж чого їй йти в школи, де її назойливих 
проповідей, моралізаторства не хочуть чути – такий 
висновок роблять дослідники.  

І без Гриця вода освятиться! Так кажуть в Україні. Змішана 
міжнародна православно-католицька комісія спокійно провела 
свою роботу в Равенні (Італія), незважаючи на демарш 
Російської Православної Церкви. Остання відмовилася від участі 
в засіданні, коли виявила серед присутніх представників 
Естонської Апостольської Православної Церкви, утвореної 
Константинопольським Патріархатом в 1996 році на землі 
Естонії, яку, дивись, російський православний колонізатор 
вважає чомусь своєю „канонічною територією”. Розпалася 
політична імперія Горбачова, то ж змиріться з тим, що 
розпадається православна імперія Патріарха Алексія!!! 

130 впливових ісламських діячів направили послання Папі 
Бенедикту ХVІ, в якому доводять, 
що миру в світі можна досягнути 
лише завдяки екуменічному 
діалогу християн і мусульман. „Ми, 
мусульмани, засвідчуємо, - 
говориться в документі, - що не 
маємо нічого проти християн, не 
вважаємо їх своїми ворогами”. 
Основою спілкування має служити 
те, що єднає ці дві релігії – віра в 
одного Бога, визнання спільних 
принципів милосердя, сповідання 
постулату милості до ближнього. А 
між тим християни і мусульмани 
разом становлять більше половини 

мешканців Землі. Це – велика сила. І майбутнє планети залежить 
від миру між мусульманами і християнами”. Лист цей 
мусульманські діячі, а це – відомі вчені та духовні особи 
мусульманського світу з різних країн, в т.ч. й генеральний 
секретар Міжнародної Ісламської конференції, представники 
сунітів і шиїтів, направили не лише Папі, а й впливовим діячам 
православ’я і протестантизму. 

Клерикалізація суспільного життя в Росії, як і в Україні, 
набирає обертів. Світський характер держави не ставиться під 
сумнів, але де факто Російська Православна Церква намагається 
активно брати участь у суспільному житті. Першим її об’єктом 
стала школа. Атака клерикалів на світськість освіти, зокрема 
введення до навчальних планів предмету „Основи православної 
культури”, стривожило наукову громадськість країни, її 
інтелігенцію. Мракобісся закриває очі новим поколінням людей 
на здобутки науки, наукові засади життя, формує байдужість до 
земного. Як пише московська „Независимая газета”, лише 
наївний може вважати, що суспільство з відкритими обіймами 
зустріне молоде покоління, яке знає „Отче наш”, але не має 
чітких орієнтирів у матеріальному світі. В специфічних 
російських (а аналогічно й українських) було б наївним 
передбачати, що повзучий клерикалізм є просто побажанням 
РПЦ збільшити число прихожан і турботою про етичне 
виховання підростаючого покоління. Без вагомої політичної 
підтримки все це не могло б трапитися. Все це насамперед 
підтримує чекістське оточення російського президента. Певно 
що скоро полетить зі своєї посади здравомислячий міністр 
освіти і науки Андрій Фурсенко, який став на шляху 
поверненню освіти до середньовічного мракобісся. Дивись вже 
найшлися й такі в православному русі „Народний собор”, які 
вимагають притягнути до кримінальної відповідальності 
академіка Віталія Гінзбурга за його слова, що „сволоти церковні 
через „Основи православної культури” хочуть заманити душі 
дитячі”, зрозуміло в тенета неуцтва і темряви ( День. - №130). 

Сенатор Ерні Чемберс із штату Небраска, який подав у суд на 
Бога за його байдужість до долі світу і людей, наслані 
природні лиха, мільйонні жертви, одержав анонімну 
відповідь від самого Бога. Останній, зокрема, зазначає, що 
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створивши чоловіка і жінку, він наділив їх свободою волі. „Тому 
їхнє життя залежить саме від їхніх рішень. А те, що людство 
часто страждає, то це тому, що воно ігнорує мої очевидні 
попередження”. Суддя адміністративного суду Атланти Оллі 
Гармон зауважив, що судове засідання по позову Чемберса не 
зможе ніколи відбутися, бо ж „іншій стороні потрібно вручити 
виклик до суду. А Богові не даси його в руки”. Сенатор Чемберс 
хоч і став судитися з Богом, сам в нього не вірить. „Я не вірю в 
будь-які надприродні сили, дива та інше,- сказав він. – Я не 
молюся і не ходжу до церкви. Усі люди мають розум, і я вважаю, 
що потрібно саме ним користуватися. Цього буде достатньо для 
повноцінного життя”. 

 
 

 
КАТОЛИЦИЗМ 

 
Роман Віктюк розповідає про те як його прийняв Папа Іван 
Павло ІІ. „Я польською 
мовою став просити 
Папу дати мені 
благословення на 
постановку однієї із 
його трьох п’єс, які він 
написав, навчаючись в 
Краківській духовній 
семінарії. Коли я назвав 
другу п’єсу, Іван Павло 
ІІ подивився на мене 
такими прозоро-світлими очима, так в мене проник, 
заглибившись у свої молоді роки. А коли я назвав ім’я його 
коханої, якій була присвячена одна із цих п’єс, то він… 
поцілував мені руку” (Факты. -18 жовтня). 

Главу ватиканського Комітету із справ духовенства – комітету, 
покликаного слідкувати за моральністю 
священнослужителів католицької церкви кардинала 
Томмазо Стеніко увільнено з посади. Приводом цьому 
послужило його анонімне телеінтерв’ю в одному із італійських 

телеканалів, де він признався в тому, що є активним 
гомосексуалістом і мав зв’язки з чоловіками. На відміну від 
Ватикану, кардинал не розглядає це як гріх. Дещо змінивши 
обличчя і голос інтерв’юера, телевізорщики, як і сам владика, не 
сподівалися, що все ж можна буде дізнатися, хто то коментує 
проблему. Коли Папа дізнався про це, то заявив, що „поведінка 
кардинала несумісна з роллю духовної особи” й зробив 
відповідні оргвисновки. 

Поліція польського міста Казімеж-Дольні взяла штурмом 
жіночий монастир ордену віфанійських сестер, в якому 
проживало, забарикадувавшись, 65 позбавлених сану 
монашок. В монастирі виявили сімейну пару, матір з дитям і 
навіть францисканського монаха. Коли в 2005 році Папа змістив 
з посади попередню матір-наставницю Ядвігу Лігоцьку за 
пропаганду нею якихось видінь, твердження про свої 
безпосередні спілкування із Святим Духом, то насельниці 
монастиря не погодилися з цим папським вердиктом. Вони 
продовжували богослужіння і спільні молитви, під час яких 
впадали в екстатичний стан, співали нібито якимись невідомими 
мовами. Ватикан підозрював, що сестри підлягали 
психологічним маніпуляціям Лігоцької. Наявний в монастирі 
монах Роман Комаричка навіть спонукав їх до статевих зв’язків. 
Із-за цього Ватикан позбавив їх всіх сану. Після штурму 
монастиря „кавалера” відвезли до прокуратури, Лігоцьку – в 
психлікарню, а сестер – до реабілітаційних клінік. 

В Італії надійшла у продаж за 30 ам. дол. книжечка для дітей 
„Йозеф і Чіко”. Вона розповідає про життя нинішнього 
Понтифіка. Віщує про нього любимий кіт – 9-літній Чіко. Кіт 
розповідає про народження Йозефа Ратцінгера, його дитячі роки 
в нацистській Німеччині, про прихід в Церкву. Чіко навіть 
розповідає про те, як одного разу сильно шкрябнув свого 
господаря, але він його вибачив. 

Католицька церква віднесла до лику блаженних австрійського 
фермера Франца Егерштеттера. За відмову від служби в 
гітлерівській армії з релігійних мотивів від був у віці 36 років 
страчений фашистами. Церемонію віднесення до блаженних 
провів у кафедральному соборі міста Лінца кардинал Хосе 
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Мартінс. На ній була присутня 94-літня дружина Егерштеттера 
Франциска.  

Папа Римський Бенедикт ХVІ возвів в єпископи шість 
священнослужителів, серед яких виявився і поляк 
українського походження Мечислав Мокшицьки. 46-річний 
Мокшицьки – колишній особистий секретар покійного Папи 
Івана Павла ІІ. Його Папа призначив єпископом-коадьютором з 
правом унаслідування посади архієпископа Львівського РКЦ від 
першого римсько-католицького кардинала в Україні 81-річного 
Мар’яна Яворського (Reuters). 

Орден тамплієрів – організація лицарів 1096-1314 років – був 
знищений папою Климентом V і французьким королем 
Филипом Красивим. Ватикан видрукував 799 книг „Процес 

рицарів-тамплієрів”, до яких вмістив 
протоколи суду серпня 1314 року, коли 
проводарі тамплієрів визнали за собою 
провину – поклоніння дияволу, зневагу до 
розіп’яття, гомосексуальні зв’язки та ін. Ці 
протоколи знайшли у Ватиканських архівах в 
2001 році. Орден злиденних монахів-воїнів 

виник після завоювання хрестоносцями Єрусалиму . Тамплієри 
спочатку взяли на себе обов’язок охороняти 
від мусульман гроші і життя паломників-
християн, що приїздили до Священної 
Землі. До середини ХІ століття орден був 
уже надто багатим, став втручатися у 
ватиканські справи. Це спричинило різні 
звинувачення на його адресу, а зрештою – 
звинувачення в різних гріхах, які монахи 
нібито, не витримавши тортур, визнали. Через 700 років після 
заборони на діяльність Ватикан виправдав орден. 

Спеціальна комісія з пробем презервативів сформована у 
Ватикані. Порушене нею питання можливості одержання 
дозволу на користування ними віруючими, враженими ВІЧ. 
Взагалі ж Ватикан виступає проти використання презервативів 
як засобів профілактики ВІЧ. Він вважає, що найкращим шляхом 
захисту від інфекції є утримання від позашлюбного сексу і 
збереження подружньої вірності. Глава Католицької Церкви 

Мозамбіку архієпископ Францізко Чимойо виступив із 
звинуваченням поставщиків-європейців презервативів в намірі з 
їх допомогою сприяти поширенню ВІЧ в африканських країнах. 
„Презервативи не заслуговують довіри, - сказав він. – Я знаю дві 
країни в Європі (які, то це владика не уточнив – РП), які з 
певним наміром заражають їх вірусом іммуннодефіциту . Вони 
хочуть покінчити з африканським народом . Такий їх план”.  

Папа віддаровує подароване йому. Центр італійського 
чоботарства міста Віржінії подарував Понтифіку 15 тис. пар 
взуття. Папа переправив одержане в один із притулків 
американського міста Міннеаполіс (штат Міннесота). Його 
привезли священики із Ватикану, які приїхали сюди до свого 
колеги Джозефа Джонсона. 

Стало відомо, що Папа Бенедикт ХVІ працює нині над своєю 
енцикликою з соціально-економічних питань. Хоча 
наведення громадського порядку і встановлення соціальної 

справедливості, вважає Папа, не 
належить до обов’язків церкви, 
вони є обов’язком всіх віруючих, 
усіх громадян країни. Церква не 
претендує на те, щоб бути 
політичним інструментом у 
країні, однак вона не може бути 
вільною від турбот і проблем 
суспільства, в якому живе, і не 
робить свого специфічного 
вкладу у розв’язання гострих 
соціальних проблем.Обов’язок 
церкви, зокрема, полягає в тому, 
щоб формувати, виховувати 
політиків і підприємців у дусі 
правди й справедливості, 
спрямовувати їхню діяльність на 
створення загального добра, а не 
лише свого власного. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
Американські Баптистські Церкви США, що є наступниками 
північних баптистів країни, нині нараховують біля 500 

жінок, які мають ординацію і 
служителів в ролі пасторів. 
Групи, які відкололися від 
Південної Баптистської Конвенції 
після повороту ПБК в напрямку 
фундаменталізму, нараховують 
117 жінок-пасторів. Якщо 
порівняти кількість жінок, які 
несуть пасторське служіння в 
баптистських конгрегаціях США, 
то вона зросла в 2006 році у 
порівнянні з попереднім більше як 
на 100. 
Баптистську церкву Уестборо 
(США) суд оштрафував на 10,9 
млн доларів. Причина 
оштрафування – шумні акції під 
час похорон солдат, які загинули в 
Іраці, масові протести громади 

проти гомосексуалізму, за терпимість до якого нібито й 
розплачується американське суспільство. Члени Церкви під час 
похорон загиблого в Іраці Метью Снайдера стояли з плакатами 
„Спасибі Богу за загиблих солдат”, а також „Тобі дорога – в 
пекло!”, які викликали обурення у батька загиблого і спонукали 
його звернутися за образу до суду. Оскільки община існує 
автономно в американському баптизмі, то таке оштрафування із-
за відсутності коштів скоріше призведе її до саморозпуску.  

Баптисти Росії все частіше зустрічаються з фактами деформації 
своїх читачів світською пресою. 
Тут вони постають і як частина 
католицької церкви, і як такі, що 
принсять людські жертви, і як 
зомбувальники людей. 11 жовтня в приміщенні Російського 
Союзу ЄХБ відбулася зустріч співробітників християнських 

засобів масової інформації. Перед ними поставлене завдання 
доносити до масових ЗМІ правдиву інформацію про Церкву 
євангельських християн-баптистів. 

 
 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Патріарх Варфоломій І звернувся до всього православного 
співтовариства з питання 
екуменічного діалогу. Він закликає 
прикласти всі зусилля з відновлення 
повної церковної й сакраментальної 
єдності Церков на базі віри, любові та 
поваги, приклади чого залишили нам 
Апостоли. Патріарх сподівається, що 
„Третя європейська асамблея” має 
зробити все можливе у цьому 
напрямку. Він закликає узгодити 
необхідні дії і методи, які ведуть до 
християнської єдності. 

Українська Православна Церква США провела у жовтні 
черговий (18-й) Собор. Головував на Соборі митрополит 
Костянтин. Були гості з УПЦ Канади. Обговорювалися справи й 
потреби Церкви. Особлива увага приділялася благодійництву. 

Собор відзначив 75 річницю 
Геноциду 1932-1933 років в 
Україні, що стало чи не головною 
частиною соборних заходів. На 
території Церкви у Бавн-Бруці 
збудовано храм пам’яті, який є 
постійним меморіалом жертв 
Голодомору. 

Виступаючи з доповіддю на пленарному засіданні ПАРЄ в 
Страсбурзі, Патріарх Олексій ІІ наголосив на тому, що в 
Європі розпався наявний раніше тандем між 
християнськими цінностями і правами людини. Він особливу 
увагу звернув на питання втрати європейськими народами 
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духовної і культурної ідентичності. На питання (а три з п’яти 
Патріарху були задані представниками Росії) він відповідав, 

читаючи заздалегідь 
заготовлені відповіді. На 
питання бельгійського 
парламентарія Люка ван дер 
Банде про те, чи не є 
використовуваний РПЦ 
принцип „канонічної 
території” дискримінаційним 
щодо представників інших 
релігій Олексій ІІ взагалі не 
знав, що відповісти. Що 

стосується прав людини, то депутати ПАРЄ від Патріарха ІІ 
нічого нового не почули. Вони зауважували, що про це раніше 
говорив Папа Бенедикт ХVІ (НГ-религии. – 3 жовтня). 

Патріарх Грузинської 
Православної Церкви Ілія ІІ 
як „духовний отець нації” 
висловився за відновлення в 
країні конституційної 
монархії, тобто за наявність 
ще „одного отця нації – 
монарха”. На його думку, це є 
шляхом виходу з анархії або 
диктатури, які можуть мати 
місце в країні. Грузинські 
монархісти вітали заяву 
патріарха, згадуючи часи царя 
Давида і цариці Тамари (ХІІ 
століття). Президент країни 
Саакашвілі негативно оцінив заяву владики. 

Православна громада Німеччини нараховує десь біля 1,5 млн 
осіб і є третьою за кількістю вірних конфесією країни. До 
останнього в її храмах богослужіння велося переважно 
церковнослов’янською мовою, бо ж їх відвідували не лише 
росіяни, а й серби, болгари, українці. Тепер в православних 

храмах служби все частіше ведуться зрозумілою для молоді 
німецькою мовою. 

Посилаючись на архіви таємної поліції Румунії – Секурітате, 
ЗМІ цієї країни інформують, що вісім єпископів 
Православної Церкви мали договір співпраці із цією 
службою. Маючи певну оперативну кличку, вони були 
інформаторами спецслужб. Новообраний православний патріарх 
в цьому списку не значиться. 

Лише тепер ввійшли в третє тисячоліття православні Ефіопії. 
Для них 2000 рік розпочався в ніч на 12 вересня. Копти 
вважають, що Ісус Христос народився на 7 років пізніше дати, 
яка встановлена в інших християнських церквах. В столиці 
країни Аддіс-Абебі Новий рік зустрічали сиренами та 
фейєрверками, концертами та народними гуляннями. 

Російська Православна Церква зробила святими тих, хто 
підстав для віднесення до лику святих не мав. Мова йде про 
царську сім’ю Романових. Генпрокуратура Росії вдруге визнала 
такими, що не підлягають реабілітації царську сім’ю, 
розстріляну більшовиками у Катеринобургзі в 1918 році. У ході 
перевірки встановлено, що достовірних свідчень, які б 
засвідчували існування якихось офіційних судових чи 
позасудових органів, наділених судовими функціями щодо 
царської сім’ї, про використання до загиблих владою якихось 
репресій, немає. Проте всупереч цьому із певної своєї вигоди в 
Росії є багато різних організацій, які заявляють, що останній 
російський імператор Микола ІІ і члени його сім’ї були 
жертвами політичних репресій. Особливо в цьому завзято діють 
московсько-православні церковники, які вознесли царя в святі. 
Проте, як тепер з’ясовується, прилучення царської сім’ї до лику 
святих відбулося за сумнівними, нічим не засвідченими, 
сумнівними мотивами. То ж святі – не святі (ВВ.- №167). 

 
 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Верховний ісламський суддя Саудівської Аравії шейх 
Мухаммед таль-Лухайдан заявив, що молодим мусульманам 
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не слід брати участь у священній війні – джихаді – до того 
часу, поки вони не одержать дозвіл на це 
від батьків і держави. Шейх назвав 
„незаконним” те, що багато юних мусульман 
без дозволу батьків або опікунів 
відправляються на священну війну в Ірак і в 
Афганістан. В заяві аль-Лухайдан виявилося 

прагн
ення 
мусу
льманських релігійних 
діячів взяти під свій 
контроль діяльність 
молоді й ослабити 
радикальні та 
екстремістські течії в 
ісламі. 
 
 

16-та космічна експедиція направилася до Міжнародної 
космічної станції. В її складі вже 
дев’ятий мусульманський космонавт 
малазієць Мушафар Шукор. Політ має 
засвідчити те, що люди різних релігій 
можуть бути поруч. Оскільки політ 
відбувався у місяць Рамадана, а 
дотритмуватися його вимог в Космосі 

не легко, то для Шукора 
мусульманськими 
богословами Малазії 
була розроблена 18-
сторінкова пам’ятка. 
Зокрема в Космосі тяжко 
визначитися з часом 
посту. Тому 
„ангасавану” дозволили 
не поститися. Тяжко 
було визначитися у 

молитві обернутим обличчям на Мекку. То ж дозволили 
молитися без врахування цього чинника. 

Закони Ісламської Республіки Іран забороняють жінкам 
з’являтися у громадських місцях із чоловіком, який не є 
членом її сім’ї. Проте багато іранок не дотримуються цих 
законів, зустрічаються із своїми партнерами у місцях 
громадського відпочинку, тримаючись при цьому за руки. Все це 
викликало неспокій духовенства. Відтепер поліція каратиме 
неодружені пари, які привселюдно тримаються за руки, 
цілуються у громадських місцях або ж виявляють якісь інші 
знаки взаємної прихильості. 

Угрупування „Аль-Каїди” рекрутує тепер до себе своїх 
прихильників в Європі. Навчання їх методам підривної 

діяльності, виготовлення 
вибухівок із підручних 
складових відбувається в 
Пакистані. Робиться це так 
тому, що багато європейців 
мають право безвізового 
в’їзду до США. Американці 
вважають, що останнє 
звернення Усами бен 
Ладена можна вважати 
сигналом початку нових 

терористичних дій. Застосовано в країні різні запобіжні заходи 
можливому теракту. 

Німеччина все більше ісламізується. В країні живе понад 3 млн 
мусульман. Тут нараховується вже аж 28 ісламських організацій, 
які, до речі, поділяють радикальні настрої. В країні затримано 
трьох мусульманських терористів. Порліція шукає ще принаймні 
десятьох їхніх поплічників. Злочинці належать до німецької філії 
Ісламського Союзу джихаду, що тісно пов’язаий з „Аль-
Каїдою”.За даними слідства, вони планували знищити 
саморобними бомбами американську авіабазу й аеропорт у 
Франкфурті. Найбільше неприємностей у німців виникне тоді, 
коли теракти готуватимуть не іммігранти, а корінні жителі, які 
прийняли іслам.Такі люди стають більшими радикалами і, як 
неофіти, хочуть бути „релігійнішими” за інших. Вони більш 
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податливі на пропаганду мусульманських екстремістів . Згідно 
данних ісламського архіву вже прийняло іслам 18 тисяч 
корінних німців (Експрес. -11-12 вересня). 

Поруч із збільшенням кількості емігрантів-мусульман в 
Німеччині все більше тут 
стали виявляти також 
звичаї мусульманського 
життя. Все частіше тут 
можна зустріти жінок в 
хіджабах. Є факти видання 
батьками силоміць заміж 
дівчат-мусульманок, хоч 
вони й мріяли про працю 
за професією і самостійне 
життя. Влаштовуються 

самосуди над жінками, які тікають від мусульманських сімейних 
звичаїв. Це подається як „вбивство честі” (Експрес. – 20-21 
жовтня). 

 
 

 
ІУДАЇЗМ 

 
В Україні наявне прислів’я: що сіре – те й вовк. Це можна 
сказати про лідерів єврейської діаспори Індії. Вона висловила 
своє обурення тим, що покривала під назвою The Nazi Collektion 
місцеві фірми стали випускати з оформленням їх нібито 
свастикою. Громада збирається подати в суд на виробника, на їх 
думку, нацистських покривал. Відомо, що свастика є складовою 
релігійної символіки індуїзму. Відмовитися від неї із-за своїх 
релігійних переконань і невдоволення цією їх традиційною 
символікою індуси не можуть. Та й чого це раптом! Вони у себе 
дома. І не має права зайшла в Індію мізерна в 1,5 тисячі 
єврейська громада диктувати свою волю понад мільярдній 
спільноті індуїстів, вимагати від неї як і в яких формах їм слід 
вірити. Не подобається – повертайся на рідні землі. До того ж, 
треба відрізняти ту свастику, якою користуються фашисти, від 
символічного знаку індуїзму. У нього кінці повернуті назад.  

Відвідавши Ватикан, президент Ізраїлю Симон Перес мав 
зустріч із Папою Римським. Він запросив Понитифіка 
відвідати його країну. Але хоч згода й була досягнута на 2008 
рік, але прозвучало застереження, що Папа зможе приїхати до 
Ізраїлю, коли там буде ситуація миру або тривалого перемир’я. 
Обидва діячі при обговоренні ситуації на Близькому Сході 
висловили сподівання на те, що кожна сторона конфлікту 
прикладе максимум необхідних зусиль для того, щоб відповісти 
на потреби людей”. 

Ізраїль – єдина країна світу, де діє закон про обов’язковий 
призов дівчат на строкову армійську службу. Стоїть питання 
збільшення строкової служби для дівчат з 24 до 36 місяців. 

Проти залучення 
дівчат у бойове життя 
виступають релігійні 
авторитети. На їхню 
думку, жінка створена 
Творцем не для 
знищення життя, а для 
його відтворення.  
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БУДДИЗМ 

 
Кармапа ХVІІ вважає, що буддисти Алмазного Шляху мають 
відвідувати місця паломництва Сходу. Вони - джерело 

натхнення, хоч там часто нічого іншого, 
окрім звичайного храму або ж будівлі з 
кирпичу немає. При цьому варто 
усвідомлювати те, що в давні часи в цих 
місцях були такі великі істоти як 
Бодхісаттви, Махасіддхі, великі 
практикуючі, які там досягали реалізації і 
просвітлення.  
Новий комфортабельний фірменний 
потяг „Махапаірвінірвана” за 8 днів 
провезе вас по багатьох священних для 
буддистів містах півночі Індії, Непалу і 
привезе до Делі через Агру, де 

знаходиться всесвітньо відомий мавзолей Тадж-Махал. 
Раніше таку поїздку можна було здійснити лише автобусами. 
Вартість восьмиденного турне - від 616 до 1050 доларів. Путівка 
включє не лише проїзд з трьохразовим харчуванням, а й 
страховку, доставку з аеропорту і в аеропорт, вхідні квитки, 
оплату готелів. Фірма-організатор поїздки заявляє: „Гості 
подібні до богів, і ми 
прагнемо якнайкраще 
організувати цей тур для 
задоволених Буддою 
паломників. Це тільки 
початок”. Путівки на 
поїзд розкуплені вже по 
березень. Передбачається 
продажа їх через 
індійські посольства. Генеральний менеджер проекту – 
держкомпанія Indian Railway Catering and Turism Corporation 

Буддійські монахи Янгона (столиці М’янми – назва кол. Бірми) 
мирною демонстрацією, в якій було задіяно біля 10 тис. осіб, 
висловилися в такий спосіб проти політики військової хунти 
країни генерала Тан Шве. Основний привід виступу – 

підвищення цін на паливо. Монахи вимагали підвищення умов 
життя, звільнення політв’язнів. Влада спочатку не розганяла 
демонстрантів, поважаючи недоторканість духовних осіб. 
Можливо тому саме вони розпочали мирну демонстрацію. Але 
потім їх підтримали і світські люди. Щодо протестуючих було 
використано газ, навіть зброю. В М’янмі 89% населення – 
буддисти. 

В жовтні глава Тибетських 
буддистів  ХІV одержав із рук 
Президента США Буша 
нагороду за «ненасильницьке 
розв’язанні світових 
конфліктів». Цей факт для 
уряду КНР послужив 
підставою для звинувачення 
американців у підтримці 
сепаратистів і їх грубе 
втручання у внутрішні справи 
Китаю. Після нагородження 
буддійський лідер мав тривалу 
розмову із Бушем, подякував 
йому за «демонстрацію занепокоєння з приводу ситуації в 
Тибеті». Відомо, що КНР виступає проти того, щоб Далай-ламу 

приймали високопосадові 
чиновники в якихось країнах, 
а тим більше нагороджували 
його. 
Канцлер Німеччини Ангела 
Меркель висловила 
бажання зустрітися з 
„головним буддистом світу” 
– Далай-ламою ХІV. 
Останній спростував заяви 
Китаю про його 
сепаратистську діяльність. Я 
мрію, сказав він, „не про 
незалежність, а лише про 
широку автономію краю”. 
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ІНДУЇЗМ 

 
Спеціально до релігійного фестивалю, присвяченого богині 
Дурзі, який почався в індійському місті Калькуті 17 жовтня, 

один із пандалів (павільйон, в 
якому під час свята 
встановлюється статуя божества) 
було збудовано як замок Хогвартс 
– школи, в якій, згідно книг 
Роулінг про Гаррі Поттера, 
навча
ють 
чароді
йству. 
Письме
нниця 
звинув

атила організаторів свята в 
порушенні авторських прав і 
вимагає компенсації через суд в 
розмірі 50 тис. 
доларів.Організатори свята були 
здивовані цими претензіями, бо ж 
гадали, що в такий спосіб вони 
лише рекламують книги Роулінг. 
„Це – релігійний фестиваль, - 
заявили вони. - Ми не маємо 
бажання заробляти на цьому якісь гроші”. 

 
 
 

МІСТИКА 
 
Влада Непалу, на території якого знаходиться найвища гора 
Еверест, має намір заборонити оголюватися на ній. Для 
мешканців цієї країни ця гора є священною. Хоч на Евересті 
температура сягає 70 градусів морозу, а вітер має швидкість 220 

км/год, але знаходяться ще диваки, які в костюмі Адама чи Єви 
також планують підкорити цю священну гору. 

Італійська Асоціація із захисту довкілля і тварин оголосила 
день 17 листопада днем захисту 
чорних котів. В Італії нині 
нараховується понад 9 млн. кішок, із 
них більше мільйона – бездомні. Часто 
чорні коти гинуть не тільки від рук 
сатаністів, а й від забобонних людей, які 
приписують їм диявольську сутність. 
Відтак щороку гине до півторатисячі 
таких котів. Більше всього їх вбивають 
в ніч всіх святих – на Хеллоуїна. Саме 
тому названа Асоціація й вирішила взяти під свій захист чорних 
кицьок. 

В Празі у національній бібліотеці „Климентіум” виставлений 
найбільший доби середньовіччя манускрипт „” або, як його 

ще називають, „Біблія 
диявола”. Вагою він 75 
кг, на виготовлення його 
пішло 160 ослиних шкір. 
В спецзалу 
„Климентініуму” з 
метою безпеки протягом 
години запускають не 
більше 60 осіб. Згідно 
оповідей, манускрипт 

написав протягом ночі 
монах-бенедиктінець в 
чешському місті 
Підложиця з метою 
викуплення скоєного 
ним гріха. Чернець 
прагнув втілити у свій 
твір всі знання 
людства. Почавши 
роботу, монах 
зрозумів, що не зможе 
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виконати свій задум. Тому він і вступив у змову із дияволом. 

Твір було написано вчасно. На 290 
сторінці його знаходиться 
зображення диявола. Із 640 сторінок 
манускрипту збереглося 624. З 1648 
року книга зберігається в 
Королівській бібліотеці Стокгольму. 
Це втретє її виставляють на вільний 
огляд. Раніше вона була ще в Нью-
Йорку і Берліні. 
Росія все більше стає містичною 
країною. Так, 32% опитаних 
визнали, що вони впевнені в тому, 
що все можна змінити за допомогою 
якихось чародійних дій. Не вірять в 

магічні чари 58% росіян. 
Дивним є те, що визнають 
чародійство переважно 
люди старшого віку. 
Особливо схильні до 
гадалок і магів жінки. 
Чоловіки більше 

скептики, але й серед них 23% 
визнають силу чародійства. Піар в Росії 
чародіям і гадалкам робить 
телебачення, масове видання різної 
окультної літератури, газет і часописів. 
А між тим, як це відзначають російські 
політики, заохочення всього цього 
робиться з метою відвернути увагу 
людей від поточних проблем життя. 

 
 

 
 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 

 
 
 

ІСЛАМ ТРЕБА ВИВЧАТИ, А НЕ ЗАМОВЧУВАТИ ЙОГО 
  

Виступаючи на ювілейній 
конференції Всеукраїнської асоціації 
«Альраід», радник Секретаріату 
Президента О.Саган наголосив на 
тому, що серед кримських мусульман, 
як і взагалі в мусульманській 
спільноті, з’являються екстремістські 
політичні організації. Слова радника 
не розходяться із визнанням цього 
факту лідером кримських татар 
Мустафою Джемільовим. У своєму 
виступі на останній сесії Курултаю 
він зокрема застеріг кримську владу, 
що вона, замість спокійного 
спостереження за постанням «Хізб-

ут-Тахрір», мала б врахувати те, що це спільнота, яка є і діє в 
автономії, «в багатьох країнах світу заборонена як терористична й 
антиісламська». Партія ця зорієнтована на створення «Всесвітнього 
халіфату». У Криму вже діє понад 30 громад, які зазнали 
ваххабістського впливу. То ж заява прес-секретаря Служби безпеки 
України Марини Остапенко про те, що в нас в Україні нічого 
подібного немає і бути не може зайвий раз свідчить про те, що 
наше СБУ чомусь закриває очі на антиукраїнську, анти 
державницьку діяльність ряду релігійних або білярелігійних 
організацій України, на видрук в ряді релігійних періодичних 
видань статей явно антиукраїнського змісту навіть із закликом не 
визнавати існуючу українську владу, Президента країни, на згоду 
деяких релігійних спільнот за якоюсь командою з Москви 
«кинутися у бій»(?). Відзначимо, що Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ з приводу останнього надсилало свій експертний висновок 
до СБУ, але одержало звідти якусь невтішну записку. Біда, що 
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названий державний орган у нас за радянським зразком працює 
скоріше на фіксацію подій, ніж на їх корегування, 
підпорядкуванням процесам ви будови незалежної і демократичної 
держави. Принаймні у сфері релігійного життя. Замовчування 
наявності в Криму діяльності 
«хізбінів» комусь на 
перспективу вигідно, бо ж з 
часом Україна матиме тут щось 
подібне до Чечні. Росія тоді буде 
не одинокою. Цим 
«непомічанням» хоча хтось 
створити сприятливі обставини 
для діяльності еммігрантів-
екстремістів. Але, як сказав той 
же М.Джемільов, «в наших 
мечетях не повинні диктувати 
свої порядки прихильники 
занесених до нас із-за меж 
Криму різних сект». Активізація 
і зростання діяльності 
мусульманського чинника не 
тільки у світі і Україні, а не прагнення створити «дохідну лавочку» 
чи якийсь «запасний аеродром» для О.Сагана, як це пишуть 
злопихателі, брехуни й єхиди з УРД, зумовила створення у 
Відділенні релігієзнавства спеціальної науково-дослідницької 
групи з ісламу. До речі, О.Саган не є штатним співробітником 
Інституту філософії і до того ж є науковим фахівцем з православ’я, 
а не ісламу. Формуючи штат НДГ, ми виходимо при цьому з того, 
що тут важливим є знання арабської та турецької мов, мобільність, 
бо ж прийдеться виїздити часто у відрядження, а то й належність до 
цієї конфесії. Ще одне. Журналісти часто через свою релігієзнавчу 
неосвіченість часто ігнорують право людини в нашому суспільстві 
не тільки на релігійні, а й нерелігійні погляди. Конституція України 
гарантує кожному свободу совісті, а відтак не лише релігійність.  

Конференція з нагоди ювілею «Альраід» зайвий раз 
наголосила багатоманіття проблем буття ісламу в Україні. Їх слід 
вивчати з тим, щоб відвернути можливість включення 
мусульманських спільнот з України в різні політичні і конфесійні 

протистояння, створення сприятливих умов для появи на 
українських теренах організацій, які б під ісламськими прапорами 
виявляли екстремістські дії (А.Колодний).  

 
 

* * * 
 
 
 

Сніжана ПРОДИВУС, 
 аспірантка Інституту філософії НАНУ 

 
ПИТАННЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 

У ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМАХ ПОЛІТИЧНИХ БЛОКІВ І 
ПАРТІЙ 

 
У позачергових 

виборах до Верховної Ради 
України взяло участь 20 
політичних партій та 
блоків. Коло питань, 
пов’язаних з 
проблематикою свободи 
совісті та віросповідання, 
ролі релігії в суспільному 
житті, державно-церковних 
відносин у передвиборчих 
програмах не посіли одного з ключових місць. Більше того, є партії 
(а їх біля десяти), які взагалі обминули це питання. Деякі якщо і 
згадували про свободу совісті чи віросповідання, то лише побіжно. 
Наприклад, у передвиборчій програмі Блоку Литвина зазначено, що 
блок виступає за «здійснення реальних заходів для утвердження 
української нації як співтовариства вільних громадян незалежно від 
їхнього походження, мови, віросповідань та політичних 
переконань». 

З восьми партій, у програмах яких йдеться про свободи 
людини, п’ять обмежуються лише констатуванням того, що 
гарантуються загальновизнані у світі права та свободи, до яких, 
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звичайно, входять свобода совісті, свобода віросповідання. Проте 
лише деякі з партій і блоків вважали за потрібне наголосити та 
уточнити, на які права у сфері релігії може розраховувати 
громадянин України. Причому свободу віросповідання гарантували 
лише Комуністична партія та НУ-НС. Жодна з партій, за винятком 
СПУ, не роз’яснила виборцю, що саме слід розуміти під термінами 
«свобода совісті» та «свобода віросповідання». Лише 
Соціалістична ПУ, яка тільки наблизилась до прохідного 
тривідсоткового бар’єру і, відповідно, вперше за роки незалежності 
не ввійшла до Верховної Ради, чітко виклала у програмах мінімуму 
та максиму, які постулати вкладаються партією у термін «свобода 
совісті». Причому у програмі зазначено не тільки те, що слід 
розуміти під свободою совісті, а й чим не потрібно заміняти цей 
термін: «Реальна свобода - це не анархія і свавілля, а забезпечувана 
суспільством можливість громадян і організацій діяти у межах 
етичних принципів і закону згідно зі своїми цілями та інтересами, 
відсутність примусу, утисків та обмежень, які зв'язують таку 
діяльність».  

Партія з такою промовистою назвою як «Свобода» 
обмежилась у своїй Програмі лише зазначенням того, що «партія 
бачить побудову майбутнього українського суспільства на ідеях 
свободи і справедливості». А про яку свободу тут йде мова, що 
саме вкладається членами партії у термін «свобода» – кожен мав 
право домислити сам. 

Багато партій та блоків у своїх передвиборчих програмах 
обмежились зазначенням свого прагнення сприянню розвитку 
духовності українського народу, оновленню духовності, духовному 
відродженню і т. п. Проте ніяка з них чітко не окреслила, що партія 
(блок) розуміє під цим поняттям. Виходячи із суміжних статей 
програм, можна зробити чіткий висновок, що партії (блоки) самі до 
кінця не усвідомлюють значення терміну, яким оперують. Тому 
використовують його побіжно, односторонньо і без будь-якого 
розтлумачення. Так, зокрема, у пункті 8 передвиборної програми 
Блоку Супрун «Український регіональний актив» записано: 
«Посилену увагу приділити підтримці й розвитку національної 
духовності та культури». Проте під національною духовністю і 
культурою розуміються при цьому лише заклади культури, творчі 
об’єднання, окремі митці, національна культурно-мистецька 

продукція. У контексті цього й останній підпункт її звучить так: 
«Сприяти створенню механізму забезпечення активного 
протистояння тотальній комерціалізації духовної сфери».  

Щодо такого важливого питання нашого сьогодення (та й не 
тільки нашого) як державно-конфесійні відносини та пріоритетів 
державної політики щодо церкви, то тут партії не були 
багатослівними. СПУ процитувала при цьому Конституцію 
України, а саме: «Церква відокремлена від держави, школа - від 
церкви». Правда, похвальної оцінки заслуговує наступний пункт: 
«Співпраця держави і церкви має місце тією мірою, якою віруючі, 
будучи громадянами держави, підпорядковані її законам і 
потребують її захисту та підтримки для задоволення своїх 
релігійних потреб». Те, що партія вбачає можливість не 
контролювати церкву, а співпрацювати з нею у певних сферах – 
свідчення того, що філософія стосунків держави і церкви 
змінюється, є шанс у недалекому майбутньому підняти державно-
церковні відносини на новий рівень. Про це свідчить і заклик Блоку 
Юлії Тимошенко: «Об’єднаємо зусилля держави, громадянського 
суспільства і релігійних конфесій у боротьбі проти 
безпритульності, алкоголізму та наркоманії, СНІДу, проституції та 
злочинності...». Те, що останні проблеми все гостріше і гостріше 
постають у нашій державі, бачить кожен. Більшість релігійних 
організацій, в основному протестантського напрямку, самотужки 
організовують їдальні для бомжів, людей похилого віку, 
реабілітаційні центри для нарко- та алкозалежних, допомагають 
безпритульним, дітям-сиротам, проводять виховну роботу у 
навчальних закладах, місцях позбавлення волі. Наскільки більшими 
були б результати, якби держава сприяла цьому, то це мали б 
усвідомити партії, які прагнули прийти до влади.  

Цікавим видається положення передвиборчої програми 
партії Народної довіри: «За збереження культурного, релігійного, 
національного спадку українського народу». Під «релігійним 
спадком» очевидно слід розуміти сьогоднішній стан 
міжконфесійних та державно-конфесійних відносин. Проте далеко 
не кожна релігійна громада визнає сьогоднішній стан речей як 
задовільний. На часі є не тільки зміна деяких положень нашого 
законодавства, але й належне виконання та дотримання його «на 
місцях», у кожному конкретному випадку.  
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Відношення до внутрішньоправославних проблем, на 

відміну від попередніх виборів, було висловлене лише двома 
партіями: НУ-СО («Гарантуємо... шанобливе ставлення до 
прагнення мільйонів громадян щодо утвердження єдиної помісної 
православної церкви») та Комуністичною партією («Не допустимо 
знищення канонічного православ’я»). Те, що більшість партій не 
звернулися до цієї проблеми, може свідчити про те, що 
сьогоднішня ситуація у православ’ї є дуже складною і напруженою, 
в найближчій перспективі якогось виходу з неї партії (блоки) не 
бачать, а тому вирішили віддати її на міжцерковне вирішення. 

Варто відзначити, що лише одна партія України, а саме 
Партія регіонів, включила до своїх завдань наступні положення: 
«сприяння міжконфесійному діалогу в українському суспільстві; 
узгодження загальнонаціональних та релігійних інтересів у процесі 
становлення мережі релігійних організацій в Україні; зміцнення 
традицій толерантності».  

На іншу досить важливу та гостру й досі проблему, як 
зрівняння статусів закладів духовної та світської освіти, звернула 
увагу також лише одна сила – Блок Юлії Тимошенко. 

Християнський блок, назва якого говорить, що від партії 
слід очікувати підтримки християнства чи принаймні сприяння 
популяризації християнства і т.п., обмежився обіцянкою 
підтримання «виділення земельних ділянок релігійним 
організаціям, незалежно від їх конфесійної приналежності».  

Важко не погодитись із Соціалістичною партією Украни у 
наступному: «Суспільство - це єдність соціального, економічного, 
політичного, релігійного, культурного, етнічного та іншого 
розмаїття. Абсолютизація і переважання будь-яких з цих форм за 
рахунок інших, як і інтересів будь-яких груп населення на шкоду 
іншим, є неприпустимими і небезпечними».  

Ми всі прекрасно пам’ятаємо, наскільки активно були 
підключені релігійні організації до передвиборчої президентської 
кампанії 2004 року. Лише одна партія (СПУ) переосмислила ті 
події в контексті Закону «Про свободу совісті та релігійні 
організації» і наголосила, що «не допускається використання релігії 
в політичних цілях, для розпалювання міжнаціональних конфліктів, 
світоглядної нетерпимості, ворожнечі та ненависті між 

прихильниками різних конфесій, а також між віруючими і 
атеїстами”. 

Загалом варто відзначити те, що релігійне питання не 
відіграло вагомої ролі у цих позачергових виборах. На відміну від 
виборів 2004 року, ніхто з претендентів на депутатське крісло явно 
не демонстрував своєї релігійної приналежності чи прихильності. 
Політики звертали увагу на економічні показники та очорнення 
своїх конкурентів, а не на релігійне питання. 

З іншого боку, релігійні організації практично не були 
втягнуті у передвиборчі дебати. Крім одиничних випадків, широкої 
агітації з боку священнослужителів зафіксовано не було. Це 
свідчить про те, що релігійні організації більш-менш визначилися й 
укріплюються у своїй суспільній ніші. Вони призвичаїлися до 
сьогоднішньої ситуації у суспільстві і не покладають великих надій 
на допомогу політичних партій. Цілком можливо, що вони просто 
розчарувалися у нашому політикумі, який розглядає передвиборчі 
обіцянки лише як метод зібрати побільше голосів на свою 
підтримку, щоб прийти до влади.  

У порівнянні з попередніми виборами партії і блоки 
достатньо далеко відійшли від релігійного питання, тому 
висвітленню його під час передвиборчих перегонів майже не 
присвятили місця і часу. 

 
 
 
 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Попов М.В. Філософія релігії. – К., 2007. Після відомої книги М. 
Боголюбова „Философия религии” ще дорадянських часів це перше 
видання з цієї складної дисциплінарної складової релігієзнавства. В 
монографії читач знайде розділи з онтології, гносеології і 
епістемології, антропології та аксіології релігії. Цікавим є те, що в 
Київському медуніверситеті, де працює професор, студентам читають 
такий курс як обов’язковий. 

Пізній протестантизм в Україні. За редакцією і авторством проф. 
П.Яроцького. – Київ-Дрогобич, 2007. – Ця книга є шостим томом з 
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десятитомника „Історії релігії в Україні”. Книга вміщує розвідки про 
історію і сьогодення трьох конфесій – християн віри євангельської 
(п’ятидесятників), адвентистів сьомого дня та Свідків Єгови. 

Человек и христианское мировоззрение. – Симферополь, 2007. – 
Збірник включає матеріали симпозіуму з теми „Істина, добро і краса – 
їх роль і значення”. Друкуються статті не лише вітчизняних, а й 
зарубіжних авторів з теми.  

Летопись. Год из жизни. 2006.- Киевская митрополия УПЦ.- К., 2007. 
– книга вміщує короткі інформаційні повідомлення з новин стрічки 
Інтернет-порталу „Православ’я в Україні”. Зібрані в одно окремі річні 
новини дають можливість одержати цілісну картину життя УПЦ МП 
протягом минулого року. В додатку книга вміщує пастирські послання 
Предстоятеля Церкви, витяги із засідань її Священного Синоду, 
офіційні заяви канцелярії УПЦ МП. 

Огієнко Іван (митрополит Іларіон). Рятування України.- К., 2006. До 
зібрання ввійшли праці митрополита, які раніше не видруковувалися в 
Україні – „Моє життя”, „Рятування України”, „На Голготі”, „Книга 
нашого буття на чужині”, що вміщують розділи про українську 
православну віру, розуміння Огієнком унії, необхідність збереження 
української мови в церкві та ін. 

Шугаєва Людмила. Православне сектантство в Україні: особливості 
трансформації. –К.,2007. В центрі дослідження Л. Шугаєвої 
суспільно-духовні витоки виникнення та віросповідні основи 
православного сектантства, зокрема таких його течій як духобори і 
молокани, скопці і хлисти, єговісти-ільїнці, іоанніти, мальованці, ІПЦ, 
ІПХ та ін. 

Танцюра Владимир. Путь еретика или философия единения.- 
Черкаси, 2006. Це книга роздумів християнина про історію і нинішній 
стан конфесій цієї релігії в Україні і світі. Читач зустріне досить 
оригінальні і часто неочікувані судження автора з проблем релігійного 
життя, його бачення природи Ісуса Христа, Священних книг, природи 
людини тощо. 

Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Науковий 
збірник.- К., 2007. До збірника ввійшли не лише статті, присвячені 
творчому здобутку видатного румунського релігієзнавця, а й питанням 
методології досліджень релігійних феноменів. 

Буддизм сегодня. – 2007. - №11. Чергове число часопису вміщує 
інтерв’ю з Кармапою ХVІІ Тхайє Дордже, описання життя його 
попередника, статті про символіку тибетського буддизму, природу 
медитації, Будду. Буддійську цивілізацію давньої Азії тощо. 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

РІДНОВІР’Я РОСІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ* 
 

 
Напевно чи не 

найбільшим конкурентом 
українського рідновір'я в 
Україні виступає не так 
РУНВіра (на чому стоять 
окремі рідновіри), як їхні 
російські однодумці, себто 
російські рідновіри. Наша 
думка ґрунтується на власному 
спостереженні, яке показало, 
що контингент осіб які 
приходять в РУНВіру та Рідну 

Віру різниться. Якщо до РУНВіри йдуть, в основному, з причини її 
високого патріотизму та раціональності, то до Рідної Віри люди 
звертаються в пошуках глибоких духовних коренів, езотерики, 
прагнучи в такий спосіб задовольнити інтуїтивний компонент в 
психологічній структурі своєї свідомості. 

Недостатній розвиток українського рідновір'я, його 
малопоширеність, відсутність належної поліграфічної бази, 
низький рівень інформування, навіть у порівнянні з РУНВірою, 
може спричинити прихід прорідновірськи налаштованих українців 
у громади російського походження, в яких усе вищезазначене 
стоїть, в якісному відношенні, на порядок вище. Поширення 
російського рідновір'я в Україні відбувалось переважно у формі 
поліграфічної експансії, через мережу Internet та шляхом створення 
релігійних громад. Можна із впевненістю зробити припущення, що 
                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
* Автор тексту – аспірант Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ 
В.Куровський. 
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за 5-6 років в Україну почнуть навідуватись російські «рідновірські 
патріархи» на кшталт Дабраслава, Вєлєміра чи Сєлідора. 

Російське рідновір'я, як і українське, не є рухом єдиним чи 
принаймні об'єднаним. Існують 
різноманітні течії та напрямки – від 
радикально-шовіністичних до 
помірковано-аріософських. В 
Україні російське рідновір'я 
представлене не лише ідейно, але й 

організаційно. Відомо, що їхні 
громади вже існують в 
Запоріжжі, Харкові та інших 
східноукраїнських містах. 
Найбільш потужними 
російськими рідновірськими 
об'єднаннями, в організаційному плані, є три течії: «Союз 
Славянскіх Общін» (ССО); «Дрєвнєрусская Інгліїстічєская Церковь 
Православних старовєров-інглінгов»; послідовники Сєлідора 
(А.Бєлова), засновника слов'яно-горицької боротьби та голови 
Московської слов'яно-язичницької общини. 

Тут ми розглянемо концептуальні засади тих російських 
течій, які представлені, в будь-якому вигляді, в інформаційному 

просторі України. Це 
будуть праці окремих 
діячів, груп та рухів, що 
у своїй ідеології не 
виключають поширення 
витворених ними 
концепцій на території 
нашої держави. 

Найбільш 
відомим 

популяризатором 
російського рідновір'я в 

Україні є, напевно, А.І. Асов – відомий дослідник «Велесової 
Книги» та інших дохристиянських пам'яток. Цим автором було 
видано і видається ціла низка праць, статей та досліджень з 
проблем слов'янського рідновір'я. Саме А.Асовим була висловлена 
думка про написання «Велесової Книги» новгородськими 
волхвами, а також інші «відкриття», на основі ним же 
інтерпретованих пам'яток. Деякі із цих «відкриттів» ми розглянемо 
нижче. Не менш відомим в останній час став російський 
рідновірський автор Владімір Істахов – автор книги «Удар Русских 
Богов». Саме завдяки появі цієї праці в Україні згаданий автор 
набув широкої популярності в середовищі українських 
прихильників Рідної Віри. Через великий попит книга була 
перевидана не лише в Росії, а й у нас в Україні. 

Однією із характерних рис російського рідновір'я, як і 
українського, є його синкретизм. Так, наприклад, А.Асов ставить 
знак рівності, не розрізняє 
марійське і слов'янське 
рідновір'я1. Ще більш вражаюче 
він пише, що « язичницька 
(точніше ведична) віра в татар і 
слов'ян була єдиною»2. Не менш 
оригінально висловився 
петербурзький проповідник 
рідновір'я В.Кандиба, який 
зарахував до «Русской рєлігіі» 
мусульманство та іудаїзм3. Тему 
продовжує В.Данілов пишучи: 
«Всі народи нашої країни –
 Арійської імперії – від 
Курильських островів до самих 
західнослов'янських територій, 
притримувались Ведичної 
філософії, традицій, вірувань, 
системи цінностей»4. 

                                            
1 Асов А. Атланты,юю – С. 207. 
2 Там же – С. 230. 
3 Кандыба В.М. Загадки Земли Русской – Спб., 1998. – С. 21-22. 
4 Мочалова И. Данилов В. Сварожий круг – М., 1998. – С. 27. 
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Причиною таких ідеологем в російському рідновірстві ми 

вважаємо процес дезінтеграції в середині самої РФ. Вроджений 
шовінізм російської інтелігенції, основних носіїв рідновір'я 
викликав процес пошуку спільних духовних коренів усіх народів 
Росії. Самі помислимо, якщо християнство і мусульманство є 
гілками «русской рєлігіі», за В.Кандибою, то для чого війна в 
Чечні? Якщо татари і «русскіє» мають одну віру, за А.Асовим, то 
сепаратизм Татарстану є марним, а за Даніловим, взагалі, давно 
пора відроджувати «Арійську імперію від Курил до Одера». Такі 
позиції російського рідновір'я засвідчують одну важливу деталь, 
що відрізняє його від українського відповідника – 
заполітизованість віровчення. Російське рідновір'я, окрім всього 
іншого, перш за все є концепцією територіального та державного 
збереження Росії, імперіалістичні тенденції в цій концепції 
відіграють не останню роль. «Та обставина, що дух патріотів Росії: 
язичників, християн, рядових комуністів – один і той самий (не 
зважаючи на їхні відмінності із світоглядних питань) сприяє 
об'єднанню всіх здорових сил нації…» – пишуть члени 
новоязичницької організації «Русскоє национально-
освободітєльноє двіженіє»5. 

                                            
5 Сотов А. Идеология РНОД// За Русь! – 1999. – № 3 (23). 

Чи не єдиним напрямком російського рідновір'я, яке 
пропагується в Україні та не має яскраво виражених політичних 
засад, є інгліїзм. Інгліїзм – це «віросповідання людей з білим 
кольором шкіри». Як твердять сповідники інгліїзму, їхня церква 
існує ще з часів хрищення Русі і лише вона зберегла «чисту віру 
Першопредків». Ця гілка досить помітно вирізняється поміж усіх 
інших російських рідновірських течій. Вони не визнають 
спорідненості з урало-алтайськими народами, не пропагують 
антисемітизм і найбільше від інших ввібрали скандинавські 
традиції. 

Для російського рідновір'я взагалі є характерним факт 
відсутності чисто слов'янської форми віровчення, без прив'язок до 
інших етнічних коренів. Так, 
скажімо, А.Асов тяжіє до урало-
алтайської традиції, В.Данілов – до 
індуїстської, інгіліїзм – до нордичної 
(германо-скандінавської). У Росії, як 
і в Україні, була перервана 
рідновірська традиція. І хоча ця 
перерва складає дещо менший 
часовий проміжок, все ж росіяни 
також змушені були вдатись до 
імплантації неслов'янських 
рідновірських релігійних традицій. 

Найперше, масу здивувань викликає термінологічний 
словник Асова, зокрема такі слова як словяноруси, русь-арії, хатти-
антланти, праслов'яни-арії та ін. Чи можна в такій довільній формі 
творити терміни та іменувати цілі народи, більше того, 
зараховуючи їх, на підставі власних умовисновків, до певних 
етнічних груп? Одна справа, якщо б, зазначені висновки робились у 
формі припущень, але Асов подає їх як доведені факти. Для 
сучасної науки така позиція є неприйнятною. Міфології 
індоєвропейців, хоча і мають, в деяких випадках, змістову та 
сюжетну подібність, все ж є міфологіями різних народів, з різною 
історією, під впливом якої і творяться міфи. У поданні ж Асова усі 
грецькі легенди є насправді «загальноарійськими» і на 
слов'янському ґрунті кожен герой має свій аналог. 
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Популярні у 70-80-их рр. XX ст. легенди про міфічний 

материк Атлантиду знайшли своє відображення у творчості 
згадуваного автора. Асов виводить культурне коріння російського 
народу саме з Атлантиди. На його думку, Анлантида не була 
материком, а частиною чорноморського узбережжя, затопленого 
внаслідок підняття рівня води в Середземному морі та його 
з'єднання з прісноводним озером Східної Європи (сучасним 
Чорним морем), що сталося 5000 літ тому. Атланти, за Асовим, не 
лише в культурному, а й в етнічному плані близькі слов'янам, тому 
що «ними правив цар Атлант, син титана Іапета», себто біблійний 
Яфет, син Ноя, який є «прабатьком індоєвропейців, в тому числі й 
слов'ян»6. З останньої цитати чітко видно, що автор дотримується 
старої церковної легенди про походження слов'ян. Окрім того, Асов 
своїм мудрагельством вводить в оману багатьох читачів, що не є 

фахівцями в сфері релігієзнавства. 
Показуючи Яфета батьком титана, він 
звичайнісінько підганяє факти під власні 
висновки. Релігієзнавцям добре відомо, 
що, згідно грецької традиції, до Богів 
світом правили титани. Програвши 
вирішальну битву, вони поступились 
місцем першим. Цей же сюжет 
прослідковується в індо-арійській 

міфології відносно деві та асурів. Останні також спочатку правили 
світом, але, програвши вирішальну битву, поступились своїм 
домінуючим положенням девам. Яфет же в жодному разі і в жодній 
міфології не співставляється з титанами чи асурами або іншим 
першими поколіннями богів. Яфет, за біблійною традицією, є 
родоначальником одного з людських родів. Тому аналогії, 
проведені А.Асовим, інакше як фантастикою не назвеш. 
Зауважимо, що ставлення російських рідновірів до Біблії дещо 
відрізняється від позиції більшості українських сповідників 
рідновір'я. Якщо вітчизняні рідновіри заперечують її в як історичне 
джерело, то прихильники Асова і він сам так не думають. 

Теологічні концепції висунуті російськими рідновірами 
багаті на різноманітні тлумачення основ дохристиянської віри 
слов'ян. Послідовники Алєксандра Бєлова, голови московської 
                                            
6 Асов А. Атланты,.. – С. 81. 

слов'яно-язичницької громади, вслід своєму провідникові, 
вважають, що слов'янська релігія відзначалась поліконфесійністю і 
включала такі внутрішні вчення як громопоклонництво, 
вогнепоклонництво, трибожжя та ін. У своїй статті «Поклоніння 
Перуну» А.Бєлов пише, що язичництво різниться від інших релігій 
тим, що надає людині свободу духотворчості, не зомбує індивіда 
фанатичною прив'язаністю до догми. На нашу думку, така позиція 
має під собою підґрунтя. Як відомо, індуїзм, зороастризм, грецьке і 
римське язичництво різнились своєю багатоконфесійністю та 
водночас духовною єдністю. Чудовим прикладом для розуміння 
може послужити індуїзм: його два основних напрямки – шиваїзм та 
вішнуїзм мають цілий ряд розбіжностей у етиці, обрядах, 
трактуванні вед і функції богів, але обидва вони (разом з усіма 
іншими меншими й більшими течіями) визнають спільне і єдине 
вчення про Бога (Брахман) та Абсолют (Атман). Те ж саме можна 
сказати і про зороастризм, який включав 
безліч напрямків (зерванізм, вчення магів), але 
всі вони вибудовувались довкола 
дуалістичного розуміння світу, представлених 
Духом Добра (Агура Мазда) та Духом Зла 
(Ангра Маню). Отож, бачимо своєрідну, як 
сказав В.Рубан, «універсальну формулу» 
індоєвропейських вірувань – 
багатоконфесійність довкола основоположного вчення. Таку думку 
щодо українського язичництва підтверджує археологія, фіксуючи 
регіональні особливості культу: чотириликі статуї у Подністров'ї, 
дубові колоди із випрячими щелепами у Подністров'ї. 

Але повернімося до російської рідновірської теології. 
Більшість із напрямків дотримуються політеїзму, себто 
вшановують і визнають існування багатьох Богів у певній 
їєрархічній побудові (пантеон). До таких слід віднести 
послідовників Бєлова, Асова, Голякова (саме він має громаду в 
м. Запоріжжя), член ССО (Союзу Слов'янських Общин) начолі з 
В.Казаковим, прихильників творчості В.Істархов, критикують ідею 
однобожжя в релігії своїх дохристиянських предків. Натомість 
В.Данілов, члени РНОД та ОКД (Общєственноє казачье двіженіє) 
«Аркаім» відстоюють ідеї монотеїзму слов'янської дохристиянської 
релігії. Проте не зважаючи на такий факт, вони не можуть 
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кваліфікуватись як неорелігії, на кшталт РУНВіри, оскільки усі 
говорять про автентичність, оригінальність та відстоюють 
необхідність відродження старої віри, РУНВіра все це заперечує. 

В Україні більшу популярність мають російські 
політеїстичні течії. Справа в тому, що нішу етнічного монотеїзму 
міцно зайняла РУНВіра і не менш твердо утримує свої позиції. 
Тому прихід російського монотеїзму сприймається прохолодно. 
Додається ще й той факт, що українські рідновіри (переважна 
більшість) негативно налаштовані до однобожжя, адже саме на 
противагу монотеїстичній РУНВірі почала ширитись їхня релігійна 
концепція. 

Російське рідновір'я, на відміну від 
українського, має сильний потяг до 
окультизму, езотерики та сакралізації вчення, 
що наближає його до західноєвропейського 
язичництва новітніх часів. Останнє, взагалі, 
саме окультизму має завдячувати своєю 
появою (вікки, друїдизм та ін.). Російська 
інтелігенція ще в середині XIX століття 

призвичаїлась (звичайно ж – не масово) до різноманітних 
окультних практик7. Натомість в українському національному 
середовищі XIX ст. чогось подібного (поширення окультизму) не 
було. Це зумовило характер вітчизняного рідновір'я – науково-
пошуковий. Безперечно, не все російське рідновір’я просякнуте 
магічними практиками. Та все ж такі книги, як «В поисках 
магической силы» Є.Бєлової наштовхують на певні думки. У цій 
праці знайшли поєднання первісна магія, фетишизм, слов'янські 
землеробські культи та міфологія. 

Найбільша увага в концепції російського рідновір'я і то без 
винятку в усіх течіях, надається проблемі «арійства». Вона просто 
не зходить зі шпальт усіх рідновірських видань і є, без 
перебільшення, центральною та основною проблемою. Чому? 
Причина полягає в уже згадуваній нами характерній рисі 
заполітизованості російського рідновір'я. «Арійство» є своєрідною 
контрідеєю по збереженню Росії, щоб культивованого нині 
російською владою ортодоксально-християнського слов’янства. 
Досить лише взяти до рук такі рідновірські видання як “Атланты, 
                                            
7 Филаков Б. Неоязычество// Новый мир – 1999. – № 8. – С. 157. 

арии, славяне”, “Русское сквозь тысячилетие” і все стає зрозумілим. 
Наростання подібних тенденцій були знайомі Європі XX ст. 
картина в сьогоднішній Росії дивно нагадує соціально-політичну 
ситуацію у Німеччині 1920-их років. Згадуване «арійство» відіграло 
в ті, ще не так далекі, часи досить трагічну роль. Зважаючи на 
популярність в Росії ідей відродження імперії (своєрідного 
реваншизму в протистоянні з США), культивування ідеї «арійства», 
на нашу думку, не сприятиме стабілізації політичної ситуації в цій 
країні. Не зважаючи на всю подібність ситуації, ставлення 
російського рідновір'я до німецького розуміння проблеми 
«арійства» не є однозначним. Більша частина з них розкритиковує 
«німецькі фальсифікації», інші – завуальовано симпатизують або ж, 
у випадку з скінхетами, відкрито культивують і пропагують ідеї 
нацизму. До речі, довгий час 
феномен скінхетства обминав 
українські терени зосереджуючись 
в Росії, але в останній час це явище 
почало набувати поширення і в 
нашій країні. Зокрема, згадуваний 
у першому розділі, гурт «Сокира 
Перуна» відверто оспівує 
«подвиги» Третього Рейху. 

У своїх пошуках «арійської 
прабатьківщини» росіяни 
наштовхнулись і на українські 
теорії в цій галузі. І вони, ці теорії, викликали цілу масу 
«об'єктивної» критики. Зокрема, розглядуваний нами А.Асов 
просто обурений з того факту, що Ю.Шилов асоціює малюнки 
Кам'яної Могили із протошумерським письмом. На його думку, 
такі погляди є «нєобоснованимі», хоча жодних контраргументів 
Шилову не наводиться. Ті ж самі обурення відносно Шиловських 
припущень висловлює одна із російських прорідновірських авторів 
Н.Г. Гусєва, говорячи, що Україна не може бути прабатьківщиною 
індоєвропейців. Чому? Та тому, що нею є російське Заполярря. А 
щоб не викликати підозр у прихильності до шовінізму, який, «на її 
думку » поширює Шилов, авторка посилається на відомого 
індійського вченого Бона Гангадхара Тілака8. Натомість 
                                            
8 Гусева Н.Г. Русские сквозь тысячилетия – М., 1998. – С. 26. 
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прихильники ще одного російського рідновірського лідера 
А.Бєлова – вшанувавши твори і Тілака, і Шилова – зуміли поєднати 
їх у досить струнку систему поглядів на етногенез «арійських» 
народів9.  

Для українського рідновір'я проблема арійства не є такою 
гострою. Навіть сам етнонім «арії» вони замінили на «орійці», тим 
самим відсторонившись від негативізму, наданого історією XX ст. 
цьому поняттю. Росіяни (рідновіри) не сприймають жодних 
найменших прагнень українських «одновірців», хоча б якось 
пов'язати витоки індоєвропейської культури з Україною. У цьому 
спільні Асов, Данілов, Бєлов, старовіри-інглінги та інші. Водночас 
вони аж ніяк не виключають українців з «арійського етнічного 
ареалу», більше того – надають найперші позиції після «старших 
арійських братів» росіян. Досить оригінально в цьому плані 
відзначились старовіри-інглінги ототожнивши українців з 
атлантами10. 

Вивчаючи календарні особливості російського рідновір'я, 
ми побачили, що і тут немає спільності думок, подібно до 
вітчизняного рідновір'я. Частина орієнтується на григоріанський 
календар та відносно до нього відтворює обрядові дійства, інша 
частина – творить власні календарні системи. 

Асов у своїх вірознавчих статтях намагається подати 
слов'янський Зодіак, відтворений з великим відсотком орієнтації на 
грецькі та індійські здобутки в цій 
галузі. Якщо навіть календар 
«відтворений» на такій основі буде 
астрономічно точним, то видавати його 
за історичний (автентичний) було б 
дуже помилковим. Цікаво, що 
новоріччя Асов та члени ССО, єдині 
серед усіх інших українських та 
російських рідновірів, відзначають за 
римською адміністративною традицією 1 січня. Найбільше 
зацікавлення, поміж усіх інших, викликає календар старовірів-
інглінгів, який, за їхніми твердженнями, був отриманий від 
                                            
9 Шатунов М. Русское боевое искуство. Забытые навыки – М., 2001. – С. 95. 
10 Славяно-Арийския Венды. Сантхи Веды Перуна . Книга мудрости Перуна. 
Круг первый. – Омск, 1999. – С. 152. 

Числобога і має назву «Даарійській Круголєт Чіслобога». «Повний 
цикл Даарійського Круголєта Числобога – 144 Літа. Шістнадцять 
літ проходить через дев'ять стихій. П'ятнадцять літ звичайних, в 
кожному по 365 діб і шістнадцяте літо Священне, яке містить 369 
діб… Кожне Літо 
складається з 9-ти 
місяців, три місяці Осінь, 
три місяці Зима і три 
місяці Весна. Місяці 
простого літа мають 
різну кількість днів,.. 
Тиждень також як і літо 
складається з 9-ти 
частин: понеділок, 
вівторок, тритейник, 
четвер, п'ятниця, 
шістиця, сімиця, 
осьмиця, неділя»11. Свої 
особливості має Зодіак, 
створений інглінгами: він 
складається з 16 сузірь, 
кожному з яких 
відповідає свій бог. 

У відзначенні 
свят російські рідновіри, 
як і українські, також не мають спільності. Хоча усіма 
відзначаються, під різними назвами, чотири основних річних 
сонячних свята – осіннє та весняне рівнодення, літнє та зимове 
сонцестояння. Варто зазначити, що ці природньо-астрономічні 
явища відзначаються не лише російськими, але й представниками 
усіх рідновірських релігій, що користуються сонячним календарем. 

Ось так, в загальних рисах, виглядає календарно-обрядова 
система російського рідновір'я, яке поширюється та прагне 
утвердитись в Україні. 

Особливою рисою російського рідновір'я, подібно до 
вітчизняного, є факт взаємного несприйняття течіями один одного. 
Достатньо напруженими є стосунки між ССО та РНОД. За своїх 
                                            
11 Славяно-Арийские Веды… – С. 155-156. 
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одновірців не визнає В.Казаков послідовників А.Бєлова, 
зазначаючи у своєму віснику, що в Москві він знає лише одного 
язичника12. Ззовні головною причиною непорозумінь є розбіжності 

у трактуванні та перекладі «Велесової 
Книги». Всі течії поділяють лише ту 
думку, що «Велесова Книга» була 
створена предками росіян і ніким 
іншим. В усьому іншому 
розбіжностей чимало. Найбільш 
популярним в Росії є переклад 
«Велесової Книги», зроблений 

А.Асовим (справжнє прізвище Барашков)13. В.Данілов гостро 
розкритиковує асовський переклад у своїй книзі «Сварожий круг». 
Не меншій критиці у згаданій книзі Данілова піддається ОКД 
«Аркаім» за їхню аконфесійність. Загалом, 
причинами конфліктів можна вважати не 
розбіжності в теології, віровченні чи 
світогляді. Скоріше це просто особисті 
несприйняття лідерами течій діяльності 
один-одного. 

 Підводячи підсумок зазначимо, що 
російське рідновір'я всілякими способами 
намагається утвердитись в Україні, 
принісши сюди не властиве нашому народу світобачення, 
світобачення витворене синтезом найрізноманітніших 
рідновірських та не лише релігійних традицій. Російське рідновір'я, 
що так нахабно нав'язується частині нашого громадянства, 
насправді не є релігійним вченням, а політичною концепцією 
збереження Росії як центру східнослов'янського світу та як 

неподільної імперії. 
Такий вигляд як і в Росії має сьогоднішня 

релігійна ситуація у сфері рідновір'я в Україні. 
Рідновіри не є організаційно об'єднаними в одній 
організації та творять цілий ряд течій і напрямків в 
середині течій. Наявні течії не всі оформлені у 

                                            
12 Весник ССо – 14000 г. – № 1(14). 
13 Губерначук С. Казковий горбоконик чи Троянський кінь// Сварог – 2001. – 
№ 11-12. – С. 63. 

громади та мають організованих прихильників, хоча мають 
широкий доступ до пресового видання. Зародження української 

державності було ними доповнене та 
католізоване. З 1991 року Рідна Віра 
знаходилась під сильним впливом 
РУНВіри та Української Рідної Віри 
В.Шаяна, основні ідеологічні та 
філософські постулати черпались із 
вчень зазначених течій української 
етнічної релігії. Натомість з середини 
та особливо в кінці 1990-их 
розпочалось активне відпочкування 
рідновірських течій. 

Сильним на українське 
рідновір’я є вплив російського. Потужна пропаганда російських 
рідновірів, солідні, в порівнянні з українським рідновірами, 
фінансові можливості дають підставу побоюватись залучення 
прорідновірськи налаштованих громадян України саме до 
російських рідновірських груп. Можливим є приїзд в Україну у 
близькому майбутньому російських рідновірських «патріархів». 

Загалом сучасне 
українське рідновір'я не є 
масовим громадсько-
релігійним рухом , хоч воно 
повільно, але невпинно 
збільшує число своїх 
прихильників. Про що 
свідчить графік зростання 
рідновірських громад з однієї 
у 1993 р. до кількох десятків 
– на останні роки. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
 
 
 
Селище Королево Виноградівського р-ну Закарпаття – 
унікальна місцина всієї Європи. Звідси почалося людство на 
нашому континенті. Тут виявлено найдавнішу стоянку людей, 
якій мільйон років. Важко уявити собі час у тисячу тисяч років, 
коли людська цивілізація вимірюється усього кількома 
тисячами. Та й як до цих знахідок приліпити біблійну історію 
про якесь там творення Богом людини. Дослідники виявили тут 
15 культурних шарів. Останній датується 
25 роками до нашої ери. Відтак Королево 
було своєрідною майстернею наших 
предків протягом усієї історії. У 
королевській стоянці археологи виявили 
60 тисяч кам’яних знарядь праці – сікачі, 
скребла, ножі, вістря списів, скребачки 
тощо. Їх було виявлено стільки, що 
вивозили до музеїв вантажівками. Шкода, що в Україні ( може й 
не без негативного впливу Церкви, яка із-за своєї темної 
пізнавальної відсталості боїться історії, бо ж вона руйнує 
усталену біблійну картину світу) не рекламують, як то є в інших 
країнах, в пізнавальних цілях як об’єкти туристичних поїздок 
такі відкриття (Україна молода. – 4 липня). 

В кількох районах Київщини збереглися ще Зміїні вали. 
Легенда оповідає, що на жителів Подніпров’я нападав Змій, 
якого зрештою вдалося побороти Кирилу Кожум’яці і запрягти у 
плуга. Змій тягнув плуга до води, де випив її так забагато, що й 
загинув. Вивернута з проораної Змієм борозни земля утворила 
величезні насипи. Змієві вали порівнюють з Великою 
китайською стіною. Науковці вважають, що колись вони були 
порівняно високі й захищали осілих слов’ян від кінноти 
степових кочівників. Зміїні вали можна побачити, коли їдеш 
дорогою із Переяслава на Золотоношу десь за три кілометри 

їзди. Є вони поблизу села Круглик в Києво-Святошинському 
районі. 

Під час розкопок підземної усипальниці першого імператора 
Китаю Цінь Шіхуаня біля давньої столиці Ксіаня дослідники 
знайшли дещо дивну пірамідоподібну камеру висотою 100 
футів. Це приміщення нічим не нагадує ті приміщення, які 

археологи віднаходили раніше. Вчені висловлюють припущення, 
що воно була створене як коридор для душі імператора. Саме 
тому в ньому наявні якісь сходинки, що спрямовані догори. 
Імператор Цінь правив з 221 по 210 рік до н.е. Саме він розпочав 
будівництво Великої Китайської стіни. Цей імператор наказав 
створити цілу армію теракотових солдат, які мали охороняти 

його усипальницю. 
Наш Всесвіт є „спадкоємцем” 
іншого Всесвіту, що існував до 
нього. Такий висновок 
пенсінвальських вчених заперечує 
теорію Великого вибуху, яка 
існувала до нього. Пророблені 
дослідниками розрахунки на базі 
однієї з теорій квантової гравітації 
дають можливість зробити 
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припущення, що наш Всесвіт народився не в сінгулярності, яку 
називають Великим вибухом, а внаслідок Великого стрибка, 
викликаного квантовими процесами і силами. Дослідження 
припускає, що хоч при цьому рівні енергії та деформації 
просторово-часового континіуму були надто високі, але вони не 
мали нескінченно високий характер, а були скінченними 
(Столичка. – 5 липня). 

На вірогідність 62% 
розраховують німецькі 
вчені при доведення 
існування Бога. 38% 
науковців взагалі 
заперечили його існування. 
Розрахунки було зроблено 
на основі таких підстав, як 
виникнення і будова 
Космосу, еволюція живого, 
співвідношення добра і зла 
та ін. На ці питання вчені 
прагнули віднайти 
математичні відповіді. 
Виявилося також, що більш 
релігійними є вчені-
суспільствознавці, ніж 
науковці-природознавці. 

Нові наукові дані 
підтверджують гіпотезу, 
згідно якої над Півн. 
Америкою 12,9 тис. років 
тому вибухнула велика 
комета. Падінням цього 
об’єкту пояснюється 
неочікуване похолодання 
значної частини планети і 
зникнення в ХІІІ ст. до н.е. на 
Землі великих ссавців. 
Оскільки деякі мешканці Півн. Америки жили тоді за рахунок 
останніх, то вони також вимерли. 

Повідомляємо про відкриття Інтернет-спільнота 
(колективний блог, різновид сайту співавторів) 

«Українське релігієзнавство» - http://ukreligieznavst.uol.ua/ та форуму 
«Українське релігієзнавство» - http://ukreligieznavst.uaforums.net/ 

на цій спільноті 
 
 

 
 

  
Ця спільнота об’єднає фахівців-релігієзнавців Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, членів 
Української асоціації релігієзнавців, наших закордонних колег та 
завтрашніх науковців – студентів релігієзнавчої спеціалізації, аспірантів, 
докторантів та пошуковців. Запрошуємо тих з них, хто ще не приєднався 
- вступати у спільноту, і всіх бажаючих - читати новий релігієзнавчий 
ресурс. 
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Щоб приєднатися до Інтернет-спільноти «Українське 

елігієзнавство», необхідно відкрити свій блог (дуже просто технічно, 
кожен крок пояснюється) на http://www.online.ua/: 

 

зареєструватися у формі реєстрації http://mail.online.ua/register.php 
1. заповнити анкету у своїй новій скринці 
2. звідти натиснути «Всі сервіси», та далі – «Блоги/спільноти» 
3. вписати логін (латинкою, це назва Вашого блогу), зайти у свій блог 
4. у блогу увійти в «Панель управління», заповнити анкету, створити 

потрібні рубрики 
5. зі свого блогу перейти на напис «Всі блоги», праворуч зайти у 

спільноту «Українське релігієзнавство», там праворуч натиснути 
«Вступити у спільноту» 

6. зайти на форум - http://ukreligieznavst.uaforums.net/ та 
зареєструватися (в реєстраційній формі обов’язково вказати свої ПІБ, 
місце роботи/навчання та координати), про це повідомити – написати 
у спільноту «Українське релігієзнавство» в рубрику «Учасники», й 
Ваша реєстрація буде активізована. 

 
Запрошуємо Вас до участі 

в першій Інтернет-конференції спільноти УР на її форумі. 
Тематику цієї тестової конференції 

визначатимуть заздалегідь самі учасники. 
 Докладніше дивіться на форумі (Конференції). 

Чекаємо Вас у спільноті УР та її форумі! 



вернять: Славным предкам подражая, повернем его мы вспять!», бо ж «Нет страны на свете краше нашей Ро
дины Святой, Града нет для нас дороже, чем Москва и Кремль златой». Явним росієфільством пахнуть ті хресні 
ходи з іконами-портретами царя Миколи II, які регулярно проводяться УПЦ МП по українських теренах. Цим 
виражається прагнення ходоків і їх організаторів промосковсько-православних спільнот «Союз православных 
граждан Украины» та «Православного братства Александра Невского» сприяти поверненню України в імперію, 
якій, як писав той же Іонафан, «Богом дан навек России страстотерпец -  Русский Царь». Характерним для ба
гатьох владик й ієреїв Церкви Московського Патріархату є прагнення довести наше малоросійство, суржи- 
ковість української мови, непотрібність своєї Автокефалії тощо.

Існуючи і діючи на теренах Української держави, релігійні спільноти різних конфесій мають перейматися її 
нтересами і прагненнями. Тут навіть нетямущий може усвідомити, що в національному відродженні (а цьому 
певно мали б сприяти і релігійні спільноти, враховуючи гарантоване їм державою право свободи віросповідань) 
неабияку роль відіграє відродження ігнорованої століттями мови корінної і титульної нації. Відтак російськомов
ними богослужіннями (а вони є масовим явищем) релігійні спільноти перебрали на себе виконання тієї антиук
раїнської політики, політики знищення українства, якою переймалася Комуністична партія Радянського Союзу. 
Я б назвав таку політику більшості конфесій країни антиконституційною, відверто антиукраїнською, бо ж саме 
українська мова є у нас державною. За таких умов певно мають рацію ті національно-демократичні партії, які 
розглядають поширення нових релігійних течій (а вони в масі є російськомовними, як і протестантські) як анти
український процес. Одиниці конфесій розуміють це і з розумінням діють. Це — УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, 
українські лютерани і рідновіри, харизматична спільнота Софії Жукотанської. Я з приємністю згадую також 
відвідання в Києві офісу Церкви християн віри євангельської — п’ятидесятників, де на стіні вималювані слова 
Карла Маркса на захист національних мов. Знайшли ж!

Відтак проголошуючи свою віддаленість від політики, конфесії України у своїй більшості через ставлення до 
національного питання втягнуті в неї. Підтримуючи в той чи інший спосіб геополітичні устремління іншої держа
ви, її шовіністичні домагання і слугуючи своїми діями цьому, конфесії працюють проти українського державот
ворення. Відповідним державним органам певно вже потрібно вивчити ці процеси і зробити належні висновки 
щодо вимог реєстрації нових конфесій, права на вільну подальшу діяльність наявних. Це не є втручанням в їх 
внутрішнє релігійне життя, а реакція на ті протиправні дії окремих конфесій і їх організацій, які подеколи не є 
релігійними, а політичними. Назріло питання перереєстрації всіх діючих в Україні релігійних організацій, а то й 
зміни їх назви. Бо ж українськими офіційно можуть називатися лише ті, які працюють на національний поступ 
України, решта є просто конфесіями України.

Наш часопис (і це вже помітили наші читачі) є не тільки інформативним, а й аналітичним. Відбираючи до 
кожного числа матеріал, я прагну спрямувати процеси нашого релігійного життя в русло українського відрод
ження, не висловлюючи свого особистого відношення до віровчення конфесій. Своє розуміння національної 
релігії і національної церкви я подам в наступному числі РП. Дехто з наших дописувачів гнівно обурюється 
моєю відвертою українськістю. Таким я був, є і буду, а відтак часопис наш також буде працювати на українсь
ку Україну. Не подобається — не передплачуйте, а якщо передплатили, то не читайте й відразу викидайте, щоб 
не псувати собі настрій. Витрачені кошти на передплату поверну. Може я дещо гострий і прямий у своїх суджен
нях, але болить душа. Історія дала нам останній шанс вибудувати незалежну Україну і ми ним так легко нехтуємо.

Завершити своє обурення власне проросійських діями деяких релігійних спільнот України дам відомому по- 
ету-комуністу Борису Олійнику, видрукувавши його вірш «Не забудь...»:

На майдані, зганьбленим дощенту, патріот невтішено ридав:
«То кому ж ти, пане Президента, нас із Україною віддав?!
Ми ж тебе вознесли в піднебесся, ми ж тебе в ікону возвели!
Нас же як снопи у перевесла, пов’язали й чужакам здали».
Президент, за протоколом, гречно відказав: «А приглушіть баси,
Бо ж не я, а ви здали за гречку злодіям в законі голоси!»
Ну, то й що відповіси, народе, на такий від Президента спіч?
Думай, думай... А поки з нагоди я тобі відважу меживіч:
«Якщо ти встонадцяте у яму сам себе загнав без сторожів,
То, можливо, трясця його мамі, ти на інше вже й не заслужив?
Окрім того, щоб наймитувати в крамарів, як споконвіку звик,
То й сиди тепера нишком в хаті, зав’язавши у шнурок язик.
Та коли запрагнеш стать Народом, а не козачком у крамарука,
Доведеться у Яру Холоднім кликати на круг Залізняка.
Та не жди, що знов за нас на палі діти в Крутах голови складуть.
Не хитруй: вони вже на вокзалі. Уставай... та й вила ж не забудь!»

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ

Закінчення. Поч. 2-й стор. обкладинки.



ПЕРЕДПЛАТА НА ЧАСОПИС

«Релігійна панорама» на 2008 ріп
Ми й надалі о п е р а ти вн о  інф орм уватим ем о Вас про  головн і 

п о д ії р е л іг ій н о го  ж и т т я , сво б о д и  со в іс т і в У кр а їн і та св іт і. 
Ч и та ю ч и  наш  ж у р н а л , Ви м атим ете  о б 'є кт и в н у  інф о рм ац ію  
п р о  ко н ф е р е н ц ії та  кр у гл і сто л и  з  р е л іг ій н и х  п и та н ь , пр о  
новини  р е л іг ієзна вчо ї та  ре л іг ійно ї л ітера тур и . К о ж н е  число 
ча со пи су  буд е  ви св ітл ю ва ти  основи  в ір о в ч е н н я  та  об р яд о 
вої п р а кти ки  од н іє ї із конф е с ій  У кра їни .
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