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Шановний Читачу! Щорічно в грудні українські ака
демічні релігієзнавці підводять підсумок своєї роботи за ми
нулий рік. Відділення релігієзнавства ІФ  НА Н  України — 
єдина академічна наукова інституція з фаху. В звітному році 
її співробітники й аспіранти (а серед них 6 докторів і 11 кан
дидатів наук) продовжували досліджувати змістовне напов
нення і тенденції змін дисциплінарних утворень релігієзнав
ства, закономірності процесів конфесіоналізації релігії та 
природу мусульманського максималізму. Завершено роботу 
над темою «Стан і прогнози релігійних процесів в Україні» 

підготовкою двохтомної книги «Україна релігійна».
З а  насллідками досліджень видрукувано 454 д.а. наукової продукції. Це 6-й 

том «Пізній протестантизм України» з десятитомника «Історія релігії в Ук
раїні»^!) д.а.) за авторства і редакторства проф. Яроцького П .Л., індивідуальні 
монографії С.Кияка, В.Докаша, А.Арістової, Л.Шугаєвої та Г.Кулагіної, нау
кові збірники «Релігія і Церква в сучасних українських реаліях», «Конфесійне ба- 
гатоманіття України в контексті її духовного і національного відродження», «Ар
сен Річинський -видатний український релігієзнавець», «Мірча Еліаде як класик 
світового релігієзнавства», «Законодавство України про свободу совісті: євро
пейські стандарти та українські реалії» та ін., шість підручників і навчально-мето
дичних посібників з релігієзнавства, 88 наукових статей в різних виданнях. 
Відділення має три свої періодичні видання — річник «Релігійна свобода» (вид
рукувано 11 чисел), квартальник «Українське релігієзнавство» (44) та щомісяч
ник «Релігійна панорама» (87). Другим виданням вийшов за редакцією М.Бабія 
збірник «Свобода совісті та віросповідань в контексті міжнародних та українсь
ких правових документів». В друці маємо 8-й том кн «Нові релігії України» і 88 
наукових статей, працювали над підготовкою Словника і написанням статей- 
довідок до трьохтомної «Української Релігієзнавчої Енциклопедії».

Відділенням підготовлено й передано до різних державних органів та міжна
родних інституцій 15 науково-експертних матеріалів з питань міжконфесійного 
діалогу, збереження сакральних пам'яток історії та культури, релігійного чинника 
в системі безпеки України, про стан і проблеми української релігійної діаспори, 
співвідношення релігієзнавчої і релігійної освіти та ін. Співробітники Відділення 
працювали в складі Експертної комісії з питань свободи совісті Нацради з проб
лем культури і духовності при Президентові України, в Комісіях з реституції 
Кабміну України та підготовки проекту нового Закону «Про свободу світоглядів 
і релігійних організацій» Мінюсту України. Особливу плідну співпрацю Відділен
ня мало з Держкомнацрелігій і Міносвіти України.

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Головою Державного Комітету України у справах національностей і  релігій  29 
грудня призначено доктора філософських наук, професора Сагана 
Олександра Назаровича. Народився він у вчительській сім’ї 18 грудня 1966 року 
у  Плоскому Кременецького району Тернопільської області. Вчився в рідному 
селі, а середню школу закінчив у Кременці. Потім служба в армії, закінчення 
історичного факультету Київського педагогічного інституту ім. М.Драгоманова. 
Після закінчення аспірантури Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. 
Г.С.Сковороди НАН України і успішного захисту кандидатської дисертації був 
залишений  на посаді наукового співробітника. Декілька років працював Вченим 
секретарем Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Тут же захистив і докторську 
дисертацію. Сфера наукових інтересів О.Сагана – Вселенське Православ’я, 
Українське Православ’я, свобода буття релігії. При його активній участі 
повернуто Україні славне ім’я видатного релігієзнавця-етнолога Арсена 
Річинського, виселеного сталінським КДБ ще в довоєнні роки у Зауралля без 
права приїзду в Україну. Останні два роки О. Саган працював радником 
Секретаріату Президента України. Відзначається сумлінням, ініціативністю  і 
настирливістю в роботі. Розуміє значимість для України наявності своєї Помісної 
Православної Церкви, міжконфесійної злагоди, свободи віросповідань. Духовного 
сану не має,  який  йому приписала невибаглива газета „Україна молода”. 

Оздоблення майдану перед Секретаріатом Президента України засвідчує, що 
стаття Конституції про свободу світоглядів і віросповідань, відокремлення Церкви 
від держави не для президентських служб. Тут розмістили намет з інсценировкою 
Різдва Христового. Над вхідними дверима до Будинку з химерами повісили 
різдв’яний вінок з ангелами. Цих оздоблень немає біля будинків Кабміну й 
Верховної Ради.Цим ці інституції засвідчують відокремлення Церкви від держави 

Часто говорять про протажування синьо-білої влади, точніше – регіоналів, 
Московсько-Православній Церкві України. Сама Церква це заперечує. А ось 
конкретний приклад: міська рада Одеси передала тут єпархії УПЦ МП храм 
всього за 1 гривню. Правда, забула взяти НДС. То ж з’ясувалося, що правління 
Агафангела має борг перед мерією у сумі 20 копійок. Остання може ще судитися з 
Цеквою як боржником. Треба ж якось довести, що протажування в Одесі відсутнє 
(ВВ. - №227).  

Українська консервативна партія Щокіна, яка прагне відзначитися своїм 
українофільством, через свої пресові статті виявляє (прямо чи 
опосередковано) скоріше своє росієфільство. Так, в одному з останніх чисел „За 
українську Україну” знаходимо „критику” єдиної в Криму організованої сили, яка 
працює на українське унезалежнання, - Меджлісу кримсько-татарського народу і 
водночас тихеньке визнання правомірності дій проросійських формувань 
козацтва. На сторінках газет МАУП всіляко оббріхуються національно-
демократичні спільноти, діяльність БЮТ і його лідера Юлі Тимошенко, перепадає 
Президенту, а водночас збоку залишається Янукович і його команда. Не знайдеш 

на сторінках щокінських газет критики проросійських дій спільнот Московсько-
православної Церкви України, зате на вигоду комусь все робиться для того, щоб 
Україна постала перед світом як антисемітська держава 

Серед cписку „Великих українців” закордонного приблуди й людини невідомої 
національності Савіка Шустера на телеканалі „Інтер” фактично великих українців 
немає. Зокрема там відсутні великі постаті нашої релігійної історії – 
митрополит Іларіон Київський, Петро Могила, Андрей Шептицький, митрополит 
Іларіон (Огієнко), Василь Липківський та ін. Власне, з волі експертів (а тут 
фактично жодного українського українця, окрім Жулинського та Брюховецького, 
зате українофоб Дм.Табачник, комуніст П. Симоненко, танцюрист В.Зеленський і 
т.п.) до українців (та ще й великих) віднесені В.Лєнін, Лев Троцький, М.Хрущов, 
Баал Шем Тов, Олександр Гінзбург, Аркадій Гайдар, Голда Меїр і такі інші. Тут 
приходить на пам’ять анекдот. Навколо пам’ятника Богдану в Києві ходить дідусь 
певної нації із внуком, який у нього питає, хто то є на коні. Дідусь йому 
відповідає, що колись тут жили українці, так то був у них такий цар. Коли внук 
запитав у діда, а куди той Богдан показує, то старий відповів: „Він показує на 
Тюмень, куди мають їхати ті українці, які тут ще лишилися”. Експерти конкурса, 
щоб віднести до українців неукраїнців, певно свідомо знівелювали такі ознаки 
національної належності як кровна спорідненість, мова, територія, рідна віра тощо 
(Шлях Перемоги. – 28 листопада).  

Монахи, які пробиваються в повні господарі Києво-Печерського заповідника, 
своїми будівництвами на його території вже творять непоправимі лиха над цим 
здобутком нашої історії і духовності. Проводячи там бурові роботи, загнавши в 
землю 50 свай, вони вже пробили звід печер якраз над тим місцем, де знаходиться 
крипта Батиєм убієнних, а своїм поливом висаженого саду спричинили обвал в 
Нижніх печерах. Роботи проводяться без заздалегідь проведених експертних 
оцінок, скоріше всього для того, щоб освоїти надані монастирю державні 
асигнування. В ході робіт цього року на території Лаври було вибрано більше 
грунту, ніж за всі 10 століть існування святині. Комплекс втрачає свій усталений 
облік буквально на очах. Із 66 його об’єктів половина піддавалася вже перебудові, 
з’явилося ряд нових будівель. Оскільки через в’їздні ворота до Лаври не могли 
проїхати великих форматів машини, то їх монахи за одну ніч підступно 
зруйнували, а те, що вони знову побудували під тиском громадської думки, вже на 
метр вище і на 60 см ширше, наявні й інша „творча відсеб’ятини”. Особливо 
турбує стан в печерах. Заміри 1960-1970-х років засвідчували відсутність на 
глибині 6 метрів мікроорганізмів. Такі умови сприяли збереженню святих мощей. 
Останнім часом на них і їх одязі з’явилась плісінь. Причина – зміна температури і 
вологості. Навіть в радянські часи, коли бачили, що температура в печерах вище 
14 градусів, припиняли доступ відвідувачів. Тепер на це монахи не звертають 
увагу. Температура піднімається і до 27. Показник вологості стрибає від 40 до 90, 
а не як було раніше - лише 70. Потоки відвідувачів йдуть в різні боки. Головне, 
щоб побільше свічок продати, а відтак побільше грошиків вторгувати. То ж діє 
ринкова економіка по-монастирськи. Заміри температури й вологості не 
проводяться, бо ж монастир після передачі йому печер, попросив забрати з них всі 
прибори, які призначалися для цього. Все закінчиться тим, що нетлінні мощі 
зтліють, бо ж з’явилися сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів. 
Більше того. Немає гарантії збереження самих печер. Монахи, щоб посадити сад, 
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викопали над ними метрові лунки для дерев, чим порушили усталену міцність 
грунту. Через лунки після дощів і поливу нового саду пішла вода в лесові грунти, 
які, подібно до цукру, від вологи розкришуються. Скоріше це й спричинило 
обвали в печерах, про які монастир мовчить і прагне усунути негативні наслідки 
свого господарювання якимись ні з ким неузгодженими роботами. На 
ознайомлення із цією інформацією генерального директора заповідника 
С.Кролевця та головного архітектора комплексу Т.Кулик монастирська братія 
реагує словами: звинувачення безпідставні. А ось із-за таких господарювань 
чорноризців Лавра стоїть на черзі виключення із списку всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО (Факты. – 22 грудня). 

«Якщо парафіяни просять, то мушу молитися», - кажуть священики із Закарпаття. 
Відомо, що мешканці карпатських гір – власники великих чи малих 
гірськолижних комплексів підзаробляють взимку на любителях зимових розваг. 
Цьогорічна зима їх розчаровує: на знесніжені гори ніхто з них не хоче їхати. Ось 
чому на недільних богослужіннях у гірських селах люди просять у Бога, аби він 
послав сніг. „Щодня хожу до церкви і замовляю службу Божу за сніг”,- каже 
мешканка Міжгір’я Марія Шпілька. 

Орденом „За заслуги” Президент Ющенко нагородив депутата від Партії регіонів 
Бориса Колесникова. В указі написано: „За значний особистий внесок в… 
культурний розвиток України, … багатолітну сумлінну працю і з нагоди роковини 
підтвердження всеукраїнським референдумом … Акту проголошення 
незалежності України”. Всім відомі сепаратистські діяння 
високонагородженого. То ж маємо черговий вияв християнської любові до ворогів 
незалежності України її Президента. Сам Колесников по телебаченню засвідчував 
можливість ще однієї ющенківської нагороди – посаду Секретаря РНБО, від якої 
він відмовився і яку потім посіла Р. Богатирьова. То ж маємо реальне засвідчення 
„реалізації” Ющенком його гасла: „Бандити будуть сидіти у в’язницях!”. Тепер 
сидять у ВР. Цікаві є слова в романі Войнич „Овод”: „Захисник вбивць – сам 
вбивця”. Прагнучи стати Президентом всієї України, Ющенко своїми діями 
спричинив те, що він фактично, про що свідчать соціологічні опитування, є вже 
нічиїм Президентом. Схід його все одно не визнав, а Захід відвернувся від нього. 

Парадоксом суспільного поступу України (а може й світу) є всезростаючий 
занепад ролі морального чинника. І це при тому, що дві третини населення 
країни заявляють про свою релігійність. Соціологічна служба газети „День” 
виявила, що 50% українців загальний стан моралі в нашому нинішньому 
суспільстві визнають незадовільним (37,3% - задовільним). В радянські часи до 
релігійних себе відносили десть 5-7% громадян країни. Відтак напрошується 
висновок, що релігійність не сприяє моральному поступу, бо ж її зростання в роки 
незалежності не призвело до становлення високої моралі, а, як не дивно, навпаки. 
Виходить, що людина була більш моральною в умовах домінування 
марксистської ідеології. 

„Це моя справа”, - сказав у відповідь одній журналістці новоспечений, певно із 
сприяння тому регіоналів (а може й комуністів), черговий Іуда у ВР Іван Плющ. 
Мороз хоч срібники взяв, як тоді свідчила преса. Що ж стосується Плюща, то вона 
покищо мовчить, хоч мовчання є ознакою згоди. Проте тут можна використати й 
інше прислів’я: не пійманий на справі (може й його) – не злодій. То ж до злодіїв 
„дядька Івана” нібито й не зачислиш, а ось до зло діїв – безумовно. Невідомим 

залишається те, як і чому раптом Іван Степанович примкнув до національно-
демократичного руху. Але фактом залишається те, що його прив’язка у виборах 
до ВР 2006 року до УНР, коли він йшов у сусідстві з Костенком (Блок Костенка-
Плюща), спричинила явний крах донедавня так любимої українцями партії. 
Згадуючи минуле ставлення Плюща до національно-відроджувального процесу, 
його палки в колеса цьому, величання антикучмістів фашистами, просто великим 
гріхом приголосуванні в 2006 р. вважав кожний свідомий українець дати свій 
голос за проходження „нестрибаючого Зайця” до українського парламенту. 
Несподіванкою для багатьох була опісля витівка В.Ющенка (а їх у нього в 
кадрових і нагороджувальних справах безліч) з призначення Плюща секретарем 
Ради національної безпеки і оборони. Так само й несподіванкою для багатьох 
стало нещодавнє увільнення його (тим же Ющенком) з цієї посади.То ж як Ісус не 
міг передбачити поведінку любимого ним свого учня Іуди, так певно й Президент 
не міг знати (а скоріше – все ж пізнав) „мою справу” Плюща. Цікавою є тема для 
наукового дослідження – іудство, його природа і вияви в українському політикумі. 
Виборці дали путівку Плющу до ВР як нашоукраїнцю, діє ж він як регіонал, як 
той Тарасик Чорновіл, який зрадив і спаклюжив ім’я свого батька. Біда нашого 
українства, що воно, як писав Шевченко, „за шмат гнилої ковбаси ти навіть брата 
продаси”. Але ж інколи за продажу й негнилі ковбаси дають (і далеко немалі 
грошики). Що стосується товарища Плюща, то він є не тільки зло дій, а все таки 
і злодій, бо ж вкрав для регіоналів в нашоукраїнців один, так важливий нині, 
голос. Позичив би він у Віктора Андрійовича посаду пасічника й зайнявся доброю 
своєю справою, бо ж нині він робить чужу і для чужих. Та що від нього візьмеш, 
коли бачиш його самовдоволеність на засіданнях ВР. А може це він робить для 
того, щоб його помітили, щоб в хоч такий спосіб чимось виокремитися від сірої 
маси (на його думку) депутатів ВР, крикнути: „Я ще є!”. (А.Колодний). 

150 кг фарб використав молодий івано-франківський художник Роман Бончук, 
щоб створити своє полотно „Мегаісторія України”. На ньому він розмістив 
більше тисячі видатних українців. Не тих, яких „знайшов” Савік Шустер – Голду 
Майїр, Булгакова і т.п., бо ж то видатні постаті з України, а українців по духу, по 
роду, по патріотичній зорієнтованості подає митець. Композіційними акцентами 
полотна є три домінанти : у центрі – Богородиця Оранта, з канонічно піднятими до 
рівня обличчя руками й повернутими від себе долонями. Зліва – архангел Михаїл, 
а справа – Микола Чудотворець. Тут є багато постатей, причетних до історії 
української України, серед яких є й церковні діячі. 

Розташована в середині Софійського собору невеличка церковка палацового 
типу називається ще капеллою Івана Мазепи. Розпис її часів гетьмана 
практично не зберігся. Він до того ж ще прихований новими фресками. Вчена 
Рада Заповідника ухвалила зняти замальовку з тим, щоб показати храмові 
замальовки ХУІІІ століття. В центрі зображено Христа на престолі в оточенні 
херувимів. По праву руку від нього – князь Володимир, з яким сучасники 
порівнювали Мазепу, а по ліву – княгиня Ольга, яка нагадує матір гетьмана, яка з 
1705 року була ігуменею Вознесенського монастиря в Києві. 

Київська міська рада на основі Указу Президента від 1 листопада, що обмежує 
відчуження або передачу комусь в користуванння пам’яток історії і культури 
встановила мораторій на відчуження або передачу майна Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника. Відтак тепер нічого із 
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заповідника не може бути переданим монастирю, який з нахабністю знищив вхід 
до Нижньої Лаври і розгорнув ніким не дозволені будівельні роботи на території 
Києво-Печерського комплексу. Певно що таке рішення збереже Києво-
Печерський комплекс від подальшого вандалізму з боку монастиря УПЦ 
Московського Патріархату. Створюється враження, що Церква Московської 
юрисдикції свідомо прагне, руйнуючи святиню українського народу, вивести її з-
під захисту ЮНЕСКО. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій прагне брати активну 
участь в політичному житті країни. З цією метою вона висловила своє бажання 
створити дорадчий орган при Верховній Раді України. Глава УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар заявив, що держава і церква мають бути рівноправними 
портнерами. Це він пояснював тим, що священики мають інший спосіб мислення, 
який міг би бути корисним державі. Ось тільки незрозуміло, чому цей „інший 
спосіб мислення” не призводить до усунення міжконфесійних і міжцерковних 
протистоянь в Україні і чи мають бажаючі до „портнерства” належний рівень 
гуманітарної освіти, щоб не дискредитувати себе банальностями, які часто чуємо 
по радіо навіть від найвищих владик, а надати державі хоч якусь допомогу в її 
політичному житті. Вже той факт, що ВРЦіРО постає як замкнута організація 
створює недовіру до неї, а її рішення чи пропозиції ще не виявили якоїсь своєї 
зреалізованості, ставить питання пошуку шляхів придання діяльностності (а не 
простої парадності) цьому міжконфесійному органу, якоїсь суспільної значимої і 
відчутної функціональності. Покищо про його наявність громадськість країни 
мало що знає. 

Філософський факультет Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника проводить набір учнів-випускників для навчання в очно-
заочній школі юного філософа та релігієзнавця. Учні, які успішно завершать 
навчання в цій школі, одержують відповідні рекомендації до вузівських 
приймальних комісій. Навчання в школі платне – 200 гривень. 

Віктору Януковичу за його участь в панахиді по жертвах Голодомору у 
Софійському соборі Києва, яку очолював Патріарх УПЦ КП Філарет, попало від 
Союзу православних громадян України. Він навіть погрозив Януковичу 
відлученням від Церкви за те, що він цілував хрест в руках Філарета. Союз 
православних радить Януковичу уникати тих заходів, у яких пере участь глава 
Київського Патріархату. Він також радить прем’єру не вступати ні в яку широку 
коаліцію з тими, хто підтримує УПЦ КП, бо ж то буде зрада Церкви. Прес-служба 
УПЦ МП зреагувала на ці заяви своїх дочірних біляцерковних структур й 
проінформувала, що ніяке відлучення В. Януковича не готується. 

Громадська організація „Міжнародна антитерористична єдність” зі статусом 
учасника діяльності Ради Європи має намір скликати в травні 2008 року П’ятий 
міжнародний форум „Діалог культур і релігій: протидія тероризму і 
екстремізму”. До участі в форумі запрошено широке коло можливих учасників. 
Мають намір видрукувати матеріали форуму англійською мовою. Інформацію про 
діяльність МАЄ можна отримати на сайті http || antiterunity. Org 

По-фашистському нищать в Києво-Печерській Лаврі будівлі-пам’ятки історії і 
культури. Під керівництвом намісника Печерського монастиря владики Павла 
було знищено вхідну браму до Нижніх печер. Тепер в режимі ручного управління 
чорноризці затіяли якісь будівництва над нижніми печерами, в яких нещодавно 

відбувся обвал. Можливо, що знову щось трапилося страшне на території святині, 
бо святоші обгородили „будівництво” забором і нікого туди не пускають. 
Зникають споруди, які були наявні при включенні Києво-Печерського комплексу 
до списку ЮНЕСКО. Тепер знову там щось будують, не погодивши це з 
відповідними інстанціями ЮНЕСКО. Директор Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець застерігає, що 
над Лаврою нависла загроза не лише перебування під охороною ЮНЕСКО, а й 
взагалі загроза її фізичному існуванню. 

Наш часопис давно будоражить Церкви з приводу організації охорони храмів, в 
яких зберігаються цінні культурно-історичні реліквії. Проте керівництво 
Церков на це реагує надто в’яло, що засвідчила і нещодавна наша бесіда з главою 
УГКЦ Гузаром. А між тим храми продовжують горіти, щотижня 2-3 храми 
обкрадають. Як кажуть в народі, а з ієреїв і архієреїв як з гуся води. Ось останні 
інформації із Хмельниччини. Обікрали храми в селах Мшанці і Пиляві. Забрали з 
них раритетні речі. Злодіїв не знайшли – ніхто за безпечність не покараний. А 
може ніхто й не крав, а просто хтось із активу церкви чи батюшок просто продав 
ці раритети, а потім імітував викрадення. На днях із храму села Велика Клітна 
вкрали Євангелію у срібній оправ 1856 року, срібну чашу цього ж історичного 
періоду, ще й ікони ХУІІІ століття. „Навіть у часи войовничого атеїзму ніхто у 
Великій Клітній не наважився зазіхнути на святе. Ні в колективізацію, ні в 
Голодомор, ні в період окупації”,- говорить сільський голова Тетяна Агафонова. 

Видворений зі своєї посади на основі рішення Апеляційного суду глава Дніпровської 
міста Києва райдержадміністрації Олександр Сотников прагне причини 
невдоволення ним мера столиці Леоніда Черновецького віднайти у створенні 
ним Центру соціальної реабілітації постраждалих від сект, який зайнявся 
переважно „вивченням” діяльності Посольства Божого, що є милою релігійною 
інституцією мера. Леонід Черновецький нібито вимагав від Сотникова припинити 
діяльність центру, а оскільки він не погодився, то й почалися на нього гоніння. 

В пресі Московсько-Православної Церкви постійно мусується питання 
законодавчого введення двомовності. Свідомі українці таким батюшкам 
відповідають: ми не проти двомовності, але ж ми є двомовними, а ви під 
прикриттям „двомовності” прагнете зберегти свою одномовність, бо ж 
інтелектуально не здатні стати двомовними. А й справді, навіть цигани, які 
блукають по Україні, мають такий рівень інтелекту, що знають, окрім своєї, ще й 
російську і українську, а ось росіяни в цьому чомусь часто виявляють свою 
імпотентність і неповагу в такий спосіб до українців. Згадаймо першого віце-
прем’єра М. Азарова. Кажуть, що ще Л.Кучма відзначив його нездатність щось 
вивчити. Але ж він дослужився при своїх здатках аж до віце-прем’єра. Повчився б 
у білоруса В. Януковича. 

Московсько-Православна Церква входить до тих ювілейних оргкомітетів, які 
урочисто відзначатимуть 300-річчя поразки під Полтавою українського 
козацтва в боротьбі із фашистською навалою Московії. При цьому в Росії чомусь 
не відзначається дата прибиття Конашевичем-Сагайдачниим щита на воротах 
завойованої ним Москви, блискучу перемогу князя Костянтина Острозького під 
Оршею, коли він розбив 80-тисячне московське військо і врятував Велике 
князівсьво Литовське від московських загарбників. Може б і на українських 
грошових купюрах вмістити не тих гетьманів і князів, які відзначилися поразками, 
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а тих, які громили в боях наших сусідів. Це, зокрема, нагадувало б нашому 
північному сусіду про його невсесильність (День. – 8 грудня). 

Видрукуваний видавнитцтвом „Аль-Іршад” буклет „Ислам – религия истины» дає 
пораду, до якої варто прислухатися журналістам і викладачам релігієзнавства. Він 
зауважує на тому, що арабські слова, вживані для розкриття змісту релігії ісламу 
слід виголошувати правильно. Зокрема, не можна говорити «Аллаг» чи «Аллах». 
Треба говорити «Аллаh”. В цьому слові останній звук за своєю вимовою близький 
до англійського h або українського г. Також не можна Пророка називати 
Мохаммед чи Магомет. Треба говорити Мухаммад, проголошуючи при цьому 
звук х з деяким придихом. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
21 грудня відбувся Архієрейський Собор УПЦ МП. При обговоренні питання про 

Статут Церкви було погоджено можливість різних змін до нього, окрім однієї – до 
положенняЮ що УПЦ є „автономною складовою історичної Російської 
Православної Церкви”. Відтак владики погодилися й надалі на те, що православні 
України мають знаходитися в Російсько-православній імперії і ні в який спосіб 
прагнути до унезалежнення. То ж можна внести пропозицію щодо назви Церкви і 
назвати її або Православна Церква України Московського Патріархату, або ж 
Малоросійська Православна Церква, бо ж на щось українське ця Церква не 
претендує, залишаючись в Московській автономії. Відтак те, чого чекали від 
Собору, не сталося. Гора народила мишку. Владики не усвідомили, що розкол в 
Православ’ї України зумовлений не втручанням політичних сил, а 
неусвідомленням ними того, що незалежна Україна (як і Румунія, Болгарія, Грузія, 
Сербія, Греція та ін.) мала б мати свою незалежну Православну Церкву, а не бути 
васалом Москви. Самі ж вони мали б не підтанцьовувати перед Московським 
Патріархатом, а знову нагадати йому рішення їхнього ж Собору 1991 року (а це 
було 16 років тому), коли вони просили в Москви автокефалії. Не політика 
розділяє Українське Православ’я, а відсутність національного інтересу, прагнень 
їх до сприяння національному відродженню України. Українське Православ’я 
мало колись, в домогилянську добу (як, скажімо, й Церкви Греції, Болгарії, Грузії, 
Сербії, інших), свої особливості. Їх треба відродити, якщо Церква прагне 
називатися українською. Чомусь Російська Православна Церква всіляко працює 
на збереження російськості, протистоячи при цьому процесам глобалізації, 
виховує російсько-патріотичні настрої у своїх вірних, всіляко культивує російські 
православні пам’ятки та ін. Чомусь вона в цьому всіляко підтримує діяльність 
Сербської Православної Церкви. Чомусь РПЦ може активно підтримувати свого 
Президента в його діяльності на возвеличення Росії. У нас же діяльність, скажімо, 
Церкви Київського Патріархату в захист національного поступу українства, 
українських святинь розглядається як політиканство. УПЦ МП хотіла б, щоб і ця 
Церква, як і інші україноцентричні Церкви, на догоду реваншистськи 
налаштованій Москві, сиділи, образно кажучи, в кущах, коли вирішується доля 
незалежності України, її історичного поступу. Але треба визнати, що й те, що 
УПЦ МП виступила проти внесення політичних гасел в церковне середовище, 

коли ми мали в цій Церкві надто заполітизовані біляцерковні структури, вже 
говорить про її певний поступ (А.Колодний). 

Виступаючи на Архієрейському Соборі УПЦ МП 21 грудня, глава Церкви 
митрополит Володимир наголосив на таких актуальних питаннях як: 
відпорність зростанню харизматичних рухів протестантського спрямування, 
необхідності у зв’язку з цим розширення місіонерської діяльності; актуальність 
проведення такого реформування духовної освіти, щоб її академії займалися 
науково-дослідницькою роботою і готували викладачів і дослідників високого 
рівня; розширення роботи Церкви в українській діаспорі й підготовка для цього 
„саме українських священиків” (! відтак в Церкві є й неукраїнські священики); 
одержання Церквою права юридичної особи. Наголосивши як на негативі на тому, 
що певні православні братства і навколоцерковні громадські організації інколи 
політизують церковне життя та виступають з політичних питань від імені Церкви, 
спекулюють на політичний тематиці, не маючи на те якихось повноважень, 
митрополит Володимир засудив так зване „політичне православ’я”, назвав 
його „небезпечним явищем”. „Наголошую на тому, - сказав Владика, - що наша 
Церква є поза політикою. Вона об’єднує людей з різними політичними 
уподобаннями. Єдине, чого вона вимагає, це щоб різні політичні погляди не 
заважали спілкуванню у Христі, не порушували церковного миру”. 

В резиденції глави УПЦ МП Володимира (Сабодана) відбулася його зустріч із 
представником УПЦ КП архієпископом Димитрієм (Рудюком). Предстоятелю 
Церкви Московської юрисдикції було передано відкритий офіційний текст 
Звернення до єпископату, духовенства та вірних цієї Церкви Синоду УПЦ КП. 
Владика Володимир сказав, що Звернення буде передане Архієрейському Собору. 
Як потім з’ясувалося, Собор прийняв спеціальну комісію для його розгляду. 

Біляцерковні братства УПЦ МП влаштовують чисельні „хресні ходи”, якими 
вони проти чогось протестують. Ось такий хід вони провели в день роботи 
Архієрейського Собору 21 грудня з вимогою не висувати перед Москвою питання 
надання автокефалії УПЦ МП і відмінити рішення про відправлення на спокій 
відомого пропагандою малоросійства мукачівського владику Іполіта. Коли 
куратора „хресного ходу” не влаштувала мовчанка учасників ходу, він російською 
мовою крикнув: „Чего молчите? Это крестный ход или брожение какое-то! Пойте, 
придурки!». 

В Резолюції Архієрейського Собору УПЦ МП щодо діяльності Валерія Каурова 
сказано наступне: «Від повноти Української Православної Церкви ми свідчимо, 
що діяльність громадської організації «Союз православних громадян України» не 
має відношення до Української Православної Церкви. Голова цієї організації 
Валерій Кауров не має права представляти позицію Української Православної 
Церкви та висловлюватися від її імені з будь-якого питання. Більш того, ми 
свідчимо, що окремі його дії та висловлювання спрямовані проти Української 
Православної Церкви та шкодять її спасительній місії в суспільстві». 
Позачерговий з’їзд СПГУ, який відбувся 8 грудня під керівництвом першого 
заступника його голови Олексія Добичина, прийняв ухвалу щодо свого 
саморозпуску й зняття його з реєстрації в Мінюсті України. Водночас голова 
СПГУ провів також в Києві альтернативний з’їзд. На запрошенні прислати на 
нього представника від Предстоятеля УПЦ МП митрополит Володимир написав: 
«Це неможливо, тому що Ви виступаєте проти нашої Церкви». Ренагуючи на це, 
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Кауров сказав, що він підпорядкований не УПЦ МП, а Московському 
Патріархату. 

В райцентрі Макарів, що на Київщині, урочисто відкрито пам’ятник землякові – 
визначному церковному і громадському діячеві ХVІІ-ХVІІІстоліть Димитрію 
Ростовському (в миру – Данило Савич Туптало). Пам’ятник відкрито з нагоди 
250-річчя канонізації святителя. Народився він у 1651 році. Був взірцем 
справжнього християнина, людиною енциклопедичної освіченості - богослов, 
письменник, філософ, педагог. Найвідомішим твором Туптало є „Четьї мінеї” або 
„Житія святих”. 

В Чикаго помер архієпископ Всеволод Майданський, ієрарх УПЦ США 
(Константинопольський Патріархат). Архієпископ активно виступав за визнання 
УПЦ Вселенським Православ’ям, зокрема Патріархом Константинопольським 
Варфоломієм. В 2005 році архієпископ заявив, що УПЦ США не розглядають 
Україну як „канонічну територію” Московського Патріархату. Покійний був 
нагороджений Президентом В. Ющенком орденом „За заслуги” ІІ і ІІІ ступеня.  

В біляцерковному середовищі Московсько-Православної Церкви України 
розгорівся скандал. Проти В.Каурова, який оголошує себе єдиним захисником 
канонічного православ’я на українських теренах виступили голова 
Всеукраїнського Православного братства Олександра Невського Ю.Єгоров, 
голова Союзу православних братств України В. Лукіяник, голова Всеукраїнської 
громадської організації „За Русь святую и веру православную” С.Бабанін і ще 
багато підписантів. Їх обурює насамперед те, що представники офіційних 
організацій МЗС Росії, депутати Держдуми й інші державні інстанції РФ визнають 
Каурова представником і лідером православно-патріотичної частини України. 
Неприпустимість такого визнання вони пояснюють не тільки суб’єктивними 
якостями Каурова ( ніде не працює, не має навіть середньої освіти, судимий), а й 
тим, що вся його „діяльність має характер яскравого громадсько-політичного 
махлярства. Прикриваючись православно-патріотичною риториикою, він 
добивався прихильності і визнання у політиків й громадських діячів України та 
Росії, що дозволяло йому одержувати від них допомогу і підтримку, в тому числі й 
матеріальну”. Наявні навіть прохання від окремих жінок захистити їх честь і 
обезопасити від домагань Каурова. „На сьогодні в політикумі і громадському 
середовищі України, - говориться у відкритому листі, - вже не є секретом 
провокаційна сутність В.В.Кауроова і з ним практично припинене будь-яке 
співробітницво й контакти”. Підписанти листа відзначають хибність версій 
Каурова, що „практично всі акції і заходи, які проводяться проти „помаранчевої” 
влади, НАТО і реабілітації УПА, на захист церковної єдності, російської мови і 
прав російських співвітчизників, проводяться винятково з його ініціативи, під 
його керівництвом і з його участю”. Кауров багато чого робить для самопіару й 
одержання грошей. Всі акції, які проводить цей самозванець кимось щедро 
оплачуються. Так, за певні суми він передав одній з політичних сил зібрані 
підписи на захист російської мови. Не безкоштовно Кауровим проведена також і 
антинатівська акція. Автори листа-звернення говорять про десятки фінансових 
махінацій злодія. Він „не брезгует извлечением прибыли и на религиозных 
чувствах людей». Далі в листі говориться: «Приезжая в Москву на разливные 
мероприятия, снимая на собственную видеокамеру даже случайную встречу или 
подстроенный подход к российскому политику или чиновнику по 

незначительному поводу, Кауров по приезду на Украину представлял всем 
видеозапись якобы своей «протокольной встречи». Демонстрируя эти 
видеоподделки, он вводил в заблуждение чиновников, политиков и 
общественность как Украины, так и России, благодаря чуму получал вполне 
реальную сумму. Такими неправедными путями В.Кауров и заработал свой 
«авторитет» и немалую сумму денег». 

Розкриваючи діяльність В.В. Каурова як фінансового афериста, голови інших 
білямосковськоправославних спільнот, зокрема Ю.Єгоров та В. Лукіяник, 
розповідають, що за «захист» каурівцями якоїсь церкви від переходу її до 
Київського Патріархату чи Автокефалії платять не менше 10 тисяч умовних 
одиниць. То ж на ці кошти утримує Кауров зграю бритоголових «захисників» 
канонічного православ’я, водночас і сам ніде не працюючи. Навіть купив у Києві 
нібито для офісу квартиру по вул. Кіквідзе, 34. 

Пам’ятник жертвам найбільшого злочину людства – Голодомору 1932-1933 
років – збудовано на площі Свято-Михайлівської Української Автокефальної 
Православної Церкви Київського Патріархату в південноавстралійському місті 
Аделаїді. Ця православна парафія є єдиною в Австралії, яка належить церкві-
матері в Україні. Хрест виготовлено із високоякісної сталі. Він має висоту більше 
4 метрів. 

В Кіровограді скоро з’явиться перший храм власне Українського Православ’я. 
Але землю під забудову виділила не українофільна місцева влада (скоріше, в 
столиці степу її ще немає), а центр для реабілітації інвалідів „Добруджа”. Храм 
будують за кошти місцевих бізнесменів. Оскільки будівля йде на території центру 
реабілітації хворих дітей, то храм певною мірою нагадуватиме казкову хатинку. 
Щоб не трапилося те, до чого вдалися „українолюбні” православні в селищі 
Новоархангельському цієї ж області, коли збудований для Київського Патріархату 
храм хотіли передати Московському, то землю під майбутній храм на території 
центру освятив Патріарх УПЦ КП Філарет. Проте московсько-православні 
нехристияни і тут прагнули завадити. Вони шуміли при освячені земельної 
ділянки, а хрест, встановлений на місці майбутньої будови, погрожують навіть 
спалити. 

Церква на Херсонщині не залишається осторонь від гострих соціальних 
проблем. Керуючий Херсонською єпархією УПЦ КП Даміан через пресу 
закликав херсонців вийти на вулицю, щоб захистити свої права від свавілля 
чиновників, які мають вину і за відсутність тепла в помешканнях, і за відсутність 
елементарних побутових умов життя. „Навіть уявити собі тяжко, що означає жити 
в квартирі при мінусовій температурі, а інколи і без електрики й води. Насправді 
це далеко гірше, ніж коли люди жили в первісних умовах біля багаття”,- заявив 
владика Даміан. 

Спорудивши оригінальний за своїм архітекторським задумом храм архангела 
Михаїла в Першотравневому парку Черкас, владика Черкаської єпархії УПЦ 
МП Софроній взявся за спорудження поруч з храмом найвищої в Україні 
дзвіниці. Висота споруди сягатиме 131 метра. Вона буде збудована у формі 
голуба. В дзвіниці будуть зали для духовної та церковної музики, церковна 
бібліотека, єпархіальне управління, гостьові номери. На дзвіниці буде розміщено 
оглядовий майданчик. При храмі буде відкрито школу для дітей-сиріт (Україна 
молода. – 13 грудня). 
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УАПЦ заявою свого архієрейського Собору відкинула принцип етнофілетизму, 

тобто будівництва православних церков на національній основі (у даному випадку 
– на українській) і у своєму Зверненні до Православної Церкви України 
Московського Патріархату закликала її до здобуття нового канонічного статусу у 
Вселенському Православ’ї на основі дотримання священних канонів. У Зверненні 
до Собору УПЦ МП Архієрейський Собор УАПЦ закликає „з відповідальністю та 
християнською любов’ю розглянути питання щодо удосконалення канонічного 
статусу” цієї Церкви. Більше того, УАПЦ просить УПЦ МП сприяти її діалогу із 
Вселенською Константинопольською Патріархією. 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
В греко-католицькому храмі Андрія Первозванного в Одесі в листопаді 

відбулася панахида по жертвах Голодомору 1932-1933 років в Україні. Були 
присутні священики УГКЦ, УАПЦ, РКЦ, а також представники «Європейського 
Євангельського Альянсу» та теологічного факультету Християнського 
гуманітарного економічного університету. Панахиду очолив екзарх Одеський і 
Кримський УГКЦ Василь Іванюк, спіслужили священики деканату. Храм був 
переповнений віруючими. Єпископ у своєму слові подякував міській владі Одеси 
за участь у заході. Дивує відсутність в ньому священиків від Київського 
Патріархату. 

На питання кореспондента „Газеты по-киевски” (№290) про те, чи змінилося у 
Ватикані ставлення до українціів після зміни Папи Римського, глава УГКЦ 
Любомир Гузар відповів: „Раніше на нас дивилися із співчуттям, говорили, що ми 
постійно плачимося. Але тепер позиціонуємо як рівні. Я багато разів спілкувався 
із зарубіжними церковними й політичними діячами. Нас стали сприймати як 
частину Європи. Нас почали поважати. До нас більше не ставляться як до бідних 
родичів” . 

Відтепер у всіх єпархіях УГКЦ буде відповідальний з питань екології. Так 
вирішив листопадовий Синод єпископів цієї Церкви. На базі Екологічного центру 
Івано-Франківської єпархії створено Бюро Києво-Галицького Верховного 
Архієпископства УГКЦ з питань екології. 

На Житомирщині з’явився перший греко-католицький монастир Сестер чину 
св. Василія Великого. Освячував його єпископ Богдан Дзюрак. Хоч в монастирі 
всього чотири монашки, але вони вже започаткували співпрацю з молодіжною 
організацією скаутів, з міжконфесійною організацією „Віра і світло”, з релігійною 
місією „Карітас”. В планах черниць – опікування хворими, дітьми з проблемних 
сімей, профілактика алкоголізму і наркоманії серед молоді. 

Спільноти Греко-Католицької Церкви всіляко прагнуть протидіяти 
місіонерській діяльності Свідків Єгови. Так, молодіжна спільнота Коломиї 
„Діти Світла” взяла на себе функцію поширення і роз’яснення змісту буклету 
„Відповідаємо на закиди Свідків Єгови”, підготовленого в Львівській духовній 
семінарії УГКЦ. Протягом листопада розповсюджено більше 30 тисяч такого 
інформаційного буклету. 

Помаранчева революція одержала високу оцінку з боку Української Греко-
Католицької Церкви. „Помаранчева революція не була для мене політичною 

акцією,- відзначає глава Церкви Любомир Гузар. – Я її розглядаю як голос народу 
з приводу справедливості. Такий заклик не залежить від партійної належності. 
Революція вимагала правди, а не знищення ближніх. Для мене вона не буде 
завершеною до того часу, доки в Україні не перестануть формувати владу на 
основі підспудних домовленостей” (Газета по-киевски. - №290). 

 
ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 

 
На відміну від інших протестантських Церков України (хібащо окрім українських 

лютеран) Церква Християн віри євангельської України приділяє значну 
увагу тому, щоб їх християнська спільнота виходила із новозавітного вчення, 
що кожний народ має „ходити стежками своїми” (Дії 14:16), і що мова цього 
народу „не без значення” (І Павла 14:10). Церква користується українською 
мовою як богослужбовою. При цьому в офісі ЦХВЄ на стенді є навіть такі десь 
відзнайдені нею слова К.Маркса: „Якщо людина не знає мови народу, на землі 
якого проживає, то вона є або гостем, або найманцем, або ж окупантом”. Там 
навіть є й такі слова російського академіка Ф.Корша: „Українська мова – це 
прамова, а російська є її діалектом”. 

Президент Церкви Християн віри євангельської М.С.Паночко, перебуваючи в 
Москві, дізнався про проведення в російських містах фінською телекомпанією 
IRR –TV акції „Сила перемін”. Він запросив організаторів акції в Україну. 
Для проведення акції було утворено духовно-спостережувальну раду, в яку 
ввійшли представники різних конфесій України, зокрема 4200 протестантських 
церков. Вартість акції біля 400 тис. доларів. На її проведення пожертвували кошти 
11 тисяч спонсорів, переважно фінські компанії, а не церква „Посольство Боже”, 
навіть мер Черновецький, як про те хтось поширив слух. І ось на вулицях міста 
з’явилися бігборди з пропагандою акції і пропозицією одержати безоплатно книгу 
„Відчуй силу перемін!”.”Можна по-різному ставитися до „реклами” Бога, але ми 
не маємо абсолютно ніякої зацікавленості пов’язувати себе з політикою”,- сказав 
Президент IRR-TV Ханну Хаукка. Акція була спрямована проти відкритої 
пропаганди на вулицях алкоголю, сигарет, розпусти. 

Асоціація журналістів, видавців і мовників „Новомедіа” висловлює своє обурення 
тим, як телевізійні канали ТСН та 1+1, а також газети „Дело”, „Дзеркало тижня” 
та „Комсомольская правда в Украине” висвітлюють релігійну тематику. 
Зокрема без будь-якої аргументації, на основі заяв якихось анонімних і 
безпредметних „постраждалих родичів” викриваються офіційно зареєстровані 
протестанські церкви (харизмати, п’ятидесятники, баптисти та ін.) за їх якусь 
приписувану їм деструктивність. При цьому ця юнь журналістська не зверталася з 
проханням прокоментувати ці „звинувачення” до пасторів чи діячів віднесених 
нею до „деструктивних” конфесій. Всі вони огульно називаються „сектами” з 
гірким присмаком негативу в цьому слові. Можна сказати традиційною 
відповіддю „від такого ж і чую” на писання журналіста Владислава Павлова із 
„Дела”, який називає євангельських християн слабкими, скаліченими людьми, не 
здатними логічно мислити і робити правильний вибір у житті. Асоціація 
„Новомедіа” вважає, що метою всіх цих телепередач і газетних писань є не 
об”єктивне висвітлення діяльності християнських євангельських церков, а 
завчасно сплановане поширення в суспільстві певних комусь потрібних вигаданих 
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стереотипів. Вигадки журналістів не мають під собою ані наукового, ані 
історичного, ані релігієзнавчого підгрунтя, а лише сприяють формуванню 
міжконфесійної ворожнечі в Україні, ображають релігійні почуття мільйонів 
послідовників цих християнських конфесій. Але то комусь треба, якщо ми маємо 
водночас організовану кимось кампанію з антисектантської істерії, чергове 
„полювання на відьом”. Користуючись методою того ж Павлова, скажемо, що в 
газеті „Дело” процвітає дєлячество. Конфесійно зашорений Павлов (не хочеться 
називати його навіть журналістом, бо то є високе звання) не бачить тієї величезної 
суспільнозначимої діяльності євангельських церков, про яку варто писати і 
ставити її в приклад іншим релігійним спільнотам, а не займатися без зазріння 
совісті явним оббріхуванням. (День. – 8 грудня).  

Відома талановита журналістка Клара Ґудзик із газети „День”, реагуючи на 
бездарність журналістів з СТБ, 1+1, ТСН, газети „Дело” при висвітленні питань 
релігійного життя зауважує, що, звинувачуючи протестантів у нездатності 
мислити і працювати, вони із-за своєї навіть загальної неосвіченості й не 
підозрюють те, що значна частина сучасної Європи, яка віднесена до 
найбільш розвинутих країн світу, зобов’язана цим саме протестантам. 
Країни, де домінувало православ’я, є історично відсталими. „Зверну увагу ще на 
те, що українські протестанти – це не жменька „темних” сект. Вони мають школи, 
університети, своїх представників у владі, підтримують численні благодійницькі 
проекти… Розкол Українського православ’я – то дуже неприємна і навіть болюча 
справа для всього нашого суспільства: і не тільки для віруючих, а й для держави. 
Але чи знаємо ми щось про протестантські церковні негаразди? Вони, звичайно, є, 
але протестанти вирізняються ще тим, що „не вимітають сміття із своєї хати”, не 
апелюють до держави, не обливають брудом одне одного публічно.Тут багато 
чому треба повчитися у них так званим історичним церквам! (День. – 8 грудня). 

Член Церкви Євангельських християн-баптистів Олександр Турчинов став 
першим віце-прем’єром в уряді Юлії Тимошенко. Цей факт служить 
наглядним засвідченням утвердження в країні свободи віросповідань. Між тим в 
пресі промелькнуло брехливе повідомлення М.Бродського, що 70% членів Блоку 
Юлії Тимошенко належать до баптистів і що до цієї Церкви вони заагітовані 
Турчиновим. Дійсно, окрім Турчинова, у фракцції є ще депутати за віросповідною 
належністю баптисти, зокрема Руслан Лук’янчук. Але він прийшов у цю Церкву в 
2005 році з власної волі, а не під впливом Турчинова. 

По книзі відомого політичного діяча України, а заодно пастора Церкви євангельських 
християн- баптистів Олександра Турчинова „Ілюзія страху” та „Таємна 
вечеря” вийшов кінофільм. Фільм пронизаний бібілійними мотивами. Турчинов 
написання книг розглядає як своє хоббі. Цьому він присвячує час свого 
відпочинку. Актриса Олена Бабенко, яка у фільмі грає роль дружини Соломона, 
зауважує, що під час зйомок фільму їй приходилося навіть пити корвалол: „Я 
пережила дійсне містичне озаріння. Бути дружиною Соломона – це надто яскраве 
переживання” (Газета по-киевски. – 15 грудня). 

Церква християн віри євангельської знову стала організатором всеукраїнської 
акції „Подякам Богу за хліб, за мир, за Україну”. Київський палац „Україна” 
приймав три з половиною тисячі християн, були гості з різних християнських 
конфесій. Звучала подяка Богу за те, що він дав можливість зібратися в такому 

престижному домі для богослужіння. Мільйони християн України користуються 
миром і свободою, і за це ми повинні дякувати Богу. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Документ „Декларація проти пропаганди і захисту гомосексуалізму в 

українському суспільстві” передали учасники всеукраїнського маршу проти 
гомосексуалізму, який збирався на київському Майдані. Його передадуть також 
до Верховної Ради з метою ініціювання внесення відповідних змін до „Закону про 
захист суспільної моралі”. Як зазначив пастор „Посольства Божого” Павло 
Федорів, пропонується за пропаганду одностатевої сім’ї штрафувати в сумі 15-20 
неоподаткованих мінімумів.  

Повернувшись з Нігерії, Сандей Аделаджа має намір агітувати, щоб українці 
змінили місце відпочинку – Єгипет і Туреччину на його батьківщину. З цією 
метою він завітав до Міністерства культури і туризму. Сандей рекламує красоти 
природи Нігерії, її живописні ландшафти, водоспади, лазурні океанські береги і 
наявну там дешевизну. 

Лідер „Християнського блоку” Сергій Балюк засудив вандалізм на Говерлі, 
скоєний російською організацією Євразійський Союз Молоді, що 
„перейменувала” гору на пік Сталіна. „Як християни, - заявив С.Балюк, - ми 
виражаємо свій рішучий протест з приводу блюзнірства над українськими 
святинями і українським народом”. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

Відбувся Третій Всеукраїнський конкурс ісламознавчих досліджень. До 
Оргкомітету надійшло 34 праці. Невідмо, за якими критеріями і хто визначав 
переможців, але перше місце присудили А.Бойко з Одеси за працю „Розвиток 
економічної діяльності за умов глобалізації”, яка в своїй назві не утримує чогось 
мусульманського. Н. Фроні з Києва зайняв другу сходинку конкурсу за працю 
„Правові аспекти глобалізації світових ринків: можливості зближення норм права 
ісламської та української правових систем”. М. Якубович із Рівного за працю 
„Ісламська перспектива глобалізації в контексті соціологічного вчення Абд ар-
Рахмана ібн Халдуна” одержав третю нагороду. Спеціальний приз за книгу „Іслам 
в сучасній світовій політиці” одержав її автор зі Львова С. Зінько. Готується 
видрук збірки праць кращих конкурсантів. Вони також розміщені на сайті „Ислам 
в Украине” (www. islam. In. ua) (Арраид. - №11).  

Іслам не завжди утверджується в Україні в його класичній формі. Все залежить 
від того, хто пробивається у вищі ешелони його вияву, приїздить до нас для 
організації мусульманських спільнот. Часто в мусульманській спільноті звучить 
застереження від хабашіїзації. Хабашіти, а засновник їх Хабаші Абдулла аль-
Хірабі з Близького Сходу, просять допомогу у мертвих і визнають можливість 
спілкування із духами померлих шейхів. В хабашістських течіях визнається 
можливість брати відсоток від позички. Вони вважають, що Коран архангел 
Джебраїл передав Пророку своїми словами. За ці відхилення від дійсного ісламу 
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хабашізм як сектантський рух заборонений в більшості арабських країн, 
насамперед в Саудівській Аравії.. Відтак критерій дійсності мав би спрацьовувати 
й при сприйнятті вірними-мусульманами в Україні пропонованих їм для вибору 
різних течій ісламу.  

Хадж до Святих місць Саудівської Аравії цього року здійснили всього лише 11 
кримських татар. Ця цифра виглядає мізером, якщо додати, що Росія відправила 
до Мекки 25 тисяч мусульман. Кримські мусульмани їхали до С.Аравії в 
приватному порядку через московську турфірму „Хезмет-тур”. До 2005 року з 
волі короля СА хадж здійснювало 105 мусульман Криму. Оскільки муфтіят Криму 
не співпрацює із муфтієм України в особі Ахмеда Таміма, то він, як свідчить 
преса, із злої волі останнього, прагнення видати себе за муфтія всіх мусульман 
України не одержав місць із „української квоти” офіційно запрошених на хадж. 
Кримська ж квота на хадж фактично безповоротно втрачена із-за конфлікта 
ДУМК і керівництва Меджлісу з фондом „Крим-2000”, який раніше через свої 
зв’язки із МЗС України забезпечував поїздки кримчан. Втрачені місця тут же 
заповнюються бажаючими з інших країн. 

Небезпека „другої Чечні” реальна в Криму. Про це заявив голова Меджлісу 
кримськотатарського народу Мустафа Джемільов. Кримська влада на право і на 
ліво продає кримську землю російським бізнесменам і водночас не надає її в 
місцях придатних для проживання і землеробства татарам, які повернулися до 
своєї родинної території. Оскільки кримські татари постійно піддаються 
організованим нападам російського козацтва і створених за російського 
фінансування загонів російськомовної молоді, духовної підтримки їх з боку 
Церкви Московського Патріархату, то постало питання утворення з них 
напіввійськових формувань з метою протистояння російському козацтву і 
бритоголовству, російській експансії на Півострові. 

В цьому році майже 70 мусульман України відправилися в Мекку до мечеті аль-
Харам. Одна група відбула до Саудівської Аравіцї 8 грудня, а друга – 10. Їх хадж 
завершився 19 грудня. Згідно вчення ісламу, кожний мусульманин хоч один раз 
має здійснити Хадж. Обов’язковим ритуалом Хаджу є жертвоприношення. Шейх 
Тахір Тахватуллін, який раніше вже здійснив хадж, відзначає: „Відчути 
атмосферу, коли навколо тебе велика кількість людей, одягнутих поголовно у 
біле, коли всі проголошують одні й ті ж слова молитви – це таке очищення душі, 
яке навіть тяжко уявити”. 

У своєму виступі на курултаї кримсько-татарського народу голова Меджлісу 
Мустафа Джемільов зокрема сказав: „На багатьох „самобудовах” останнім 
часом посилився вплив різного роду мусульманських сектантів, а на деяких 
„самобудах” вони навіть є керівниками і так званими „польовими командирами”. 
Вони дають ділянкам, забудованими „врем’янками”, якісь арабські найменування, 
самовільно виключають прізвища людей, котрим, на їхню думку, не слід надавати 
земельні ділянки, і так само самовільно вводять інших осіб, обкладаючи людей, 
необгрунтованими грошовими поборами. Причому часто-густо брехливо 
мотивують це тим, що значна частина зібраних коштів нібито прередається 
Меджлісу. Вони часто проводять різні не узгоджені з регіональнимми меджлісами 
акції… Одночасно вони ведуть масовану пропаганду проти Меджлісу 
кримськотатарського народу й місцевих меджлісів, називають їх зазвичай 
„невірними” та іншими епітетами, залякують людей тим, що в разі, якщо вони 

будуть керуватися у своїх діях рішеннями Меджлісу, то не отримають земельні 
дцілянки”. Джемільов закликав нейтралізувати діяльність цих „провокаторів-
сектантів”. Навіть серед делегатів курултаю був один такий „король 
самозахоплень” – Даніал Аметов. Він є активним прибічником салафії, 
радикального напрямку в ісламському сунітському світі, відомому за ім’ям 
проповідника Ібн-уль Ваххаба. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Секретаріат Президента проінформував пресу, що його служба з гуманітарних питань 

нагадала Кабміну України про президентський указ про передачу іудейським 
громадам сувоїв Тори у місячний термін. Сувої до цього часу знаходяться в 
Національному архівному фонді України і для їх передачі слід здійснити ряд 
бюрократичних процедур, про які, певне, Ющенко і гадки не має, якщо так форсує 
процес передачі. Питання полягає не тільки в тому, що передавати, а й кому 
передавати, бо ж іудеї мають в Україні більше від православних (3-6) своїх 
незалежних центрів. То ж передача має бути обгрунтованою, а не такою, що ще 
більше загострить відносини між іудейськими спільнотами, з одного боку, і між 
ними й державою, з другого. Враховуючи указ Президента, Луганська Служба ДБ 
передала із своїх архівів чотири сувої Тори представникам Об’єднаних іудейських 
громад. 

Президент України В.Ющенко вже не вперше, а вшосте бере на себе виконання 
тієї функції, яку має коїти правовірний іудей. Цього року він не тільки привітав 
євреїв із їх традиційним святом Хануку, а й взяв участь 11 грудня у запалюванні 
ханукії, тобто культового підсвічника, в центральній синагозі Києва. У своєму 
виступі Президент наголосив на тому, що в роки минулої Світової війни Україна 
мала багато праведників миру. Ось тільки незрозумілим є пасаж Ющенка, що на 
українських теренах „в мирі і злагоді ще багато-багато тисяч років тому (?) 
жили дві нації – українці і євреї”.  

Цариця Єлизавета, а одеська влада, очолювана Гурвіцем, вшановує пам’ятниками 
імператриць, в 1742 році видала Указ, в якому, зокрема, сказано: „Як те 
неодноразово застерігається в указах наших предків, по всій нашій імперії 
жидам жити заборонено. Але, як нам нині стало відомо, ці жиди ще в нашій 
імперії під різними мотивами проживання своє продовжують, від чого не якогось 
іншого наслідку, а нашим вірнопідданим лише надзвичайної шкоди слід 
очікувати.Тому всемилостиво повеліваю: із всієї нашої імперії, із міст, сіл і 
поселень всіх чоловічої і жіночої статі жидів, яке б звання чи гідність вони не 
мали, із всім їх іменням, негайно вислати за кордон і в наступному їх ні під якими 
приводами ні для чого не впускати, хібащо хтось із них побажає бути в 
християнській вірі грецького віросповідання”. Цариця Катерина ІІ встановила 
„межі для постійної осідлості” євреїв. Правда, при ній з офіційних документів 
зникло слово „жид”, яке замінили на „єврей”. „Межу осідлості” відмінив 
Тимчасовий уряд в 1917 році. 

 
 



18                              19 
НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

 
На території парку в Рівному фахівці з Дослідницького центру „Рівне-Суредж” 

виявили в незабудованій зоні ознаки геопатогенної зони. Перебувати на 
цьому місці особливої енергетики довго не рекомендують. Виявляється, що не 
будувалися тут з давніх-давен тому, що на цьому місці в давнину 
розміщувалося язичницьке святилище. Поряд з ним знаходився храм Сонця. 
Долиною протікав струмочок, який впадав у водойму, обов’язкову для 
ритуальних місць давніх слов’ян. 

Народження Божича Коляди - бога Сонця відзначають українські рідновіри 
в ніч з 21 на 22 грудня. З цього дня починає збільшуватися день, а відтак 
Сонце, відроджуючись, все більше і частіше навідується до кожної людини. 
Як тільки годинник проб’є 12 ночі, рідновіри починають взаємно ходити в 
гості, співають при цьому колядки, в яких прославляють бога Сонця, 
називаючи його Дажбогом. Верховний волхв рідновірів Володимир відзначає, 
що в цю найдовшу ніч богиня смерті Мара переслідує матір всіх богів Ладу. 
Щоб уникнути смерті, Лада приймає облік кози. Після цієї ночі протягом 12 
днів рідновіри замовляють свої дії на наступний рік. 

Засновник і духовний Вчитель Рідної Української Національної Віри Лев 
Силенко в Києві. Маючи інсультове захворювання, він пройшов лікувальний 
цикл у Феофанії. Оскільки вік Вчителя сягає за 80, то зрозуміло, що 
реабілітаційний період у нього дещо затягнувся. Вірні РУНВіри Києва 
висловлюють своє невдоволення тим, що Тетяна Лисенко, яка забрала його з 
лікарні і в помешканні якої перебуває Лев Силенко, чомусь не дозволяє їм 
спілкуватися з Вчителем, не допустила до нього нібито навіть рідного брата. 
Кажуть, що вона виїхала у США. 

 
                                     

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ  УКРАЇНИ 
 
В Харкові в’єтнамська громада побудувала найбільший в Європі 

буддійський храмовий комплекс. Площа його – цілий гектар. Споруда 
називається Чук Лам, що в перекладі з в’єтнамського – „бамбуковий ліс”. 
Центральний храм комплексу носить назву „Храму трьох дорогоцінностей”. 
Пагода комплексу має висоту 35 метрів. Тут є ще й дзвін, за допомогою якого 
відганяють злих духів. Серед покровителів в’єтнамського буддизму є статуя і 
комуністичного вождя країни Хо Ші Міна. До нього також кладуть пожертви. 
Згідно буддійської традиції, жертводавці з часом збагатіють. 

Церква Хіллсонг, яка вже має 20-літню історію, з’явилася і в Києві. Вона 
відома насамперед своєю музикою. Пісню „Гучно виголошу я Богу хвалу!” 
пастора цієї Церкви Дарлена Чека співає весь світ. З’явилася Церква у Сіднеї 
(Австралія) в 1983 році. Її засновниками є подружжя Х’юстон – Брайан і 
Боббі. Своє бачення Церкви пастор Брайан грунтує на словах псалма 
„Насаджені в домі Господньому, вони цвітуть у дворах Бога нашого”. Церква 
ця не співзвучна із другою хвилею харизматів. Вона скоріше є „Третьою 
хвилею Святого Духа”. Багато хто називає її неохаризматичною. Церква 
наголошує на важливості роботи Святого духа в житті кожного віруючого, 

підкреслює важливість духовних дарів – молитви на мовах і „помазання 
Духом”. В Австралії церква Хіллсонг у своїй діяльності виходить далеко за 
сферу релігійного життя. У неї шукають підтримку під час виборів кандидати 
у верховний орган влади. Прем’єр-міністр Австралії Джон Говард у 2002 році 
відкрив центр Хіллсонг. Якщо в цій країні Хіллсонг є політичним утворенням, 
то в Україні конфесія є аполітичною. Її очолюють пастори Євген і Віра 
Касевичі. На щорічні конференції Церкви приїздять служителі світового рівня, 
зокрема Джойс Майєр, Дарлін Чек, Джон Бевір та ін. Євген і Віра відкрили 
громаду Хіллсонга також в Москві (Christian Telegraf. - №8) 

В Київському Палаці спорту відбувся міжнародний турнір з фрі-файту. В 
організації змагання взяла участь Міжнародна федерація фрі-файту. Учасники 
його відточували свою майстерність і легендарному шаолінському монастирі, 
в тому числі й президент Всеукраїнської федерації Андрій Старовойт. 
„Монахи можуть багато: ходити по побитому склу, по ножах, розбивати 
різними частинами тіла, в тому числі й головою, різні тверді предмети, - 
розповідає Старовойт. – Мистецтву, якого вони досягли, не навчишся за два 
дні. Для цього потрібні роки. Я зміг стати почесним монахом храму, хоч і не 
прийняв буддизм, залишився православним, навіть тоді, коли мені сказали: 
„Якщо не впустиш в серце Будду, то не зможеш пізнати сутність бойового 
мистецтва”. 

 
 

МІСТИКА 
 
Запорізький уфолог Владислав Канюка переконує, що він спілкується із 

інопланетянами і бачив „сніжну людину”. Будучи полковником 
Запорізького козацтва, він очолює управління із дослідження загадкових явищ 
довкілля. Сильне енергетичне поле козаків Канюка пояснює тим, що всі їх 
заходи супроводжує НЛО. Полковник навіть показує фотографію НЛО, який 
летів над запорізьким Покровським кафедральним собором. Він говорить про 
десь десять місцин, над якими постійно з’являються НЛО. Переважно це є 
острів Хортиця. Канюка твердить, що якщо інші це не можуть, то він уже 
неодноразово спілкувався із прибульцями з інших світів (Сегодня. – 13 
грудня). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Міланська фірма „Святий угодник” придумала свій спосіб заробляти на 

набожності італійців. Щоб не носити з собою постійно сантіні – маленькі ікони 
святого-покровителя, його зображення відтепер завантажують за 3 євро в мобілку. 
Сюди ж заносять зображення іпостасей Святої Трійці, Папи Івана Павла ІІ. За 50 
центів заносять ще й текст бажаної молитви. Католицька Церква негативно 
сприйняла це новшество. Єпископ Соравіто назвав „мобільних святих” зразком 
поганого смаку та звинуватив компанію у плюндруванні святинь. 

Оскільки із-за протидії мусульман пряма євангелізація через місіонерів в Ірані 
практично неможлива, то з цією метою використовується християнське 
супутникове телебачення, бо ж ніхто не може контролювати, які програми 
дивляться іранці. На мові фарсі його транслює цілодобово телеканал SAT-7 PARS. 
Відомо, що навернення в християнство загрожує життю мусульманина. 
Християни в Ірані зазнають гонінь.  

Біля ста християнських лідерів – представники всіх деномінацій – відповіли на 
підписаний 138 провідними ісламськими духовними лідерами лист. 
Християни закликали також любити Бога і своїх ближніх. Враховуючи те, що 
більше половини населення Землі – це християни і мусульмани, християнські 
лідери наголосили, що допоки існує ворожнеча між послідовниками цих двох 
релігій, досягнення дійсного миру взагалі неможливе. „Миролюбні відносини між 
мусульманами і християнами – один із головних викликів цього століття, а, 
можливо, і всієї нашої епохи, - говориться в документі. – Якщо ми зможемо 
досягти миру між релігійними спільнотами, то, поза сумнівом, досягнути миру на 
землі буде далеко легше”. 

Проведені дослідження релігійності в різних країнах світу засвідчили, що у всіх 
багатих країнах, за винятком США, рівень світськості надто високий. Тут – 
Англія, Ізраїль, Японія. Водночас висока релігійність спостерігається в бідних 
африканських і азіатських країнах. Відтак економічний статус переважно визначає 
рівень релігійності. 

На виготовлення найвищої у світі статуї Ісуса Христа в місті Манадо (Індонезія) 
витрачено 35 тонн сталі і 25 тонн металевого волокна. Висота фігури Ісуса з 
витягнутими вгору руками становить 30 метрів. Статую виготовляли майже три 
роки. За її виготовлення заплачено 540 тис. доларів. Статуя Ісуса є найвищою в 
Азії, хоч В’єтнам це заперечує, бо у них нібито в місті Вінг Тау статуя має 32 
метри висоти. Найвищою у світі все ж є статуя Христа в Ріо-де-Жанейро – 39,6 м. 

Оприлюднена європейська „Екуменічна хартія”, яка прийнята двома церковними 
організаціями – Радою єпископських конференцій Європи, до якої входять всі 
католицькі єпископи, та Конференцією європейських церков, що об’єднує 
католиків, православних, протестантів, старокатоликів і незалежні християнські 
церкви. В „Екуменічній хартії” зокрема сказано: „Ми, представники церков, 
твердо вирішити зберігати та розвивати співдружність, що розвинулася серед нас, 
адже Христос говорив: „Щоб всі були одно: як ти, Отче, в мені і Я в Тобі!”. На 

сьогодні різноманітні форми екуменічного співробітництва довели свою 
ефективність. Усвідомлюючи нашу провину і готовність покаятися, ми повинні 
прагнути подолати розділення, які ще існують серед церков, щоб, об’єднавшись, 
ми могли правильно проголошувати Євангельське послання серед усіх народів. 
Керуючись Євангеліями, ми прагнемо стати на захист гцдності людської 
особистості, створеної за образом Божим, і як церковна спільнота робити внесок у 
примирення між різними народами та культурами”. Звернувши увагу на те, що всі 
християнські церкви визнають триєдиного Бога і, згідно Нікео-
Констпантинопольського Символу віри, вірять в Єдину, Святу, Соборну і 
Апостольську Церкву, автори Хартії заявляють, що їх першорядним екуменічним 
завданням є являти людям цю єдність, яка завжди є даром Божим. Наголошено, 
що треба, щоб весь народ Божий дотримувався Євангелія в соціальній сфері, 
приймаючи на себе відповідальні обов’язки з соціальних і політичних питань. В 
документі говопириться про необхідність обговорення між церквами планів 
євангелізації, укладання угод, щоб уникнути шкідливого суперництва та ризику 
нових розколів. Хартія закликає визнавати духовні надбання різних церковних 
традицій і наголошує на необхідності із вдячністю запозичувати все найкраще 
один у одного. Кожна церква має викорінювати упередженість щодо інших, 
прагнути до спільних зусиль, допомоги іншим. В „Екуменічній хартії” висловлено 
й багато інших значимих для християнського життя думок. Тому в одному з 
наступних чисел РП видрукує цей документ повністю. (День. – 15 грудня).  

В Росії з’явився новий Владика, який, дивись, шкодуючи за тим, що розпався 
Радянський Союз, плаче за історією цієї і царської російської імперії, бо ж при 
здійсненні нинішнього прагнення деяких росіян оголосити його монархом, його 
влада поширювалася б тоді і на нас, українців. Якщо український Президент своїм 
листом висловив російському свою стурбованість закриттям бібліотеки 
української літератури в Москві, то московський Владика замахнувся на всю 
українську історію. Дивись, йому не подобається те, що в Україні героїзують 
тих, хто боровся за звільнення її народу від російського колоніалізму, від 
сталінсько-КДБістського свавілля. Ллє сльози Владика й за тим, що фаворизовану 
ним складову Московського Патріархату - „Російську Православну Церкву в 
Україні” (його слова) розколюють. У нього тут певно болить серце за ті 
пожертвувані кошти на побудовані в Україні з його подачки 10 храмів, які з часом 
можуть стати власністю власне українських церков. Пан Путін дивиться на 
Україну сталінськими очима й хотів би нас бачити знову васалом Кремля, в якому 
він і після свого переобрання сидітиме в новій іпостасі – прем’єр-міністра, бо ж 
бачиш – незамінимий месія. Він хоче, щоб в Україні всі, а не тільки занесений 
братами Капрановими до списку „ворог української культури” Дмитро Табачник і 
співзвучні з ним історики типу Петра Толочка, воздавали осану Московії за її 
колонізацію України, а не вимагали від неї, подібно тому, як євреї за Голокост у 
Німеччини, контрибуцій за вікове глумління над нею, а особливо жахливе останнє 
– Голодомор 1932-1933 років. Звинувачення кремлівського Владики прозвучали в 
день обрання прем’єром України Юлії Тимошенко. Путін не сподівався на втрату 
в Україні свого промосковського Януковича. А тому під тиском жовчної злості й 
накинувся він на Ющенка із своїми повчаннями. Але яке право має улюбленець 
росіян нагло диктувати сусідньому народу, як досліджувати і висвітлювати свою 
історію. Це все одно, щоб Меркель наполягала у своєму листі до нього, що не 
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треба Гітлера і керовану ним фашистську навалу розглядати як вороже нашестя. 
Звідки тому неосвіченому в українській історії Путіну знати, хто для українців був 
Мазепа, Сагайдачний, Шухевич… Будемо сподіватися, що новий український 
уряд покладе кінець зазіханням російського Президента на нашу незалежну 
історію. При цьому спрацюють поради голови Спілки письменників Володимира 
Яворівського: „ У нас до цього часу не було своєї історії, ми її тільки тепер 
починаємо писати. І не треба до нас грубо лізти із своїми оцінками й 
рекомендаціями… Ми самі розберемося із своєю історією. Це наша внутрішня 
справа”. Але, поруч з цим, маємо відзначити плювок і з боку американців на 
адресу України. Їхній журнал Time назвав кремлівського Владику „Людиною 
року” (А.Колодний). 

 
КАТОЛИЦИЗМ 

 
„Спасенні надією”- так називається на днях оприлюднена нова Енцикліка Папи 

Бенедикта ХVІ. Понтифік наголошує, що саме надія допомагає християнам 
протистояти песимізму й нігілізму. Він критикує сучасний атеїзм, що призвів до 
появи у світі найбрутальніших форм жорстокості. Папа наголошує на сподіваннях 
християнина на перспективі загробного життя, його надії на Царство Боже. 
Понтифік робить висновок, що тільки Бог може здолати страждання. Критикуючи 
Маркса та породжений революціями атеїзм ХІХ-ХХ століть, Бенедикт ХVІ 
зазначає, що вони стали своєрідним відгуком на жахливу несправедливість свого 
часу. „Світ, що має знаки такої глибокої несправедливості, страждань 
безневинних і цинізму влади, не може бути плодом творіння милосердного Бога,- 
пише Понтифік.- Світ, що силкується створити свою власну справедливість, - це 
світ безнадії”. В Енциклиці Папа критично оцінює те, як християнство відповідало 
на виклики часу”. Символами Надії Бенедикт ХVІ називає молитву, страждання, 
дію і споглядання Страшного Суду. 

Глава папської Ради сприяння християнській єдності кардинал Каспер закликав 
Католицьку церкву провести критичний самоаналіз того, чому останнім 
часом зростає вплив п’ятидесятницьких течій. „Ми не повинні шукати 
спочатку недоліки п’ятидесятників, - зауважив він, - а замість цього маємо 
задавати собі питання, яка причина наших пасторальних невдач і прийти до 
духовного оновлення”. Дещо раніше Папа називав п’ятидесятників „сектами” й 
відзначив, що вони використовують агресивну тактику для заманювання душ. 
Якщо в 1960 році в Бразилії католики становили біля 90% її населення, то в 2005 
році їх тут було вже 67%. Каспер відзначив, що зростання кількості євангельських 
церков ускладнює екуменічну роботу Церкви. Але при цьому кардинал наголосив, 
що „екуменізм – не вибір, а обов’язок”. Він зауважив, що відносини католиків із 
протестантами погіршилися після папської заяви про католицизм як „єдину 
істинну Церкву Христа”. 

Папа Бенедикт ХУІ звернувся до послуг іміджмейкерів. Вважається, що образ 
Понтифіка недостатньо теплий і щасливий, навіть якийсь підступний. Італійський 
оперний постановщик Франко Дзефіреллі зауважив: „Папа, як типовий 
представник холодної баварської фортуни, мало усміхається”. Режисер 
приступить до зміни зовнішнього обліку Понтифіка із січня 2008 року. 
Позитивний образ Папи буде контролюватися й у кінематографі. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Володарем ”Золотого м’яса”, а відтак найкращим футболістом Європи цього року 

стане зірка „Мілану” і член збірної Бразилії Кака. Але це буде вперше в історії 
футболу, коли таким призером стає пастор-протестант. Після закінчення своєї 
спортивної кар’єри Кака збирається стати священнослужителем, зайнятися 
вивченням і пропагандою Біблії. Це в той час, як його колеги мріють про 
успішний бізнес. 

Оскільки баптистська церква міста Балашово Саратовської області не подавала 
відповідні інформації в податкову інспекцію, то її заочно, як нетрадиційну 
релігійну організацію, позбавили права реєстрації. А з’ясувалося, що церква не 
подавала в інспекцію ніяку звітність тому, що вона взагалі не має хоч якихось 
прибутків, не утримує нікого в себе на штатних посадах. Про це вона 
неодноразово інформувала відповідні державні органи. 

Лідери євангельських християн Близького Сходу мали зустріч із 
держсекретарем США Кондолізою Райт. Через неї вони передали листа 
Президенту Бушу, в якому зокрема зазначили, що помилковою є думка, що нібито 
всі євангельські християни виступають проти утворення Палестинської держави. 

Свідків Єгови в Росії до середини ХХ століття не було. Проте в 1951-1956 роках 
багато сімей Свідків з України було вислано в Зауралля. Кожний з єговістів 
одержував тоді за пропаганду Слова Божого від 20 до 25 років. Проте навіть там у 
сибірських далях Свідки продовжували нести Боже слово. Нині на берегах 
Байкалу духовно процвітають більше 30 зібрань Свідків Єгови. 

Відомий правозахисник Борис Перчаткін в урядових структурах США поширив 
доповідь про факти гонінь на протестантів в Росії. „Я вважаю, що в Росії у 
наші дні використовується так званий ефект інерції страху, - говорить Перчаткін. 
– В чому він полягає? Влада вибирає декілька церков і знущається над віруючими 
до такої міри, що витерпіти їм це вже неможливо. Цим досягається потрібний 
ефект: і гонимих церков нібито меншість - на Заході ні за що не повірять, що є 
масове гоніння, але зате ті церкви, які залишилися нечіпанами, будуть вести себе, 
як кажуть, тихіше води і нижче трави – у кожного адже на думці: а раптом завтра 
прийдуть до мене?”. 

Відомий правозахисник Борис Перчаткін продемонстрував відеозаписи, з яких 
видно, як так звані правозахисники Росії знущаються над вірними 
п’ятидесятницьких спільнот. Вони їх б’ють, душать, навіть дітей. Ув’язненим 
п’ятидесятникам в Якутії перебивають ребра, вибивають зуби, виганяють 
роздягнутими на мороз… Представники Міжнародного комітету з релігійних 
свобод заявляють: „Хоч Росія уже і не є „червоною” в очах Америки, все ж багато 
якостей Радянського Союзу їй пощасливило успадкувати. Лише незрозуміло, чи є 
все це пережитком старої системи, а чи ж це явні ознаки її повторного 
відродження” (Христианский мир. - №45). 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Російська Православна Церква висловилася за відмову від вживання терміну 

„екуменізм” під час міжхристиянського діалогу. Її речник Всеволод Чаплін 
зауважив, що це слово викликає критику в православному середовищі, оскільки є 
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надто загальним і під ним можна мати на оці різні форми універсалізму. На думку 
отця, „слід більш чітко визначити назву різних форм міжхристиянського діалогу – 
так, щоб вони ні у кого не викликали збентеження і нікого не вводили в 
заблудження щодо істинних намірів цього руху”. 

Константинопольський Патріарх Варфоломій заявив про готовність визнати 
першість Римської кафедри у тому варіанті, в якому вона здійснювалася 
протягом першого тисячоліття історії християнства. „Якщо ми з допомогою 
Божою прийдемо до згоди із Католицькою церквою про те, що стосується 
значення терміну „першість”, яким воно було в першому тисячолітті, то 
Вселенський Патріарх без якихось перешкод визнає першість римської кафедри і 
займе друге місце, те, яке він займав до розколу 1054 року”. Говорячи про 
першість римського владики до 1054 року, Патріарх зауважив, що першість ця 
була умовною, по любові, не було виявом юридичного главенства над всією 
Християнською церквою. „Ця першість не стосується Божественного права, яке 
дане Христом святому апостолу Петру і переданому ним всім єпископам Риму. 
Таке розуміння першості римського єпископа християнський Схід ніколи не 
поділяв” (Христианский мир. - №45). 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Президент Судану помилував британську вчительку Джилліан Гіббонс. Вона 

була засуджена на 15 діб за те, що її учні на уроці дали плюшевому медведику 
ім’я Мухаммеда. Суданські судді вбачили у цьому образу пророка. По країні 
пройшли сотні мітингів суданців, які вимагали навіть стратити вчительку. До 
Хартуму прилетіли з Великобританії пери-мусульмани баронеса Варсі і лорд 
Ахмед. Вони переконали президента Башира помилувати Гіббонс. Правда, 
помилування дещо запізнилося: вчителька відсиділа 9 днів. 

В Москві відкрилася перша в Росії мусульманська клініка під назвою „Ціна і 
якість”. Вона обслуговує пацієнтів за законами шаріату. Хоч при відборі лікарів 
до поліклініки належність до мусульманства не враховувалася, проте всі 
співробітники її проходили екзамен на знання Корану й ісламських традицій. 
Лікарі клініки проходили стажування в арабських країнах. Секретарі приймальної 
обов’язково мають знати арабську мову. В клініці обслуговування відбувається за 
ознакою статі: жінок-мусульманок обслуговують тільки лікарі-жінки. Лікарі-дами 
носять на голові платки-хіджаби. Лікують тут хворих ліками, які не мають спирту. 
Ціни на обслугу в мусульманській поліклініці надто високі – річний абонемент 
коштує 13500 крб або 540 доларів. Декор клініки також виконано у 
мусульманському стилі. Є в клініці також молільня. В медцентрі є кімната для 
омовіння, годинник, який оповіщає час намазу. 

Католицький університет Австралії, долаючи консервативні традиції, відкрив у 
себе кафедру ісламознавства й ісламо-католицьких відносин. Австралійське 
інтелектуальне товариство надало кафедрі матеріальну підтримку у півмільйона 
доларів. Кафедра покликана також займатися питаннями вирішення конфліктів 
між мусульманами і немусульманами в країні. 

В Ірані діє жорстка цензура на кіно й музику неісламських країн. Перед тим як 
потрапити в теле- чи радіоефір, всі твори розглядаються Радою культурної 

революції. Ця установа слідкує за змістом фільмів, серіалів, музичних творів з 
метою підтримання духовності й викорінення непристойності та насилля. 
Відомому ірландському співакові Крісу де Бургу вдалося пройти сито РКР і він із 
західних виконавців першим після ісламської революції 1979 року виступатиме із 
своїм концертом в Тегерані на 12-тисячному стадіоні „Дерахшан”. Іранська 
цензура розглянула тексти його пісень і не знайшла в них нічого, що суперечить 
ісламським цінностям. Не виконає він лише свою „Стриптизерку Патрисію”. 

В сезон хаджу цього року до святих місць Саудівської Аравії, заїзд на який 
почався ще в листопаді, прибула рекордна кількість мусульман. Очікувалося, що 
їх буде більше двох мільйонів. Розташоване в Міні на площі 2 млн кв. метрів 
наметова містечко розраховане десь на 3 млн осіб. Тут працюють медпункти, 
аптеки, їдальні. За дотриманням чистоти в містечку наглядають десь 20 тис. 
працівників. Безпеку в регіоні забезпечують 10 тисяч військових. Король Сауд. 
Аравії особисто запросив до хаджу Президента Ірану Махмуда Ахмадінеджа. Як і 
кожного року (в 2004 – 251, в 2006 – 362 паломники), хадж не обходиться без 
людських жертв.Особливо багато таких, коли здійснюється семиразовий, проти 
часової стрілки спочатку оббіг, а потім – обхід навколо святині Мекки – мечеті 
Аль-Харам, в центрі якої знаходиться відома кубічна споруда чорного кольору 
Кааба. Для потенційно постраждалих було підготовлено 4200 місць. Допомогу їм 
надавали 11 тисяч медиків. Відомо, що кожний мусульманин хоч один раз має 
здійснити хадж до святих місць Саудівської Аравії. Якщо він сам особисто чомусь 
не здатний це зробити, то він може послати замість себе когось іншого, хто навіть 
уже відбув свій хадж. 

«Дійсні мусульмани ніколи не погодяться з тим, що ними буде керувати жінка-
прем’єр»,- говорилося в тих погрозах «Аль-Каїди», які неодноразово одержувала 
Беназір Бхутто, яка, як лідер Пакистанської народної партії, мала реальний шанс 
стати після січневих виборів у Пакистані зайняти цю посаду. Є загроза того,що в 
цій країні тепер під час виборів до влади прийдуть ісламісти. Після цього про 
демократію в Пакистані прийдеться забути. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 

Свято Хануки віруючі євреї відзначають протягом 8 днів. Хануку інколи 
називають ще дитячим святом. В Ізраїлі прийнято ухвалу про те, що в ці дні діти 
мають відпочивати. Їм дають гроші і привчають ними ділитися зі всіма. На 
Хануку євреї їдять пончики та запивають їх гарячим чаєм. 

Відомо, що занепад єврейської держави Соломона розпочався з розколу єдиної 
країни на два царства – Іудейське та Ізраїльське. Проте цей урок не 
враховують деякі праворадикальні релігійні організації Ізраїлю. Так, рабин Шалом 
Дов Вольп, який виступає проти виведення ізраїльських поселень із Західного 
берега Іордану, закликав до створення нової єврейської держави на території Іудеї 
і Самарії. Сепаратисти вже оголосили конкурс на найкращий прапор і гімн нової 
держави. Ізраїльська влада дивиться на витівки сепаратистів як на гру зіпсованих 
дітлахів. Але й дитячі ігри, як показує досвід історії, містить в собі заряд 
вибухівки. 
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БУДДИЗМ 

 
Нинішній Папа Бенедикт ХУІ не прийняв Далай-ламу. Перебуваючи в Римі 

раніше, буддійський лідер завжди зустрічався з Іваном Павлом ІІ. Коментуючи 
цей сумний факт, Далай-лама сказав: „Коли я приїздю в Італію, то відчуваю 
моральний обов’язок висловити Папі свою повагу і братські почуття. Я це робив 
майже завжди. На цей раз Його Святість зустрілася з якимись труднощами, із-за 
браку часу, а чи ж із-за якихось інших причин. Шкода, але це не проблема”. 

Канадський премєр-міністр Стівен Харпер зустрівся з Далай-ламою не в номері 
готелю, де зупинився буддійський лідер і як зустрічаються з ним в інших країнах, 
а в своєму кабінеті в парламенті. Він не побоявся негативної реакції Китаю, який, 
звинувачуючи Далай-ламу в сепаратистських намірах щодо Тибету, домагається 
від керівництва різних країн не мати з ним будь-яких зв’язків. „Чому це я маю 
бігти десь в кімнату готелю для зустрічі з Далай-ламою? – обурювався Харпер. – 
Він же не дівчисько по виклику… Він – шанований у всьому світі духовний 
лідер”. 

Далай-лама відзначає непослідовність Пекіну при проведенні переговорів щодо 
долі Тибету. Починаючи з 2002 року, вже відбулося шість зустрічей. „Під час 
п’ятої зустрічі представники Пекіну навіть визнали, що ми прагнемо не до 
незалежності, а до реальної автономії, як це записано в Конституції. Я був у 
захопленні: це – так. Але в кінці 2007 року був зроблений крок назад: мене знову 
звинуватили в сепаратизмі й посилили репресії”. 

Українські туристи, які побували в Індонезії, вражені величзним буддійським 
храмом в столиці країни Джакарті – храмом Барабудур. За годинниковою 
стрілкою по спеціальних ярусах піднімаєшся навколо храму до найголовнішої 
ступи. В стінах ярусів барельєфна історія життя Будди. Правда, самому 
розібратися в цьому не так і легко. Приходиться наймати місцевого гіда. Щоб 
забратися на вершину храму, треба пройти 5 кілометрів. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
  
Суддя штату Джаркханд через місцеву пресу запросив з’явитися на суд найбільш 

популярних індуїстських богів Раму і Ханумана. Раніше він вже направляв такі 
запрошення, але одержував їх назад із поміткою: „адресата не виявлено”. В 
новому запрошенні суддя пише: „Ви не з’явилися на суд, незважаючи на 
оповіщення, направлене вам спочатку через кур’єра, а потім рекомендованою 
поштою”. Справа йде про ділянку площею півгектари, на якій стоять два храми на 
честь цих божеств. Манмохан Патак, настоятель храму Ханумана твердить, що 
земля належить йому, оскільки вона була подарована його діду одним 
махараджою. Місцеві жителі з цим не погоджуються: на їх думку, земля належить 
обом божествам. Судова тяжба із-за цього шмату землі тягнеться вже 20 років. 

Послідовники індуїзму з Ізраїлю Алмог і Мараані Ярден хотіли скоїти якийсь 
дивний сакральний обряд на берегах Гангу у місті Варанасі. Вони хотіли 
втопити дитину. Прийшлося втрутитися перехожим: життя дитини врятовано. 
Батьків посадили спочатку у психушку, але потім випустили, не знайшовши хоч 

якихось аргументів для їх утримання там. Обряд втоплення дитини, як 
з’ясувалося, пара Ярденів вигадала сама. 

„Лакшмі в повному порядку”. Так індійська преса розцінила успішну операцію 
над двохлітньою дівчинкою, яка народилася з чотирма руками і чотирма ногами. 
Із-за цього її й назвали ім’ям чотирирукої богині Лакшмі і вважали, що вона є її 
втіленням. Мешканці багатьох міст Індії заявляли свій протест лікарям Бангалору, 
які погодилися оперувати дівчинку-божество.  

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

Мексиканське місто Чичен-Іца є своєрідною столицею давньоіндіанських 
племен. Учасник української групи Віктор Данилов розповідає, що вони 
напросилися в лазню Темаскаль на шаманський старовинний обряд духовного і 
фізичного очищення. Групу завезли глибоко у джунглі й розмістили її у 
невеличкій споруді куполоподібної форми. Обряд тривав три години. Весь цей час 
шаман співав, кричав, танцював і грав на загадковому інструменті. При цьому 
учасників обряду поливали настоянками із різних трав. Дійство складалося із 4-х 
частин, що символізують чотири пори року, чотири напрямки світу і чотирьох 
звірів. В такий спосіб шаман готував учасників обряду до спілкування з богом. 
Три години довелося стояти або на колінах або знаходитися у позі лотоса. Після 
цього всіх вклали у спеціальні гамаки, де їх обмазали якимись спеціальними 
мазями. Всі із цієї лазні вийшли з дивовижною легкістю тіла і відчуттям 
духовного братання (Експрес. – 1-2 грудня). 

Росія стала багатою на неорелігійні творіння власного виробництва. Наявне тут 
вже товариство „Космічних комуністів”. Засновницею КК є громадянка 
Грищенкова, яка після 32 років лікування вийшла із Волгоградського 
психодиспансера. Її вчення поєднує фрагменти із східних релігій, різних 
християнських течій, марксизму, деякі ідеї Порфирія Іванова, Реріхів, Блаватської. 
Серед її учнів є реінкарнації Енгельса, Сталіна, Крупської, Ісуса Христа, 
Богородиці, царя Давида та ін. Таких реінкарнацій у Грищенкової до п’ятидесяти, 
а учнів – вже за 10 тисяч. Реінкарнацією Христа вона оголосила свою доньку 
Людмилу. В „Космічних комуністів” є три ікони – Христа, Маркса і Леніна. В 
кімнаті молінь гасло: „Христос і Ленін – ум, честь і совість епохи”. Практикується 
вегетаріанство, обливання холодною водою. Під час молінь у кожного члена КК 
на голові паперова пірамідка з відкритими дверцятами – „для кращого контакта з 
Богом”. В громаді КК моляться за збереження комуністичного устрою в 
Китаї. Громади КК є в декількох містах Росії. Може й в Україні так відома нам 
Партія В.Путіна постане з часом як релігійна спільнота, запозичивши при цьому 
досвід російських какістів. 

В селі Большая Єльня Нижньоновгородської області з’явилася секта „Церковь 
матушки Фотинии Светоносной”, послідовники якої вшановують, як 
святого, Президента Росії Владіміра Путіна. Її члени моляться на портрети 
Президента і „доводять”, що в одному із минулих своїх життів Путін був 
апостолом Павлом, є реінкарнацією цього апостла. „Путін прийшов, щоб 
навернути в істинну віру щонайбільше людей, – говорить матушка. – Йому нині 
тяжко, але за ним все одно люди йдуть”. Тяжко Путіну тому, що він бореться із 
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сімома антихристами, одним із яких, на думку матушки, є нижньоновгородський 
єпископ Георгій, який забороняє фотіністам продавати в храмах свою літературу і 
свічки. Послідовників секти так назвивають, бо ж очолює її матушка Фотінія. 
Громаду із семи осіб називають спільнотою Пресвятої Богородиці Воскресаюча 
Русь. В селі Большая Єльня вже є храм путіноприхильників. Послідовники течії 
проводять хресні ходи проти єретичної Церкви. В село на обряд вигнання злих 
духів – бісів приїздять вже сотні віруючих. Використовуючи портрет Путіна як 
ікону, члени секти моляться на нього і просять Путіна спасти Росію від 
можливого апокаліпсису. Фотінія наголошує на своїх давніх духовних зв’язках із 
Президентом. Він нібито в минулому був князем Володимиром (бо ж він також 
Володимир), а вона (Фотінія) – княгинею Ольгою. В інших перевтіленнях, за 
словами матушки, вона була царицею Савською, а Путін – царем Соломоном. 
Члени громади переконані, що вони мають підтримку як самого Президента, так і 
Патріарха. Це засвідчує Фотініїя у видруковуваній сектою газеті „Храм света” 
нібито її переписці з Путіним і Олексієм ІІ. Ця газета друкує навіть інтерв’ю, які 
матушка брала у самої Богородиці. Світлана Фролова (це мирське ім’я і прізвище 
Фотінії) в 1996 році була засуджена на півтора року за різні махвнації. Вона 
працювала директором торгівельно-закупівельної бази Горьківської залізниці. 
Тепер матушка займається лише духовним цілительством і ще так званою 
космоенергетикою. 

В Росії з’явилося ще й „Опричне братство Івана Грозного”. Зрозуміло, що 
критикуючи й відкидаючи Російську Православну Церкву, ці „опричники” 
моляться на Івана Грозного, а заодно й на Гришку Распутіна. Духовним лідером 
братства є Андрій Щедрін, який називає РПЦ „продажною”, „зіпсованою 
церквою” і пропонує створити „церкву вірних”, на зразок Опричного братства. 
Щедрін залякує православних віруючих антихристом, переписом населення з 
невідомими наслідками, ідентифікаційними кодами, новими паспортами і таке ін. 

 
 

МІСТИКА 
 
Парламент Таджикістану прийняв закон проти тих, хто займається 

чародійством і ворожінням. Всі, хто буде цим займатися, сплатять попервах 
штраф від 180 до 240 доларів. Це – не мало, якщо середня зарплата в країні 
становить 50 доларів. Вдруге спійманий на означеному злочині платить штраф від 
300 до 420 доларів. Нині в Таджикістані нараховується десь біля 5 тисяч 
практикуючих чародіїв і гадалок. 

У польському містечку Почернін відкривається центр екзорцизму. Тут 
отримуватимуть релігійну допомогу ті, хто вважає, що їх тілом оволодів диявол. 
Цю ідею місцевого священика Пінджея Трояновського підтримали вищі ієрархи 
Католицької Церкви Польщі. Середньовічна практика екзорцизму набула 
популярності в католицькому середовищі з 70-х років м.ст. Боротися з дияволом у 
відведеній для центру каплиці буде штатний психіатр з дипломом священика. 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 

 
ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВОЮ 

І РЕЛІГІЙНИМИ СПІЛЬНОТАМИ 
 

В Програмі діяльності Кабінету Міністрів України „Український прорив: 
для людей, а не політиків” міститься наступний блок: 

1.4г. Розбудова партнерських відносин між державою та релігійними 
організаціями має на меті сприяння суспільно важливій діяльності релігійних 
інституцій, убезпечення українського суспільства від розпалювання міжконфесійної 
ворожнечі. Для досягнення цієї мети Уряд та Коаліція зобов’язуються: 

 впроваджувати ефективні правові механізми регламентації суспільно-
релігійних та державно-церковних відносин; 

 розробити та ухвалити нову редакцію Закону України „Про свободу 
совісті та релігійні організації”; 

 вдосконалити правила повернення релігійним громадам церковного 
майна. 

 підтримувати на належному рівні зв’язки з українськими громадами за 
кордоном. 

 
*** 

Г.ПОПОВ 
 

РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНИЙ КОМПЛЕКС 
ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: 

СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
 

Принципово нова атмосфера, яка склалася за останні роки в державно-
церковних відносинах, законодавче закріплення і забезпечення гарантованих 
можливостей практичної реалізації свободи совісті, сприяли кардинальним змінам у 
сфері релігійного життя країни як у кількісному, так і в якісному вимірах. 

Динаміка зростання кількості релігійних організацій характеризується 
щорічним їх збільшенням на 4-5 відсотків, стабільно зростає релігійність населення, 
частка віруючих громадян, за різними оцінками, становить 45-50 відсотків, що 
загалом відповідає середньоєвропейським показникам. Церква і надалі користується 
найбільшою довірою громадян, високим є рівень політичної активності віруючих. 

Україна стала поліконфесійною державою в повному розумінні цього слова, 
з широкою структурою віросповідань. Сьогодні на теренах нашої держави діє понад 
33 тис. релігійних організацій 50 віросповідань. Зросла кількість релігійних громад 
національних меншин, що входять у 750 об’єднань віруючих. Стабільно високими 

                                            
 Георгій Попов, кандидат історичних наук, доцент. Виконував обов’язки  голови 
Держкомнацрелігій  України до  грудня 2007 року  в уряді В.Януковича. 
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темпами розвиваються традиційні християнські церкви, протестантські союзи та 
об’єднання. 

Розвиток релігійного середовища країни свідчить про динамічне зростання 
кількості релігійних інституцій; збільшення питомої ваги населення, інтегрованого в 
різні види церковної діяльності й таких, що декларують власну релігійність; 
розширення соціальної сфери, де присутність церков і релігійних організацій є дедалі 
більш відчутною; серйозний, а іноді й визначальний вплив соціально-політичної 
ситуації на окремі аспекти релігійно-церковного життя. 

Відтак, характеризуючи релігійне життя в сучасній Україні, можемо вести 
мову про його нормалізацію та поступальний розвиток, основними ознаками якого 
постають: становлення реальної конфесійної карти нашої країни; кількісний та 
якісний ріст релігійного середовища та входження Церкви, як суспільного інституту, 
в багатогранні взаємини з іншими суспільними інституціями. 

Водночас становлення релігійно-церковного комплексу характеризується як 
очевидним і динамічним його відродженням, так і напластуванням старих проблем та 
нових труднощів. Так, зокрема, на духовній, культурно-просвітницькій і суспільній 
активності релігійних інституцій в негативний спосіб позначаються конфліктні 
ситуації, які дотепер ще не знайшли свого розв’язання. Лінії протистояння, на 
сьогодні, схематично позначаються наступним чином: 

1) міжправославне; 
2) православно-католицьке, тобто між всіма складовими українського 

православ’я, з одного боку, та римо- і греко-католиками – з іншого; 
3) православно-мусульманське (особливо в АРК); 
4) внутрішні протиріччя в інших конфесіях, які не набрали небезпечної 

гостроти; 
5) протистояння між традиційними для України релігіями та неорелігіями. 
Особливо серйозним (потенційно) лишається міжправославний конфлікт, 

загострення якого досить часто синхронізується з ускладненнями у громадсько-
політичному житті країни.  

Висока ступінь активності притаманна традиційним конфесіям і, відповідно, 
православним церквам, які опікуються діяльністю 16 тис. парафій, що становить 51,2 
відсот. від загальної кількості релігійних осередків  країни. 

Сфери впливу, соціальна база трьох православних церков має помітну 
тенденцію до регіоналізації. Українська Православна Церква МП (більше 11 тис. 
парафій) має помітний вплив у Східному і Південно-Східному регіонах, а також серед 
віруючих деяких інших областей. УПЦ Київського Патріархату (біля 4 тис. громад) 
користується підтримкою віруючих, громадських рухів і партій національно-
демократичного спрямування в Західних і Центральних областях. На таку ж 
соціальну базу опирається УАПЦ в Галичині (близько 1,2 тис. парафій). 

Впродовж останніх років позиції сторін у міжправославному конфлікті не 
зазнали суттєвих змін. Поруч з цим конфлікт ускладнюється особливо у соціально-
політичній сфері та на рівні парафій. Його суб’єкти почали блокуватися з партіями і 
депутатськими об’єднаннями, шукати спільні інтереси тактичного і стратегічного 
характеру. 

Проведений аналіз показує наявність у суспільно-політичному та релігійно-
церковному житті країни принаймні двох тенденцій. Одна з них – посилена 
конфесійна орієнтація партій, друга – набуття релігійними організаціями політичної 

спрямованості. Йдеться про одночасний процес політизації релігії і оцерковлення 
політики. Зазначений процес небезпечний своєю здатністю посилити соціальну 
напругу в суспільстві як на політичному, так і на релігійному грунті, значно 
радикалізувати міжправославний конфлікт. При цьому виникає загроза перенесення 
партійно-політичної та релігійної конфронтації на етнонаціональний грунт. 
Етнонаціональні ж конфлікти, як правило, є досить затяжними й мають небезпечні 
наслідки. Таким чином, політизація православного середовища, яке репрезентує 
більше половини релігійної мережі, за сучасних суспільно-політичних та конфесійних 
реалій, може призвести до посилення політичного і міжцерковного протистояння. 

Привертає увагу і те, що поділ між православними церквами, як і між 
політичними партіями, відбуваються не за суто релігійною чи суспільно-політичною, 
але й за етно-культурною ознакою, тобто за ставленням до проблем української 
державності і національної консолідації. Він має історичні передумови і довготривалу 
традицію. В даному випадку міжправославні негаразди постають негативним 
чинником, який додатково стимулює розкол політичний і становить загрозу 
національній безпеці держави. Сьогодні реально можна розглядати лише питання 
мінімізації впливу міжправославного протистояння на перебіг суспільно-політичного 
процесу. 

Не менш гострою залишається ситуація в мусульманському релігійному 
середовищі, яке сьогодні репрезентують чотири самостійні центри – у м.Києві 
(Духовне управління мусульман України та Київський муфтіят), м.Донецьку 
(Духовний центр мусульман України), м.Сімферополі (Духовне управління 
мусульман Криму). Найбільша кількість релігійних організацій згаданого 
віровизнання сконцентрована в АРК (80 відсотків загальноукраїнської кількості). Це 
пов’язане з поверненням близько 250 тис. кримських татар з місць їхньої багаторічної 
депортації. 

Мусульманські релігійні утворення мають практично той же комплекс 
проблем, що й інші конфесії. Найбільш гострими для них залишаються питання 
забезпечення культовими будівлями та висококваліфікованими кадрами 
священнослужителів. 

Наявність в Україні трьох самостійних духовних центрів породжує суттєві 
протиріччя та суперечності між ними. Точиться боротьба за лідерство, монопольний 
вплив на віруючих, одноосібне представництво інтересів українських мусульман як в 
державі, так і поза її межами. Якщо раніше були помітними наміри лідерів ДУМУ і 
ДУМК підпорядкувати своїм структурам усі релігійні організації мусульман України, 
то на сьогодні питання централізації влади і об’єднання діючих духовних структур 
набуває актуальності в ДУМК та Меджлісі кримськотатарського народу. Вони 
бажали б створення такого всеукраїнського центру мусульман саме в Криму. 
Процеси, що відбуваються у мусульманському середовищі України, свідчать про 
намагання різних зовнішніх релігійних і політичних сил посилити свій вплив на 
віруючих мусульман. Сьогодні це відчувається з боку певних організацій Туреччини, 
Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Кувейту. Помітний вплив на 
мусульманське середовище України й арабського ісламу. Як наслідок, намітилась 
тенденція до створення в Криму регіонального мусульманського центру поза ДУМК. 

Напруженими (особливо в Автономній Республіці Крим) виглядають 
мусульмано-православні відносини. До початку 90-х років м. ст.(масової репатріації 
кримських татар) на півострові домінувало населення православної орієнтації. 
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Водночас повернення з депортації кримськотатарського народу (вагомого 
репрезентанта мусульманської традиції) окреслило нові контури релігійної ситуації в 
Криму. Між УПЦ МП і Муфтіятом виникло певне протистояння, яке, на наш погляд, 
має бути мінімізованим шляхом пошуку компромісів, діалогу, конструктивних 
консультацій тощо. Державні органи готові всіляко сприяти цій справі. 

Аналіз розвитку релігійної мережі свідчить, що впродовж останніх років 
активізували організаційну розбудову новітні релігійні утворення. Це явище 
спричинене багатьма факторами. Серед них: соціально-економічна і політична 
нестабільність суспільства; девальвація системи цінностей колишнього режиму, 
ідеологічний вакуум, що виник у результаті цього; криза традиційних церков; і, як 
наслідок,  активне і зацікавлене місіонерство закордонних релігійних центрів. 

Відносна легкість проникнення в нашу країну неорелігій пояснюється також 
географічною специфікою України, яка в силу свого межового стану між Сходом та 
Заходом, була відкрита різним впливам. Це призвело до формування певного 
конфесійного плюралізму, терпимого ставлення до інакомислення, в тому числі і 
релігійного, що, як правило, співпадає з неорелігійними орієнтаціями. Однак 
становлення неорелігійного комплексу знаходить супротив з боку традиційних 
релігій, який часом набуває досить гострих форм. 

Незважаючи на певну складність та неоднозначність процесів релігійного 
життя, українське суспільство усвідомило необхідність утвердження 
загальноприйнятих норм свободи совісті, закріплених у визнаних Україною 
міжнародних документах та відображених у вітчизняному законодавстві. 

Враховуючи поліконфесійність та поліетнічність української держави, 
формування у суспільній свідомості засад толерантності та віротерпимості 
відбувається в рамках загальнонаціонального діалогу за участю представників 
державної влади, релігійних та громадських інституцій. 

Поняття загальнонаціонального діалогу характеризує процес 
багаторівневого спілкування його учасників, вільного обміну думками та 
інформацією, співставлення позицій та бачення вирішення наявних проблем, 
проведення різноманітних зустрічей на різних рівнях. Разом з тим, форма та зміст 
діалогу не обмежуються лише цим, оскільки діалог передбачає активну фазу 
відносин, практичне узгодження дій його учасників на шляху до взаєморозуміння та 
згоди. 

Слід зауважити, що представники релігійної спільноти України в цілому 
проявляють високий рівень зацікавленості в налагоджені діалогу з представниками 
інших віровчень та толерантного ставлення до них. 

Кожна конфесія має свої особливості, відміни, свою віроповчальну 
парадигму та культову систему. Ці особливості та відміни стають найбільш 
помітними саме в процесі взаємовідносин між різними конфесіями як складовими 
єдиного полікофесійного релігійного простору. Говорячи про конституювання в 
Україні релігійного плюралізму як незворотного процесу, необхідно особливо 
підкреслити, що саме він постає основою конструктивних міжконфесійних відносин. 

У цьому контексті значний вплив на стан та розвиток державно-церковних і 
міжконфесійних відносин має діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних 
організацій, яка цього року відзначає свій 10-літній ювілей. Позитивно позначаються 
на міжконфесійній злагоді регулярні зустрічі вищого політичного керівництва нашої 
держави з членами ВРЦ. 

Загалом же, Церква перетворюється в Україні на повноцінний суспільний 
інститут, співмірний за своїми обсягами та масштабами діяльності з іншими 
суспільними інституціями. Вона стає не тільки помітним фактором суспільного 
життя, але й чинником його духовного росту й стабільності, вагомою складовою 
становлення громадянського суспільства. 

 
*** 

ЗВЕРНЕННЯ 
Української Асоціації релігійної свободи 

до засобів масової інформації України 
 

Українська асоціація релігійної свободи, до складу якої входять 
представники Церков, релігійних і громадських організацій, науковці, звертається до 
власників та представників засобів масової інформації України з приводу 
безперестанних випадків гранично упередженого висвітлення релігійного життя в 
українському медіа-просторі.  

У друкованих і електронних ЗМІ ми постійно стикаємося з 
„кровожерливими”, „підступними” і „лицемірними” особами, в яких просто 
неможливо впізнати наших співвітчизників, сумлінних платників податків, добрих 
батьків і гідних громадян, чия провина полягає лише і тільки в тому, що вони 
сповідують іншу, ніж більшість українців, віру. Зрештою, всі їхні „злочини” 
полягають у тому, що їхні релігії інші, що вони вірять у те, що вважають гідним віри і 
голосно й відкрито говорять про свої переконання. Свобода слова для нас так само 
священна, як і свобода совісті. Але коли на тлі звинувачень на адресу „зловісних сект” 
демонструються відеозйомки з богослужінь євангельсько-протестантських Церков, до 
яких належать сотні мільйонів землян і сотні тисяч наших співвітчизників – це, 
погодьтесь, прикро. Коли розповіді про українські релігійні спільноти ілюструються 
зйомками якихось невідомих релігійних зібрань на інших континентах, або навіть 
сеансів гіпнозу чи парамедичних зцілень - це просто непрофесійно. Майже 
системними стали узагальнення, згідно з якими правопорушення однієї особи чи 
громади поширюються на цілу релігійну течію, коли без жодних доказів (не кажучи 
про висновки правоохоронних органів) йдеться про причинно-наслідковий зв’язок 
між суспільно небезпечними діями особи та її релігійною належністю, коли всі 
релігійні вияви, котрі не вписуються в авторське уявлення про „своє рідне”, 
тавруються і принижуються.  

Якщо одним з нас дозволяється вірити, а іншим – ні, одним можна 
висловлювати свої релігійні почуття, а іншим забороняється – то це є і образою 
людського сумління, і загрозою міжконфесійному мирові, і порушенням Основного 
Закону країни.  

Українське законодавство захищає совість громадян від оприлюднення 
необ’єктивних матеріалів, використання ЗМІ для розпалювання релігійної ворожнечі, 
образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. (Тут можна 
послатися на статті 5 та 46 Закону України «Про інформацію»; 6, 59, 60 Закону 
України «Про телебачення та радіомовлення»; статтю 161 Кримінального кодексу 
України та інші). Але наразі йдеться не стільки про право, скільки про етику. Ми 
закликаємо українських журналістів до більшої відповідальності перед своїми 
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читачами, слухачами й глядачами; до більш добросовісного поводження з фактами, 
до більшої вимогливості до своїх матеріалів, до ретельнішої їхньої підготовки.  

Ми також закликаємо вас замислитися над таким фактом: жодна з релігійних 
організацій України не об’єднує більше половини населення країни. Вірні Церкви, яка 
домінує в одному регіоні, в іншому є в меншості. Медійні вихватки і образи проти 
одних обовязково бумерангом влучать в інших в іншому місті. 

Україна разом із незалежністю отримала унікальний дар свободи. Зокрема і 
свободу совісті та віросповідання, яка належить до фундаментальних прав людини. 
При цьому слід зважити на те, що відповідно до наданих законодавством України 
прав і можливостей, Церкви та релігійні організації, зокрема і так звані 
«нетрадиційні», звершують значний обсяг суспільно важливої діяльності, 
допомагаючи Державі у розв’язанні складних соціальних проблем сьогодення. При 
цьому важливу роль у збереженні міжконфесійної злагоди та терпимості відіграють 
засоби масової інформації, які не можуть і не повинні штовхати суспільство у прірву 
міжконфесійної ворожнечі, протистояння на релігійному ґрунті та нетерпимості до 
релігійних меншин.  

  
*** 

 
МІНІСТРУ ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

Відкритий лист-звернення 
     

 
Шановний  пане Міністре! 

 
Члени Церкви Християн Адвентистів Сьомого Дня, віруючи в Бога і 

поважаючи Його Заповіді, виконують четверту заповідь, яка говорить: «Пам’ятай 
день суботній, щоб святити його! Шість днів працюй і роби всю працю, а день 
сьомий для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ні ти й син твій, та дочка 
твоя, раб твій та невільниця твоя…»( Вихід 20:8-10). За своїми переконаннями в 
суботу вони повинні бути на Богослужінні. Подібні переконання мають і члени 
іудейських громад  і деякі інші конфесії України. 

Ст. 24 та ст. 35 Конституції України з розділу «Права, свободи та обов’язки 
людини та громадянина» визначають рівність громадян перед законом. «Кожен має 
право … відправляти … обряди…». Здійснення цього права може бути обмежене 
законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності 
населення або захисту прав і свобод інших людей…». Паризька Хартія для нової 
Європи, підписана 21 листопада 1990 року, говорить: «Ми підтверджуємо, що без 
будь-якої дискримінації кожна людина має право на: свободу думки, совісті, релігії і 
переконань». Ст. 6 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
зазначає: «Доступ до різних видів і рівнів освіти надається незалежно від їх ставлення 
до релігії…». Ст. 4 пункти 4-5 «Декларації про права осіб, що належать до 
національних або етнічних, релігійних і мовних меншин» прийнята резолюцією 
47/135 Генеральної Асамблеї, говорить: «… Особи, що належать до меншин, повинні 
мати належні можливості для одержання знань, необхідних для життя в суспільстві в 
цілому «…» могли повною мірою брати участь у забезпеченні економічного прогресу 
і розвитку своєї країни».   

Міністерство освіти і науки України надіслало лист від 11.06.2007 р.№1/9-
288 до міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і 
адміністрацій з рекомендаціями не планувати проведення державної підсумкової 
атестації на вихідні дні з метою забезпечення толерантності щодо релігійних почуттів 
учнів, їх батьків та вчителів. 

Просимо Вас провести тестування для вступу у ВУЗи України в 2008 році не 
в суботу і не в неділю (це створить незручності православним, католикам і багатьом 
протестантам) або ж надати  можливість бажаючим з релігійних переконань пройти 
тестування індивідуально у несвятковий для абітурієнта  день.  
 

Президент УАРС В.Єленський 
Генеральний секретар П.Гануліч 

 
 

 
 

СТАН І ПРОГНОЗИ 
РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

 
Такою була одна із тем наукових досліджень останніх років Відділення 

релігієзнавства ІФ НАН України. В дванадцятому числі часопису „Релігійна 
панорама” за минулий рік і в другому числі за цей ми видрукували тези науковців 
установи з характеристикою стану релігійного життя нинішньої України. В цьому і 
наступному числі часопису видруковуємо їх тези з прогнозів релігійних процесів на 
українських теренах. Перший блок цих тез має підзаголовок  

 
„БАГАТОМАНІТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ” 
  

 
Докт. філос. наук, проф. А. КОЛОДНИЙ 

 
КОНФЕСІЙНА КАРТА УКРАЇНИ В ЇЇ ПРОБЛЕМАХ і ПЕРСПЕКТИВАХ 

 
1. Єдиними показниками релігійного життя, які на цей час фіксуються 

органами державної влади, є діючі релігійні організації. Офіційна статистика 
релігійної мережі, яку подав на початок 2007 року Держкомнацрелігій України, 
зафіксувала наявність в Україні 33063 релігійні організації понад ста різних 
релігійних течій, церков, спільнот. Ця цифра включає 31749 релігійних громад, 406 
монастирів, 185 духовних навчальних закладів, 326 місій, 80 братств. Поконфесійні і 
поцерковні показники релігійної мережі України ми подали в другому числі РП за цей 
рік. Якщо врахувати те, що в Україні законом не визначена обов’язковість реєстрації 
релігійних організацій і деякі з них цим користуються, і що є деякі офіційно 
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нефіксовані релігійні течії, а відтак і їх організації, то офіційна статистика державного 
органу є неповною. А оскільки з 2004 року Держкомрелігій України чомусь 
відмовився давати конфесійно здріблену інформацію про протестантські, 
неохристиянські, неоорієнталістські та рідновірські течії, то ми не маємо достовірної і 
повної картини конфесійної мережі, тенденцій її змін як у її всеукраїнському, так і в 
регіональному зрізах. Водночас наголосимо ще й на тому, що картина релігійної 
мережі аж ніяк не корелюється з картиною релігійності, в тому числі й конфесійної, 
того чи іншого регіону країни, особливо якщо при цьому врахувати ще моду на 
релігію й релігійне мпеценатство.. 

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

3. Хоч Православ’я за кількістю своїх організацій (16581) є найбільшою 
конфесією (50,1%), проте навіть ці цифри (не говорячи про свою самоідентифікацію з 
православ’ям, а тут вона в різних соціологічних дослідженнях становить від 36 до 
48% опитаних) засвідчують той факт, що Україна не є православною країною, а 
країною з його домінуванням. А якщо врахувати штучність поділу колись єдиних 
православних громад на 2-3 за фактом належності їх вірних до якоїсь із трьох 
православних церков- УПЦ МП, УПЦ КП чи УАПЦ, наявність реєстрацій практично 
„неживих” православних спільнот (напр., один-два ченці на один монастир в УАПЦ), 
то кількість православних інституцій буде ще меншою. Нині маємо штучне зростання 
організацій Церков Київського і Московського Патріархатів, певну стабільність 
автокефалів. На ближчі роки, враховуючи прихід до влади демократичної коаліції, а 
також відмежування керівництва УПЦ МП від її заполітизованих біляцерковних 
структур, які за допомогою куплених бритоголових формувань насильно стримували 
процеси відходу парафій від цієї промосковської Церкви, очікується збільшення 
переходів парафій від Московсько-Православної Церкви до Київського Патріархату 
як дійсно української Церкви. Рятівним засобом від цього може послужити наданна 
Московським Патріархатом автокефалії УПЦ, що стане смертельним вироком для 
УПЦ КП й УАПЦ. Останні вимушені будуть повернутися через покаяння до цієї 
каноеічної Церкви, яка при цьому збереже надто добрі відносини із РПЦ як Церквою-
матір’ю. Практично незмінною (а то й занепадаючою) вже протягом десятиліття 
залишається кількість течій православного коріння (старообрядці, молокани, ІПЦ та 
ін.). 

4. Практично вичерпала „електорат свого зростання” Греко-Католицька 
Церква. Незважаючи на перенесення її офісу до Києва, вона залишається фактично 
галичанським феноменом, постаючи в регіоні свого найбільшого поширення для її 
вірних як тотальний чинник. Відкритість світу дає можливість зростати організаційно 
римо-католикам, хоч і вони практично вже йдуть до вичерпання своїх потенційних 
послідовників. На відміну від православних, де хоч монастирів і монахів надто багато 
(406 /6801), монастирі католицьких конфесій (177/1831) постають як центри 
активного місіонерства і християнської просвіти. Не на папері і кількість тих 
недільних шкіл, які мають греко- і римо-католики. Якщо греко-католицизм постає 

переважно як галичансько-закарпатський феномен, то римо-католицизм – як 
галичансько-подільський. Особливих успіхів у поширенні в східному й південному 
регіонах країни ці католицькі конфесії на перспективу не мають.  

5. Помітно зростає в Україні мережа протестантських організацій (7721), які 
вже становлять 23,3% від загальної цифри України. Тут успішно діють переважно 
пізньопротестантські конфесії – баптисти (3264), п’ятидесятники (2328), адвентисти 
(1045), Свідки Єгови (офіційно -1015, а неофіційно -1569). Зростає мережа 
українських лютеран (42). Всі протестантські конфесії ведуть широку релігійно-
просвітницьку, морально-виховну, видавничу, медійну, місіонерську та 
благодійницьку роботу, що служить підставою для впевненості в подальшому 
інтенсивному зростанні їх мережі. При наявних темпах зростання, чому сприяє 
організована протестантами місіонерська і благодійницька робота, проведення різних 
заходів з євангелізації та ін. через 10 років їх громад в Україні буде десь 50%, 
переважно п’ятидесятницьких та єговістських.  

6. Мусульманство в Україні не має своєї єдиної організаційної структури, а 
відтак має 4 свої центри. Послідовниками ісламу у нас (окрім Криму) є представники 
меншин тих етносів, на автохтонних територіях яких ця релігія є домінуючою. Відтак 
ґрунту для зростання в Україні ця конфесія вже не має, бо ж представники, скажемо 
так, немусульманських етносів лише одиничками її приймають, а такий активний 
приїзд в Україну на постійне проживання преставників мусульманських етносів, як це 
було в роки Радянського Союзу, фактично припинився. В Криму іслам також 
вичерпав можливості свого подальшого кількісного зростання після того, як ДУМК 
відкрив у 2005 році практично у всіх поселеннях кримських татар свої організації. Їх 
тепер 945. Духовне життя мусульманських громад в Україні потребує подальшого 
організаційного зміцнення, кадрового наповнення і матеріальної підтримки з тим, 
щоб виключити можливість розширення ваххабістської присутності (нині воно має 
біля 40 громад). На цю протидію нині активно працює не лише Меджліс кримсько-
татарського народу та Муфтіят Криму, а й певною мірою державні органи. З появою 
Київського Муфтіяту, який релігійно обслуговує представників волзько-татарського 
етносу, із фактичним припиненням переїзду в Україну мігрантів з ісламо-домінуючих 
країн, а також появою активно діючої у сфері просвітництва і благодійництва 
мусульманської спільноти „Арраїд” можливість значного поповнення ДУМУ вірними 
і появи його нових громад фактично вичерпані і ця спільнота в Україні значимих 
перспектив не має. Домінувати в мусульманському світі України (окрім Криму) все 
більше будуть ДЦМУ, Київський Муфтіят, а також всекураїнська організація 
„Арраїд”. 

7. Найбільш спільнотний народ, як часто говорять про євреїв, у своєму 
релігійному житті виявився водночас і найбільш „розхрістаним”: 258 в 2007 р. 
іудейських громад (а щорічне поповнення – одинички) тут належать до шести різних 
об’єднань. Перспектив їх об’єднання немає, бо ж до цього поділу прилучилися 
позаконфесійні інтереси – економічні, політичні, а то й суб’єктивні орієнтації. То ж 
роз’єднаний іудаїзм - це його перспектива. Та й кількість громад конфесії залишиться 
майже незмінною.Перспективу для деякого зростання має хіба що Об’єднання 
хасидів Хабад Любавич. Воно й минулому році зросло десь на 10 громад. 

8. Поява і зростання на теренах України різних нових релігійних течій 
(насамперед неохристиянських, неоорієнталістських та рідновірських) є 
відображенням загальних тенденцій нинішньої конфесіоналізації релігії у світі. Відтак 
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це не є якась випадковість чи чийсь злий умисел. На зміну модерну і в релігії 
приходить постмодерн. Визначити загальну кількість неорелігійних організацій нині 
складно із-за того, що не всі вони пройшли офіційну реєстрацію, деяким з 
незрозумілих мотивів держоргани відмовлюють у праві реєстрації, хоч від цього 
діяльність цих організацій не припиняється, бо ж, як відомо, реєстрація релігійних 
спільнот у нас не є обов’язковою. Замість того, щоб поставити діяльність цих 
спільнот в залежність від закону, їх пускають „у вільне плавання”. В 2007 році за 
офіційною статистикою нові релігійні течії загалом складають десь більше 1910 
одиниць (неохристиян – 1650, неоорієнталісті – 149 й рідновірів – 111). 
Неоорієнталізм і рідновірство вже практично стабілізувалися в своєму кількісному 
зростанні і територіальному поширенні, а на перспективу будуть кількісно (і по 
громадах, і по вірних) навіть зменшуватися, а через 10-15 років залишаться як 
своєрідні клуби за інтересом. Водночас надто високі темпи зростання виявлятимуть 
неохристияни і насамперед харизмати. На сьогодні останні мають вже 1583 своїх 
організацій. Неорелігії нерівномірно розміщуються своїми громадами по теренах 
України. Там, де сильні позиції традиційних Церков, їх практично одиниці (так, на 
Тернопіллі лише 10 громад, а загалом вони становлять лише один відсоток від всієї 
релігійної мережі Галичини), зате в регіонах, де водночас з відродженням 
традиційних християнських церков (Східні і Південні області країни) з’являлися і 
відносно вільно поширювалися й неорелігійні течії, кількість організацій останніх 
становить десь понад 11% від всієї мережі регіону. Порівняно розвинута 
інфраструктура ортодоксальних конфесій в західноукраїнському регіоні, поєднання у 
свідомості людей своєї релігійної належності з національною, включеність певного 
конфесійного чинника в систему культури і побуту зумовили блокування 
проникнення в ці області нових релігійних течій. Відсутність всього цього на Сході і 
Півдні країни, зокрема сприйняття конфесійної належності як ознаки етнічності, 
сприяють поширенню тут протестантських і неорелігійних течій.  

В Україні на цей час практично склалася мережа неорелігій і поява якихось 
нових із них вже буде випадковістю. Тим більше, що традиційні Церкви в боротьбі з 
їх поширенням знаходять між собою спільну мову й прагнуть підключити до цього 
навіть державні органи. Хоч виключити абсолютно появу, але незначне поширення 
нових релігійних течій, не можна. Так, останнім часом на нашому релігійному полі 
з’явилися такі маловідомі новотвори як спільнота Сія-Світ, течія Горового чи 
Хіллсонг. 

 9. Порівняльний аналіз цифрового матеріалу про зміни релігійної мережі за 
останні 15 років засвідчує те, що екстенсивний етап розвитку релігійного життя в 
Україні вже закінчився. Він перейшов в інтенсивний.. Якщо на початку 90-х років 
м.ст. кількість релігійних організацій в країні щороку зростала на 30-32%, то вже в 
роки нового століття цей показник зменшився до 3-6 %, а в минулому році зрст 
становив лише 2,7%. Фактично вже маємо насичення релігійною мережею (десь 
тисяча вірних на одну релігійну організацію) в західних і подільських областях 
країни, в межах 1200-1800 існує насиченість центрального регіону країни, Схід і 
Південь України (тут від 2 до 4 тисяч) ще далекий від цих показників. Очікувати тут в 
наступному значного збільшення релігійної мережі із-за зформованої світськості 
способу життя переважної більшості його мешканців не приходиться. Найбільш 
інтенсивне зростання релігійної мережі відбулося в західноукраїнських землях, що 
пояснюється порівняно високим рівнем релігійних потреб громадян цього регіону, 

для яких релігія стала невід’ємним елементом їх способу життя і виявом духовної 
культури та національної належнності. Проте якщо на початку 1992 року в Західних 
областях України діяло 59,6% релігійних організацій країни, то нині вони становлять 
лише 35,3%. На перше місце в релігійному житті вийшов Центральний регіон. Тут 
нині знаходиться 37,2% його мережі. До речі, тут є й найбільший відсоток 
православних громад (майже 50) і нвйвищий відсоток православної насиченості (десь 
63,2%). 

10. Регіональні відмінності в рівні національної самосвідомості громадян 
позначаються на географії поширення українських національних християнських 
церков. Тут слід відзначити помітне поширення УПЦ КП та УАПЦ в Західних і 
Центральних областях й водночас незначну кількість їх парафій у Південному і 
Східному регіонах, де домінує промосковська УПЦ. Абсолютне домінування має в 
галичанських областях УГКЦ. Римо-католицькі громади постають переважно в 
районах розселення польської меншини – Полісся, Поділля, Галичина. Розвиток 
національної самосвідомості у представників різних етнічних меншин України сприяє 
появі і поширенню в нашій країні їх національних релігійних течій (німецькі 
лютерани, вірменська григоріанська церква і т.п.), хоч перспектив кількісного 
зростання в Україні ці конфесії не мають. 

11. Регіональні особливості релігійного життя значною мірою зумовлені 
історичним минулим регіону, національним складом його населення, усталеними 
традиціями, зокрема сімейними, способом господарки, загальним культурно-освітнім 
рівнем населення, політичними процесами, міждержавними відносинами. Релігійні 
організації розміщені по території України явно нерівномірно. Так, три галичанські 
області їх мають на сотню їх більше, як разом взяті шість областей Східної і 
Південної України (Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька та 
Дніпропетровська), хоч за кількістю населення цей регіон в 5 разів перевищує 
Галичину. Якщо в Тернопільській області на одну релігійну громаду припадає в 
середньому десь 660 громадян, то в Харківській аж 4292. Оскільки в західному регіоні 
країни практично вже створена інституційна мережа церковних організацій достатня 
для задоволення релігійних потреб віруючих, відбулася насиченість релігійного життя 
релігійними організаціями, то перше місце за інтенсивністю зростання релігійної 
мережі нині перейшло до Центрального регіону. Десь через 5-6 років естафету регіону 
з найбільшими темпами зростання релігійної мережі перебере Схід і Південь країни.  

12. Кількісні показники зростання релігійної мережі тієї чи іншої конфесії 
ще не засвідчують такого ж зростання кількості їх вірних, а тим більше – рівня 
релігійності останніх. Конкурентна боротьба між конфесіями і церквами спонукає 
керівництво деяких з них штучно розширювати свою інституційну мережу, „хапати 
побільше” при реституції, не маючи опісля можливості на належне освоєння 
одержаного. То ж і маємо в православних монастирі із способом життя людини 
первісного суспільства, напівпорожні храми, напівпусті монастирі тощо. Десь через 5-
8 років історичні Церкви зіткнуться (особливо в містах, зокрема в Києві) із 
феноменом „пустуючих храмів”.  

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

14. До своїх впливів на становлення релігійної мережі в Україні, появи і 
поширення нових релігійних течій, всілякої протидії розгортанню місіонерської 
діяльності як протестантських, так і неохристиянських спільнот, поширенню на Сході 
і Півдні України католицьких громад активно прилучаються останнім часом владні 
структури цих регіонів з підключенням до цього церковних і біляцерковних спільнот 
УПЦ МП. Відчуваючи своє безсилля в боротьбі із зростаючим впливом харизматів, 
вимушені будуть поєднувати свої зусилля з протидії цьому історичні церкви і 
традиційні як для нас протестанти. Свою критичність вони будуть орієнтувати не 
тільки проти нових релігійних течій, а й проти тих, хто виступає за свободу 
віросповідань в країні. Якісь там хмільні, ялові в релігієзнавчих дослідженнях 
„інститути” прагнутимуть піаритися на нехтуванні конституційних принципів 
свободи совісті й віровизнань, розпалюванні міжконфесійного протистояння, всіляких 
шарканнях перед своїми грошеплатильщиками. 

 
 

 
Канд. філос. наук М. БАБІЙ 

 
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ 

БУТТЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ: 
ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ 

 
Дослідження означеної проблеми потребує врахування як внутрішніх 

факторів соціально-політичного, духовного, певною мірою й економічного виміру, 
так і зовнішніх, зокрема тих, що є наслідком дії глобалізаційних процесів, які активно 
впливають на українські реалії. Тим більше, що з методологічної точки зору сама 
прогнозна оцінка перспектив розвитку (удосконалення) системи правового 
забезпечення свободи буття релігії потребує виявлення й аналізу найбільш суттєвих 
тенденцій, фактів, процесів, що були в минулому, є сьогодні й напевне матимуть 
місце в майбутньому. В цьому аспекті необхідним також постає аналіз сукупності 
тенденцій, які виявляють себе в релігійному середовищі, в площині державно-
конфесійних відносин, параметрів і характеру їх впливу на сферу буття релігії в 
Україні. 

Відомо, що та чи інша тенденція (зокрема в контексті нашого дослідження) 
вказує вектор можливого розвитку певного явища, «сканує» причини його генезису 
чи стагнації. В аналітичному вимірі ми одержуємо своєрідну детермінантну прайм-
базу можливих майбутніх трансформацій (у нашому випадку у сфері свободи буття 
релігії) правових механізмів, пов’язаних із забезпеченням й охороною означеного 
виду свободи. Зрозуміло, що причинна база, як і проект майбутніх змін в означеній 
сфері, формуються сьогодні («тут і тепер»). 

 Таким чином, система державно-правового забезпечення свободи буття 
релігії в Україні - це комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих нормативно-правових 
актів, а також загальносоціальних, економічних та політичних передумов, які 
уможливлюють суспільне буття цієї свободи, її охорону. 

Однак ця система, як засвідчує її аналіз, має значні лакуни, певні колізії 
щодо правового врегулювання цілого ряду проблем, що понижують рівень свободи 
релігії. Серед них: відсутність чіткої демократичної процедури державної реєстрації 
як місцевих, так і всеукраїнських релігійних об’єднань, наявність «подвійної» 
реєстрації релігійних організацій; невирішеність проблеми набуття права юридичної 
особи всеукраїнськими релігійними об’єднаннями, церквами; гострота питання 
повернення релігійним спільнотам культових приміщень, майна, що знаходяться в 
державній, комунальній, а то вже й особистій власності; неврегульованість питань 
податкових, комунальних платежів і пільг, юридичних підстав щодо заснування 
релігійними організаціями власних загальноосвітніх навчальних закладів тощо. 
Гострою є потреба приведення українського законодавства у сфері свободи совісті, 
свободи релігії у повну відповідність із взятими зобов’язаннями перед Радою Європи. 
Назрілим є й питання законодавчого утвердження принципу світськості держави і 
відповідальності за його дотримання, мінімізації будь-яких спроб клерикалізації, 
політизації релігії. Юридичне врегулювання означених проблем є запорукою 
підвищення рівня свободи буття релігії в перспективі. 

На нашу думку, існує вірогідність того, що в перспективі (2008-2009 рр.) 
значна частина цих питань буде розв’язана. У цьому аспекті можливим у 2008-2009 
роках є прийняття нової редакції Закону «Про свободу совісті та релігійні 
організації», хоча більш прогнозованим є внесення окремих змін і доповнень до 
діючого Закону. Однак щодо вирішення цього питання (в першій або другій версії) 
буде домінувати політична доцільність зі значною кореляцією на релігійні 
уподобання політичних і владних чільників. 

Вважаємо, що саме політичний фактор у розбурханій виборами і політичною 
кризою країні буде визначальним у вирішенні означених нами проблем. Вони 
значною мірою перебуватимуть у прямій залежності від політичних намірів коаліції у 
Верховній Раді й Урядуі, а також від Президента України. 

При цьому, на нашу думку, діалектика необхідних змін (на перспективу) в 
означеному аспекті, буде узалежнена: а) розвитком і характером політичної ситуації в 
Україні в найближчий час (кінець 2007-2008 рр.); б) можливими змінами певних 
положень Конституції України, в т.ч. й тих, що стосуються проблем свободи совісті, 
свободи релігії; в) формуванням у цьому зв’язку нової парадигми державної політики 
у сфері свободи совісті, свободи релігії, виробленням на цій базі концепції державно-
конфесійних відносин, із врахуванням вимог часу і релігійної ситуації в Україні, 
тенденцій її розвитку та міжнародних правових документів, потребою поглибленої 
співпраці між державою і релігійними організаціями; г) легітимізації механізму 
ефективної реалізації основних складових і параметрів системи забезпечення свободи 
буття релігії та належного контролю за цим процесом. 

За першочерговістю найбільш вірогідною в означеному контексті в наступні 
півтора роки постає доопрацювання і легітимація «концепцій державно-конфесійних 
відносин», яка була б адекватною потребам держави, суспільства, церкви і 
вписувалася у сучасні демократичні параметри. Це є, на нашу думку, прогнозована 
реальність. Тим більше, що в аспекті необхідності розв’язання даного питання, 
співпадають позиції і наміри Всеукраїнської Ради Церков, Президента України та 
політичних партій, які його підтримують, зокрема і з релігійних питань. 

Є підстави прогнозувати певний прогрес у толерантизації сфери 
міжконфесійних, міжцерковних відносин. Державі, як і всім релігійним організаціям, 
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слід активно долучатися до цілеспрямованого (визначеного конкретною програмою) 
формування толерантності в суспільстві і передовсім - в релігійному середовищі. Без 
високої культури толерантності свобода буття релігії губить свою «енергетичну 
базу», свою функціональну значимість, піддається «ерозції». А це небезпечний в 
суспільному вимірі процес. 

Враховуючи прагнення Української держави інтегруватися до об’єднаної 
Європейської ойкумени, а у цьому зв’язку виконати взяті в 1995 році перед Радою 
Європи зобов’язання, зокрема у площині повноцінного забезпечення свободи совісті, 
думки, релігії, переконань, а також завдання (задеклароване указом Президента 
України) підняти імідж нашої держави на міжнародній арені, можемо зробити 
оптимістичний прогноз щодо того, що рівень законодавчого забезпечення свободи 
буття релігії в українському соціумі не буде понижено. 

 
 
 

Канд. філос. наук, доцент О. БУЧМА 
 

ПОЛІТИЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ 
 

Аналіз тенденцій суспільного буття взагалі і релігійного життя в сучасній 
Україні зокрема дав можливість дійти наступних висновків, які є свого роду 
прогнозами щодо перспектив і наслідків взаємодії релігії і політики:  

Українське суспільство поступово ставатиме все більше відкритим. 
Відбуватиметься індивідуалізація (приватизація) духовно-практичних його 
компонентів і релігії в тому числі. Як в політичній, так і в релігійній сфері 
пріоритетними залишатимуться свобода вибору і принцип консенсусу. 

Демократичний державний і суспільний курси розвитку України й надалі 
забезпечуватимуть її релігійне різно- і багатоманіття. Плюралістичність і 
мультикультуральність сучасного світу, з одного боку, уможливлюватимуть вільне 
співіснування різних релігійних традицій, а з іншого – детермінуватимуть зростання 
конкуренції, конфліктності, проявів нетерпимості в релігійному середовищі, 
урізноманітнення форм явної боротьби за нового послідовника своєї конфесії. 

Україна, як традиційно християнське суспільство з чіткими православною і 
греко-католицькою домінантами, все більше відчуватиме на собі вплив ісламського 
ареалу. На цьому тлі суспільство, ймовірно, стане більше відкритим до тих 
християнських церков, які апелюють передусім до збереження сімейних і моральних 
цінностей не лише на словах, а й у справах. Це викликатиме супротив провідних 
„гравців” на релігійному полі України (православних, греко-католиків, римо-
католиків), які, щоб утримати і не втратити важелі суспільного впливу, все більше 
потребуватимуть політичного підживлення. Водночас, з метою свого утвердження і 
збереження вже завойованих позицій, їх опоненти також не зможуть залишатися поза 
сферою політики, яка провокуватиме дезінтеграційні процеси в конфесіях та 
релігійних течіях. 

Відтак, релігійні організації перейдуть від пасивної підтримки певних 
політичних сил у виборчих перегонах до активної участі у виборчому процесі шляхом 
делегування своїх кандидатів до політичних партій, блоків, а то й до створення 
релігійно-політичних рухів, партій та ін. з метою реалізації своїх планів і 

забезпечення власних потреб та інтересів. Дія відцентрової сили, в свою чергу, 
надаватиме політичного забарвлення системі відносин в релігійному макро- і мікро- 
середовищах.  

В умовах поглиблення кризових станів у сферах економіки, політики, права, 
культури тощо наростатимуть автократичні тенденції. Політична еліта змушена буде 
йти на союз з релігійною елітою, представники якої претендуватимуть на преференції 
в площині міжконфесійних і державно-церковних відносин. Відбуватиметься 
поступове злиття цих еліт, що детермінуватиме прояви ще більшої сакралізації 
політики і політизації релігійного життя. 

З іншого боку, політизація релігійного життя, за належних умов, 
підсилюватиме устремління до суверенітету, відновлення втрачених традицій, мови, 
культури, стимулюватиме українську націю до розвитку й оновлення. Релігійні 
спільноти змушені будуть зважати на елементи й особливості національного буття. 

З огляду на те, що держава поступово перестає бути базовим інститутом 
політичної системи і політичної організації суспільства, адже глобалізаційні процеси 
спричинюють руйнацію основних її складників (власних території, населення, уряду, 
грошової одиниці тощо) релігійні спільноти намагатимуться все більше включатися у 
сферу політичного життя. В процесі конкурентної боротьби за владу вони 
піддаватимуться все більше впливу транснаціональних чи мультинаціональних 
корпорацій, дія яких спрямована на підрив значущості національної держави. 
Активніше на релігійному житті позначатиметься діяльність транснаціональних 
об’єднань: культурних, етнічних, релігійних рухів або течій. Ймовірно деякі релігійні 
організації України включаться у формування транснаціональних релігійно-
політичних партій. 

Відтак, зрощення релігії з політикою демонструватиме новий рівень 
функціональності релігійної складової суспільства. 

 
 
 

Канд.філос.наук О. ГОРКУША 
 

ЕТИЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ НАСЛІДОК 
ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБМЕЖЕННЯ 

 
На формування морально-ціннісних установок певного соціуму безсумнівно 

впливала релігія з її прогнозуванням бажаного життя як окремої людини, так і 
людства, що залежало безпосередньо від уявлень про найвищий ідеал, аксіологічний 
горизонт людського світогляду – Бога. З іншого боку, на трансформацію морально-
ціннісних (в т.ч. і релігійних) орієнтирів впливали об’єктивні світоглядні обставини, 
життєвозначущі проблеми певного суспільства.  

У сучасному прагматичному світі людина для отримання дієвої, ефективної 
моделі правильної поведінки у своєму повсякденному житті здебільшого звертається 
до релігії. Загальносвітоглядний контекст інформаційного суспільства актуалізує нині 
перед релігією необхідність вироблення нових морально-етичних норм, які б більшою 
мірою сприяли вирішенню глобальних проблем людства (зокрема, виживання разом 
із цією, єдино досяжною людині світовою системою в усій її цілісності). Сучасні 
релігієтворчі процеси якраз і засвідчують, що, згідно з пропонованими ними 
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морально-етичними нормами, зростає вимога відповідальності людини не лише за 
особисте, групове чи загальнолюдське спасіння (самозбереження), а й за спасіння 
природи, світу, а, зрештою, і Бога, творчий потенціал якого сьогодні усвідомлюється 
дещо залежним від людини. Натомість перед традиційними релігіями постає 
необхідність адаптації (доуточнення) їхніх морально-етичних норм у змінених 
культурно-історичних обставинах.  

Людство, зокрема український народ, вже виросло для вироблення нового 
усвідомлення відповідальності. І ця відповідальність є не просто відповідальністю за 
долю свого роду, етносу, родини, нації, громади, особи чи людства. Вона повинна 
органічно поєднувати усі вищезгадані види відповідальності. Саме тому й введення 
курсу християнської етики (чи етики віри) у школах постало проблемою, бо ж маємо 
різновекторне розуміння відповідальності людини: за долю людства (універсальна – 
загальнолюдська етика) чи за долю певного людства, навіть окремої людини 
(християнська етика або етика віри як альтернативні курси й для іншорелігійних 
громад). Проблема тут криється у тому, що ще не вироблено єдиної, якоїсь спільної 
схеми прогнозування майбутнього людства взагалі і Української держави зокрема. 
Немає того варіанту ідеї бажаного майбутнього, який би задовольняв усіх. Відсутнє 
остаточне визначення ідеальної високоморальної і водночас вільної та креативної 
особистості. 

Людина сьогодні має відчувати особистісну відповідальність і за свою 
власну долю (неорелігії), і за долю своєї нації (етнічна релігійність, неоязичництво, 
християнство певного традиційного типу), і за долю своїх однодумців (певні 
конфесійні варіанти, зокрема протестантські), нащадків та пращурів (зокрема 
мормони), і за долю своєї держави (державна релігія, неоязичники, пошуки 
національної церкви як виразника державних духовних інтересів), і за долю Всесвіту. 
А це є різні морально-етичні норми, яким відповідають водночас і різні уявлення про 
Бога. Ось тому ми й маємо в Україні такий дивний підбір релігій та конфесій, кожна з 
яких пропонує власний варіант розуміння відповідальності людини та шляху до 
спасіння людства.  

Релігія (внаслідок секуляризаційного обмеження її функціонального впливу 
на суспільство) сьогодні об’єктивно поставлена у ситуацію, коли вона найбільше 
може реалізуватись у духовній сфері, перш за все продукуючи, обґрунтовуючи і 
пропагуючи такі морально-етичні вимоги людству (зокрема пропонуючи дієву 
аксіологічну шкалу комфортного життя людині), які б забезпечували його ефективне 
самозбереження, або ж адаптуючи й актуалізуючи уже наявні морально-етичні 
системи (десять заповідей, заповіді блаженства) до нагальних потреб людства, 
конкретного суспільства. Зрештою, саме ті релігійні організації, які закцентують свою 
увагу на цьому, продовжуватимуть виконувати прогностичну функцію релігії, тобто 
реально зможуть впливати на культурно-соціальну еволюцію людства. 

З іншого боку, якщо Україна й надалі буде існувати як держава, то на її 
теренах ті морально-релігійні системи, які нівелюють етнонаціональну ідентичність у 
справі спасіння, ставатимуть все менш актуальними. Також не можна ігнорувати й 
язичницький елемент відповідальності за природу. Шкідливим є й ігнорування 
відповідальності перед пращурами та за долю нащадків (відмова від культурної 
традиції). 

 
 

Канд. філос. наук Г. КУЛАГІНА 
 

НОВА РЕЛІГІЙНІСТЬ 
ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

 
В сучасних гуманітарних науках значного поширення набуло 

використання поняття “нова релігійність”, а також дотичних до нього мовних 
конструктів – “нетрадиційна релігійність”, “нові релігії”, “нова релігійна свідомість”, 
“нові релігійні рухи” тощо. Феномен нетрадиційної релігійності постає характерною 
рисою духовного життя сучасного українського суспільства.Головними 
характеристиками нової релігійності виступають «нетрадиційність» та «новизна». На 
цьому ґрунтується наше визначення феномену нової релігійності, а саме – це якісно 
новий тип релігійності, властивий сучасному етапу розвитку культури. Він 
радикально відрізняється від “історичних” релігійностей, тобто традиційних для 
певного суспільства. Наголосимо й на тому, що, з нашої точки зору, релігійність –
ширший феномен, ніж інституційні релігії. Причиною того, що багато дослідників не 
бажають відносити деякі феномени масової культури до релігійної, одночасно 
пов’язуючи їх з неоміфологіями або з “новою архаїкою”, полягає у використанні 
ними вузького визначення релігії, а саме – інституційного її варіанту.  

Нова релігійність включає не лише релігійні напрямки у вузькому їх 
розумінні (тобто - інституційні), а й напрямки неінституційної релігійності. Оскільки 
останні пропонують певну ціннісно-смислову систему орієнтації та мають свої 
об’єкти поклоніння, то їх слід вважати релігійними. До сукупності напрямків нової 
релігійності будемо включати й ті, що не є релігійними у вузькому розумінні, а саме: 
деякі неоміфології та ідеології, феномени паранауки, сучасної масової культури, 
мистецтва тощо. Все зазначене вище – від нових релігійних рухів до масової культури 
– це не лише компоненти сучасної духовної культури, а й складові картини світу 
індивідуальної та суспільної свідомості, що оригінально поєднуються між собою. 
“Традиційна” релігійна картина світу включає до свого складу окремі елементи 
наукового та естетичного ставлення до світу. В цьому не може бути відмовлено й 
новій релігійності. 

Очікується, що головні закономірності будь-якої релігії в цілому 
співпадатимуть з добре вивченими закономірностями високоорганізованих релігійних 
інститутів, зокрема - з християнською Церквою. В даному разі релігійність, релігійна 
віра підміняється “церковністю”, прилученням суб’єкта у діяльність конфесійної віри 
певної релігійної спільноти. Однак носіїв нової релігійності часто неможливо буде 
об’єднати у певну релігійну спільноту або ж навіть в якусь елементарну віросповідну 
групу. Тим більше проблематичним постає виникнення на основі їх складних 
ієрархічно-організованих релігійних інститутів. 

На формування нової релігійності впливатимуть сучасні, часто 
різновекторні, соціокультурні процеси, а саме: глобалізація і сепаратизм, зростання 
культурного різноманіття та стандартизація суспільного життя, інформатизація і 
соціальна поляризація, розвиток творчого потенціалу особистості і водночас її 
деперсоналізацію, масифікація культури та суспільства. Відбуватиметься народження 
багатовимірної та “полірелігійної” людини, для якої всі форми духовного досвіду 
поставатимуть при цьому як рівноцінні, давні забобони, які подеколи мають 
псевдонаукове забарвлення, позначені тим самим статусом, що й догмати 
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традиційних релігій. Набуватиме сили й легітимності процес “двовір’я” і, навіть, 
“багатовір’я”. І якщо для православних ортодоксів відсутність релігійного 
плюралізму – це “обов’язковий закон монотеїстичного богорозуміння”, то серед всіх 
інших все популярнішою стає думка про те, що “в світі існує лише одна релігія, але 
маємо сотні її версій”, як случно сказав Бернард Шоу. Однією з важливих тенденцій 
сучасної культури виступає прагнення багаторівневого плюралізму. Нова релігійність 
не залишається обабіч загальних процесів.  
 

  
 Канд. філос. наук С. СВИСТУНОВ 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ ОКУЛЬТИЗМУ 

І ПОЗАВІРОСПОВІДНОЇ МІСТИКИ 
 

Перспективи розвитку України пов’язані переважно із просуванням до 
Європи. Європейські стандарти вимагають толерантного ставлення до 
позаконфесійних вірувань, повагу до інакомислення тощо. Глобалізаційні процеси 
сприяють появі в Україні нових надпотужних організаційних, комунікаційних, 
технічних та фінансових можливостей для створення або запозичення нових вірувань 
– як за допомогою глобальних ЗМІ, так і разом з іммігрантами, які у все більшій 
кількості прибувають та оселяються у нас. Плюралізм і свобода вибору доби 
постмодерну формують таку певну і впливову реальність як “новітня містика 
Інтернету”. Демократизація суспільного життя призводить в цілому до зростання 
напіврелігійних об'єднань і містико-окультних груп, фондів, центрів. Відбувається 
інституалізація і комерціалізація містико-окультних об’єднань, частина яких стає 
бізнес-структурами з надання платних послуг. 

Разом із поширенням західної ідеології й західного християнства на теренах 
України з’явилася і поширюється ідеологія їх антиподів – сатанізму, готів, 
відроджується і легалізується рух масонів тощо. Раніше країни, де домінує 
православна культура, практично не знали таких явищ, як це має місце нині. 

Віртуальний світ досить легко замінив реальний для значного прошарку 
людства. У міфологізації Інтернету перед веде свідомість, яка схильна до окультизму і 
містики. З самого початку у Інтернет-просторі домінували і домінують напіврелігійні 
об’єднання, більшість послідовників яких – інтелігентна молодь, що постає носієм 
окультно-містичного світогляду. З розвитком Інтернету ці явища набудуть ще 
більшого поширення. 

Містико-окультний еволюціонізм, що спирається на орієнталізм, активно 
шукає у сучасних наукових розробках виправдання своїм уявленням. Вони у цьому 
протиставляють себе авраамістичним релігіям. У ряді книг послідовників цього 
напряму (А. Некрасов) прямо закликають до “єднання всіх прихильників еволюції”. 
Напевно тому цей автор у своєму творі об’єднав, за його словами, “два простори” - 
простір Анастасії і простір Г.Грабового. 

Розвиток електронних ЗМІ та Інтернету потіснив, але не знищив, книгу, яка 
у вигляді друкованої окультно-містичної продукції спирається для реклами і 
розповсюдження на ту саму світову мережу. До того ж, значна частина користувачів 
Інтернету шукає електронні варіанти тих самих книг і статей. Відтак знову 
спостерігається бум книговидання, а попит на окультно-містичну продукцію все 

зростає. Комерційні видавництва пропонують найрізноманітнішу містико-окультну 
літературу. Наприклад, лише видавництво “Софія-Київ” пропонує у своїх прайс-
листах 500-800 подібних видань. Зокрема, таких авторів, як Коельйо (“Алхімік”, 
“Відьма з Портобелло”, “Щоденник мага”, “Диявол і синьйорина Прім” та ін.), Стайн 
(“Кармінне зцілення”, Айхельберг “Алхімія “Алхіміка””, Бах “Кишеньковий довідник 
месії”), Вебстер Р. (“Спогади про минулі життя”), Гардинер (“Зміїний Грааль”), вже 
призабутого Денікіна (“Ім’ям Зевса”, Джордано “Класична нумерологія”, Зунн “Дух у 
комп’ютері”, Кастанеда, Лайтман (“Каббала: осягнення вищих світів”, “Сутність 
науки каббала”), Лучінкин (“Діяння мага”), Орр, Ошо, Рампа Л., Саї Баба, Уотерс 
(“Ти – месія”), Говард (“Містичний шлях до космічної сили”), а також різноманітні 
астрологічні календарі та астропрогнози тощо. 

Становлення ринкових відносин в Україні спричинило бум комерційного 
окультизму. Його поширення виходить подекуди за межі поширення вірувань у 
надприродне. Астрологічні символи отримали шалену підтримку з боку промислових 
і комерційних структур в усіх країнах глобального світу. Містико-окультні 
об’єднання перетворюються на бізнес-проекти (наприклад, Фонд Г.Грабового і т.п.), 
хоча певні обмеження для взаємодії та інтеграції їх існують. Так, центри містико-
окультних розваг (зокрема, Центр Сила Життя Косарєва) включають до своїх програм 
тантризм, психологічні і психотерапевтичні тренінги, але не включають готів, 
сатаністів, каббалістів, чаклунів тощо. 

Тенденція, що є провідною, це створення різноманітних груп з містико-
окультним забарвленням для спілкування за інтересами. Інтереси езотеричні, містичні 
та релігійно-духовні задовольняються віртуально або наочно за допомогою 
комунікативних тренінгів у мікрогрупах, а також спільного відпочинку. Передумовою 
їх організації й успішності в діяльності є Інтернет. Прикладом цього може бути «Клуб 
творчої самореалізації «Райдуга», який проводить етно-езотеричні фестивалі в Криму 
(Форос, мис Сарич), в Одесі і у Києві (Пуща-Водиця). Так, програма фестивалю, який 
проводився у Форосі в серпні 2007 р., включала в себе езотеричні практики, 
єдиноборство, психологічні тренінги, ігри, майстер-класи, етно-музику, бубни, танці, 
пісні, ярмарок HandMade, FireShow та інше.  

Конкурентна боротьба між центрами або клубами містико-окультного 
дозвілля вимагає залучати до цього все нові ресурси, перш за все засоби комунікації. 
За сучасних умов, які все більше глобалізуються, ЗМІ виграють вирішальну роль в 
організації і підтриманні діяльності містико-окультних груп та об’єднань. Вони 
беруть на себе роль універсального інтегратора. При цьому на перше місце зараз 
вийшов Інтернет, який практично неможливо контролювати національними засобами. 
Свою допоміжну функцію грають друковані ЗМІ, особливо рекламні газети і 
листівки. Таким чином, ЗМІ організують весь процес комунікації і створюють в такий 
спосіб своєрідні неформальні організації, які надають населенню містико-окультні 
послуги. 

Саме постмодерні ЗМІ, спираючись на свій насамперед комерційний 
інтерес, створюють і ще більше створюватимуть в наступному єдине поле 
позакультової містики, в якому чудово співіснують сатаніти, каббалісти, неоязичники, 
екстрасенси, реріховці, тантрики, прихильники Даниїла Андрєєва і Михайла 
Булгакова та ін. Саме комунікативно-інтегративна функція глобалізованих ЗМІ 
створює феномен всезагального інтересу до Дена Брауна і чаклунства Гаррі Потера, 
до НЛО і Нессі тощо. Володарі Інтернет-ресурсів стають координаторами у таких 
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віртуально утворених, але надто реально діючих організацій. Вони практично на свій 
розсуд формують смаки, нерозвинені (і розвинені також) потреби задовольняють в 
найпростіший спосіб, аби було більше фінансового успіху. 

 
 

Аспірант Ю. НЕДЗЕЛЬСЬКА 
 

СПОСІБ ЖИТТЯ СУЧАСНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВІРУЮЧОГО: 
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН 

 
Процес секуляризації, що відбувається в сучасному світі, змінює ставлення до 

людини, її життя. Не зважаючи на те, що православна церква не змінила свої 
віроповчальні засади, спосіб життя її віруючих також змінюється швидкими темпами 
під впливом сьогодення. Можна виділити ряд тенденцій, що характеризують такі 
переміни: зміна ставлення до релігії (осмислене ставлення до релігійного вчення, 
споживацьке ставлення до релігії) та зміна ролі релігії в житті мирян (втрата 
детермінуючої ролі, зовнішня віра, а не внутрішня), зміна сімейного життя, зростання 
соціальної активності віруючих, зміна ставлення до іновірців та ін. 

Зміна умов життя віруючого змушує його пристосовуватись: користуватись 
досягнення сучасної техніки, медицини, фармакології, хімії для того, щоб мати змогу 
працювати. Миряни не можуть відмовитись від досягнень цивілізації, тому на роботі 
більшість відступає від віровчення Церкви. Православ'я змінює свої погляди на всі ці 
речі, але не досить швидко. Невчасне реагування богословів на виклики часу 
призвело до того, що виникло явище двомислення серед мирян: один тип поведінки в 
храмі на богослужінні, інший – вдома, в сім'ї, на роботі. Цей процес дедалі більше 
посилюється. Адже богослови всіляко намагаються зберігати традиції попереднього 
часу, а сучасні віруючі не можуть відгородитись від світу і є його невід'ємною 
складовою.  

Характерна особливість способу життя православних мирян – розширення 
їхніх позарелігійних духовних інтересів. Це відбувається завдяки широким зв’язкам з 
невіруючими і виявляється у зацікавленні різноманітними філософськими системами, 
досягненнями масової культури, навіть різними виявами окультизму, 
позавіросповідної містики. 

Яскраво простежується нині й зміна ролі релігії в житті віруючих, зміна 
ставлення до релігії самих віруючих. Дедалі характернішим для сучасних мирян є 
споживацьке ставлення до віри, до духовного наставника, до відвідування храму, 
тобто таке духовне споживацтво, коли людина робить на перший погляд щось добре, 
але заради того, щоб це відчути, щоб воно послужило виповненню якихось її 
особистих побажань [Цветков Владимир, протоиерей. Немощи современных мирян// 
Спасите наши души! – 2007. – № 8 (100). – С. 21]. 

 Завдяки історичним умовам релігія протягом тривалого періоду не визначала 
особисте життя кожного віруючого зокрема, навіть найбільш фанатичних із них. Тому 
нині, в умовах свободи совісті, релігія не набула ролі морального імперативу 
повсякденної життєдіяльності своїх вірних, у більшості мирян орієнтації на моральні 
цінності християнства значно поступаються орієнтаціям їх на матеріальні 
(насамперед, грошові) вартості [Колодний А.М. Християнство ХХІ століття// 
Християнство і особа. Науковий збірник. – Тернопіль, 2000. – С. 6].  

Змінюється й роль мирян в Церкві. В православ'ї, на відміну від більшості 
християнських конфесій, вони виступають, як придаток, а не основа Церкви. 
Віруючим надається другорядне значення, що призводить до зменшення їх кількості. 
Тому більшість сучасних богословів закликають змінити ставлення кліру до мирян. 
Зокрема, єпископ Каліст Діоклетійський зазначає, що миряни повинні бути активною 
складовою Церкви. Церква не повинна поділятися на ту, що вчить і ту, яку вчать 
[Каллист Диоклитийский (Уэр), епископ. Миряне - хранители священного Предания // 
Пути просвещения и свидетели правды: личность, семья, общество. – К.,.2005. - С. 
147-148]. Виходячи з цього можна прогнозувати, що тенденція зростання ролі 
мирянського руху в Церкві буде посилюватись. 

Зростає й активність віруючих у житті суспільства. Православна Церква, 
пристосовуючись до нових реалій життя, змушена прихильно ставитись до соціальної 
активності своїх вірних всупереч відомому біблійному повчанню „світ полюбиш – він 
тебе згубить”. Як зазначається в православній соціальній концепції, не заперечується 
участь мирян в діяльності органів законодавчої, виконавчої або судової влади, 
політичних організацій. Більше того, навіть зауважено, що така участь мирян у 
політичній діяльності, яка відповідає моральним нормам та приписам церкви, є 
однією з форм місії Церкви у суспільстві [Социальная концепция Русской 
Православной Церкви. – М., 2001]. 

Ще однією характерною рисою значної частини православних є зовнішня, а не 
внутрішня їх віра, дотримання не етики, а етикету християнства, зокрема обрядів 
пов’язаних з особистим життям і то з необхідності віддання данини традиції, 
громадській думці, через відсутність інших етикетних форм. Віруючі мало відвідують 
храми. Звертають увагу на релігійні події, відзначення християнських свят лише через 
їхню видовищність, а не через духовний зміст, необхідність робити це із-за своєї 
віроналежності. Зростає кількість позацерковних християн, тобто тих, хто визнає себе 
православним, але не відвідує храмові богослужіння [Там само. – С. 7] 

Трансформується й сім’я віруючих під впливом сучасних умов. Зв'язок 
поколінь і культурних епох фактично переривається. Якщо в попередні часи для 
православної сім'ї характерним була безпросвітна бідність, мінімалізм в їжі, в будинку 
та одязі, то тепер серед православних, особливо жителів міста, швидко поширюється 
новий стандарт: престижна робота, будинок – повна чаша, мода на зовнішній вигляд, 
цінуються різні життєві „дрібниці” [Рогозянський А. Б. Наш современник в Церквии в 
мире.– М., С.164]. 

Змінюються відносини з іновірцями. Якщо раніше православні християни 
могли жити замкнуто, практично не спілкуючись з іновірцями, то в сучасному 
секулярному світі миряни змушені постійно спілкуватись з представниками інших 
релігій. Контакт з іншими вірами виявляється у зростанні кількості шлюбів з 
іновірцями, що руйнує ті самі «домашні церкви», завдяки яким ще зберігаються 
православні традиції. Хоча офіційна Церква загалом й негативно ставиться до таких 
шлюбів, але вони визнаються законними.  

Отже, православні миряни, які є невід'ємною складовою сучасного 
суспільства, не можуть не змінювати своє життя відповідно до вимог часу, тому їм 
доводиться дуже часто йти в розріз з вченням Церкви. У свою чергу, Православна 
Церква подеколи вже намагається наблизити свої віроповчальні установки і усталені 
норми життя вірних конфесії до вимог часу. 
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Канд. філос. наук Н. ГАВРІЛОВА 

 
РЕЛІГІЙНІ ПОШУКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

 
Носієм постмодерних настроїв в Україні є в основному молоде покоління, 

яке зосереджене переважно у великих містах. Урбанізація створює передумови для 
розвитку культурного й ідеологічного плюралізму та індивідуальної автономії. 
Молодь прагне знайти себе в багатоманітті існуючих світоглядних парадигм, 
визначитися духовно. У зв’язку з цим релігія, як духовний феномен, також неминуче 
входить у сферу зацікавлень молодого покоління. Духовні пошуки молоді сьогодні 
перебувають в динамічному русі поступового прагматичного засвоєння певних знань 
про релігію, хоча вони й не позбавлені суперечностей між науковими та релігійними 
концепціями, між релігійною догматичністю і свободою в релігії, між відданістю 
традиції і бажанням новизни й модернізації релігійного життя. Відтак для сучасної 
молоді наявність певного усталеного, конфесійно-визначеного релігійного світогляду 
для ідентифікації себе як віруючої людини є неістотною. 

Виокремимо провідні тенденції релігійних пошуків молоді України:  
 переважна більшість віруючих різних конфесій має розмите уявлення 

про їх догмати, тобто ті віросповідні істини, що є базовими, аксіоматичними і мають 
сповідуватися всіма віруючими даної конфесії як фундаментальні положення 
їхньої релігії; 

 основними характеристиками сучасної релігійної свідомості є 
аксіологічний плюралізм, синкретизм, гетерогенність, динамізм, на фоні чого 
відбувається розмивання самої ідеї Бога. При цьому, з одного боку, антропоморфні 
уявлення про Всевишнього замінюються духовними (Бог – Всесвітній Закон, Бог – 
Абсолют та ін.), а з іншого – з’являється концепція „смерті Бога”, точніше - смерті 
відстороненого від світу Бога, та вчення про співпричетність Бога до всіх процесів на 
Землі, у Всесвіті (своєрідна його пантеїзація); 

 релігія втрачає роль морального імперативу повсякденної 
життєдіяльності своїх вірних, а Бог постає у їх свідомості далеким суддею за земні 
вчинки. Маємо дотримання переважно не етики, а етикету своєї релігії, зокрема 
обрядів, пов’язаних з особистим життям (і то з необхідності віддання данини традиції, 
громадській думці), а доктринальні й практичні компоненти відходять на другий 
план; 

 у сучасної молодої людини зникає прагнення більше знати, 
розширювати свої знання про віроповчальну доктрину своєї конфесії, не кажучи вже 
про інші релігійні традиції. Оскільки це знання невичерпне, то постає питання для 
чого його мати;  

 належність молоді до традиційних релігій детермінована тісним 
зв’язком релігійної і національної самосвідомості, за якого релігія із усіма її 
складовими виступає не тільки як власне релігійна система, а як звичайне культурне 
середовище, національний спосіб життя; 

 наявний довільний, вибірковий підхід віруючого до системи віровчення 
своєї конфесії, втрата віруючими єдиної мети і виявів своєї релігійності; для багатьох 
релігія постає скоріше як система певних життєвих, моральних норм, а не як картина 
світу чи есхатологічне вчення; 

 певною мірою для молоді зростає привабливість нетрадиційних 

релігійних спільнот. Головну роль у цьому процесі відіграє момент відчуження, коли 
молода людина відчуває, що вона є не тим, ким би вона, власне, хотіла б бути, зростає 
незадоволена власними ролями у світі та з’являється прагнення глибше проникнути в 
свою суть, пізнати себе. Це робить її відкритою для релігійних течій, які пропонують 
самознаходженя та реалізацію наявного потенціалу, а також злиття із світом за 
допомогою медитації, самозаглиблення, самопізнання; 

 плюралізація релігійного простору веде й до видозміни соціальних і 
культурних функцій релігії: вона йде із суспільства в сферу індивідуального, 
персонального буття людини, інституціалізована релігійна свідомість заміщається 
особистісною. В цьому зв’язку підвищується роль добровільного особистісного 
вибору. Відзначимо, що постмодерністські риси притаманні релігійній свідомості 
сучасної молоді, які хоча й існують в якійсь конфесійній системі, але фактично 
функціонують певною мірою виокремленими із неї;  

 відбувається уособиствлення релігійності, переміщення її в сферу 
індивідуального, втрата релігійністю стану родової традиції, засобу зв’язків з 
одновірцями в усталених формах. В цьому контексті у протестантів навіть з’явилися 
індивідуальні консультації пасторів з питань досягнення вірними „самореалізації”. 
Наявна в наш час індивідуалізація релігійності є наслідком проведеної емпіричної 
інтерпретації релігійного постмодерну. Внаслідок індивідуалізації релігійності 
з’являється якась нетерпимість до трансцендентних духовних вірувань, бо ж вірного 
починають цікавити переважно питання „тут і тепер”, а не те, що відбудеться в 
майбутньому, „тоді і там”;  

 утворюються різноманітні синтетичні світоглядні уявлення, які 
органічно поєднують у собі цінності як Західних, так і Східних культур, положення 
нових та прадавніх вірувань, раціональні ідеї та неомістичні одкровення, результати 
наукового пошуку та ідеї богошукатства. Також спостерігається захоплення 
позавіросповідною містикою (віра в спілкування з духами, магія, знахарство, гадання, 
астрологія), які поєднують у собі релігійне і нерелігійне, раціональне, часом будучи 
еклектикою з положень багатьох релігій і наукових теорій та концепцій. 

Наголосимо, що релігійні пошуки у молодіжному середовищі ведуться не 
тільки в рамках однієї конфесії. Наявна активізація позаконфесійних пошуків, 
зростання духовної еклектичності. Трансформаційні процеси охопили всі сфери 
нинішнього молодіжного життя, стимулюючи тим самим хвилю суспільної уваги до 
невидимої, слабо пізнаваної сторони людського буття. Посилюється вплив 
соціальних, психологічних і пізнавальних процесів на свідомість молоді. Відтак 
релігійна свідомість сьогодні реалізується не лише в формі звернення до 
ортодоксальної релігійності, а також і в спонтанних духовних пошуках особистості в 
цій сфері. При цьому ми можемо констатувати той факт, що потяг молоді до 
духовних основ життя спостерігається і буде спостерігатися й надалі. 

Релігійний світогляд у значної частини молоді, особливо тієї, яка схильна 
слідувати своєрідній „моді”, прагне до зовнішньої, показушної релігійності, 
відрізняється багато в чому розмитістю, невизначеністю, відсутністю чіткого і 
зрозумілого змісту. Тому на початок третього тисячоліття можна констатувати появу 
нового типу віруючого. Серед осіб, які дотримуються прорелігійних настроїв, немало 
таких, хто не має чітко визначеної світоглядної орієнтації, не може назвати себе 
щирим віруючим, але так чи інакше асоціює себе з вірою своїх батьків, свого народу.  
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Отже, розгляд особливостей релігійних пошуків сучасної молоді можливий 

лише за умови врахування двох різновекторних тенденцій: посилення впливу релігії в 
суспільстві і – водночас – розгортання процесів секуляризації, утвердження в 
свідомості людей в ролі глибинних мотивів життєдіяльності нерелігійних цінностей 
та ідей. Цей процес, як підтвердило наше дослідження, надто суперечливий, що 
знаходить своє багатоманітне духовне вираження і виявляється у різноманітті 
тенденцій. 

 
 

Канд. філос. наук Н. ГАВРІЛОВА 
 

УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ВИЯВІВ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ 
РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ 

 
Діяльність релігійних організацій спрямована насамперед на примноження 

духовних цінностей. Дотичними до цієї сфери є й потреби соціального життя людини. 
Протягом багатьох сторіч питання соціального характеру були актуальними, 
залишаються вони такими й сьогодні, бо ж роль соціальних інституцій Церкви є 
допоміжною в оздоровленні суспільства. Соціальна діяльності релігійних організацій 
в нашій країні характеризується багатовекторністю напрямків роботи, а що 
найголовніше - пошуків нових сфер, де така праця є необхідною та корисною 
суспільству. Нині цільовими групами, на які спрямована соціальна діяльність 
релігійних організацій, є, насамперед, знедолені прошарки населення та люди, що 
знаходяться у важких життєвих ситуаціях: престарілі, безпритульні, діти-сироти, 
нарко- та алкозалежні. 

Попри традиційні методи ведення соціальних проектів, релігійні спільноти 
урізноманітнюють вияви свого соціального служіння. Зокрема, робота з безробітними 
виходить на новий виток свого розвитку: створюються малі виробництва та заклади з 
надання послуг. Це дає змогу створити нові робочі місця та забезпечити роботою 
потребуючих людей, водночас слугуючи засобом відвернення виїзду за кордон жінок 
та чоловіків працездатного віку. Так, деякими релігійними спільнотами створюються 
швейні майстерні, де безкоштовно проходять навчання жінки і дівчата з 
малозабезпечених сімей, столярні цехи, пекарні. Відтак, люди мають нагоду здобути 
необхідні знання і досвід для ведення власних справ: організовується навчання для 
пекарів, людей, що ведуть тепличне господарство. Окремо варто виділити і напрямки 
соціальної діяльності, що пов’язані з процесами нелегальної міграції: допомога 
особам, які постраждали від торгівлі людьми; допомога біженцям; допомога 
репатріантам та ін. 

Активізується діяльність існуючих та створюється мережа нових закладів 
безкоштовного харчування; працюють осередки соціальної допомоги для надання 
комплексу побутових послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, самотнім людям 
похилого віку за місцем їхнього проживання; розширюється мережа оздоровчих 
таборів для дітей-інвалідів та сиріт, дітей із малозабезпечених сімей; організовується 
проведення душпастирської роботи в будинках інвалідів, дитячих будинках та 
інтернатах, закладах виправної роботи для неповнолітніх правопорушників. 

Спостерігається актуалізація уваги і щодо питань охорони здоров’я 
населення, активізується медико-місіонерська роботу релігійних організацій. Зокрема, 

діють Асоціація православних лікарів, Всеукраїнське товариство медиків-християн, 
Медична асоціація Євангельських Християн-Баптистів України, Адвентистський 
міжнародний медичний центр та обласні християнських асоціації, працюють лікарі-
волонтери та інструктори з питань здоров’я (Церква Адвентистів сьомого дня), 
влаштована опіка на дому (Карітас-Спес) з надання безкоштовних медичних послуг 
для малозабезпечених сімей. Функціонують медичні клініки на колесах: 
стоматологічна та педіатрична. Їх мобільність дає змогу виїжджати у сільську 
місцевість (Українська лютеранська церква). Основне завдання подібних організацій - 
євангелізаційна діяльність в середовищі медиків і благодійна діяльність – надання 
безкоштовної медичної допомоги і ліків (безкоштовні аптеки), створення постійно 
діючих християнських лікарень і консультативно-діагностична допомоги. Іншим 
прикладом постає робота з жінками: по-перше, це проведення безкоштовного 
тестування вагітності та консультування жінок, а по-друге, організація презентації 
щодо внутрішньоутробного розвитку дитини, про статеве виховання для підлітків. 
Пропонується індивідуальне консультування для жінок, які страждають від пост-
абортного синдрому (ПАС). Приділяється значна увага і натуральному методу 
планування родини. Проводяться медико-місіонерські програми з так званими 
„Виставками здоров’я” (Церква Адвентистів сьомого дня) чи „Ярмарками здоров’я” 
(Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, харизматичні церкви), що спрямовані на 
пропаганду здорового способу життя.  

Проте цікавим є те, що, поряд із цими формами соціальної роботи, ряд 
протестантських громад виходять у функціонуванні своєї соціальної роботи за межі 
лише проблемних груп населення. З цією метою створюють центри духовного життя 
та соціальної допомоги, в яких функціонують бібліотеки, комп’ютерні класи та 
Інтернет клуби, школи мистецтв і спорту, діють курси іноземної мови.  

Організовуються молодіжні зібрання та лекції, діють християнські кафе. 
Набувають свого розвитку і християнські Центри знайомств. Активною новітньою 
формою євангелізаційної, а в свою чергу і соціальної роботи можна також вважати 
дитячі та юнацькі табори – літні й під час канікул у різні пори року та діяльність 
дитячих і молодіжних клубів спілкування, дитячих центрів. 

Виділимо ряд проблем, що виникають при розгортанні соціальної діяльності. 
Насамперед це відсутність співробітництва держави в цьому із релігійними 
спільнотами.  
В першу чергу варто назвати також питання надання релігійним організаціям права на 
участь у тендерах Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту щодо проведення 
соціальних програм. Іншою перешкодою на шляху виконання соціальної місії Церкви 
є те, що жодна релігійна організація в Україні не отримала офіційного дозволу 
опікуватися інтернатами, дитячими будинками чи навіть окремими сиротинцями. Не 
розроблені механізми опіки різними релігійними організаціями одного і того ж 
сиротинця. Очевидно, тим самим держава прагне не допустити міжконфесійного 
протистояння.  

Щодо співпраці різних релігійних організацій в реалізації своїх соціальних 
проектів, то тут чомусь вони діють окремо, сепаровано. В зв’язку з цим складається 
враження, що соціальне служіння для релігійних організацій постає лише як один із 
виявів місіонерської роботи. Зрозуміло, що значно більше користі принесли б 
суспільство скоординовані міжконфесійні соціальні програми, адже практично кожна 
релігійна організація має у своїй структурі відділи, що займаються подібними 
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питаннями. Тобто, йде мова про створення широкої мережі центрів допомоги людям з 
особливими потребами, але такі центри можливі лише при поєднанні спільних зусиль 
Церков, громадських і державних організацій. Нерозв’язаність зазначених питань 
призводить до того, що потенціал релігійних організацій у сфері соціальної роботи 
використовується ще не повною мірою. Резюмуємо словами вікарного єпископа 
Києво-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви Станіслава 
Широкорадюка: „У напрямі соціального служіння є великі можливості співпраці з 
боку різних конфесій, і тут може бути справжній і дієвий екуменізм”. Отже, на 
сьогодні ми спостерігаємо, що Церква взяла на себе відповідальність за суспільство, 
демонструючи своєю розгалуженою соціальною діяльністю – відчуття потреб іншої 
людини та любов до ближнього. Соціальна діяльність певної релігійної спільноти 
виходить за вузькі конфесійні рамки, охоплюючи своїм впливом іншоконфесійних 
людей, невіруючих і тих, що ще не визначилися у віросповіданні. 
 

 
Канд. філос. наук О. КИСЕЛЬОВ 

 
ЕКУМЕНІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

У ВІДНОСИНАХ ХРИСТИЯНСЬКИХ СПІЛЬНОТ 
 

“Релігійне відродження” України початку 90-х рр. ХХ ст. супроводжувалося 
діалектично протилежними до екуменізму процесами: дезінтеграцією у 
православному середовищі та конфліктами між католиками та православними. Наш 
прогноз екуменічних тенденцій ми будуємо на тезі, згідно з якою розвиток 
міжхристиняських відносин спрямований із ситуації конкурентного співіснування 
релігійних організацій в бік співпраці та діалогу. Підтвердженням правдоподібності 
цього твердження є зменшення в Україні випадків нетолерантності, відкритої 
ворожнечі у відносинах між віруючими, церквами і деномінаціями у порівнянні із 90-
ми роками ХХ ст. 

На індивідуальному рівні, тобто на рівні свідомості віруючих, ми можемо 
очікувати посилення “релігійного індиферентизму” серед українських громадян – 
полишення позиції екслюзивізму за рахунок інклюзивізму, плюралістичного погляду 
щодо шляхів до Бога. Такий процес засвідчують соціологічні дослідження, які 
показують, що близько 30% молоді притаманний “відкритий тип” релігійної 
свідомості, тобто такий, що визнає наявність певних істин в інших релігійних 
традиціях. Ми стверджуємо, що у близькій перспективі позиція відкритості 
приваблюватиме все ширше коло віруючих. Цьому сприятиме: гарантований 
державою релігійний, культурний та ідеологічний плюралізм; пропаганда 
відповідними державними установами, неурядовими організаціями, ЗМІ та 
політичними силами західних цінностей та демократії, невід’ємною складовою яких є 
релігійна свобода, повага до різних культур, релігій і ідентичностей та засудження 
крайніх форм фундаменталізму, націоналізму та фанатизму. 

Певне зближення християнських спільнот відбувається на інституційному 
рівні. На сьогоднішній день маємо кілька міжконфесійних об’єднань 
загальнодержавного рівня: Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій 
(ВРЦРО), Нарада представників християнських церков України, Українська 
Міжцерковна Рада, Всеукраїнська (духовна) рада християнських (євангельських) 

Церков (ВРХЦ), Рада Євангельських Протестантських Церков України та ін. Їхня 
поява засвідчує готовність християнських церков та деномінацій до співробітництва, 
покликана покращити відносини між церквами та деномінаціями, адже активізує 
співпрацю між ними. Зустрічі лідерів різних релігійних організацій, що стали 
частішими, дають позитивний приклад наслідування для віруючих. У майбутньому 
можна сподіватися на їхню координацію та співробітництво, а за умов успішної 
взаємодії у далекій перспективі можна очікувати на об’єднання деяких з них, адже 
тоді вони стануть репрезентативнішими і потенційно матимуть більший вплив на 
суспільство. Хоча у звіті РІСУ відзначається згортання діяльності місцевих (міських 
та обласних) рад церков, ми прогнозуємо їхню активізацію, чому буде сприяти їхнє 
звільнення із-під опіки держадміністрацій. Стимулом для цього кроку буде приклад 
успішної діяльності деяких місцевих рад та ВРЦРО, чия діяльність не пов’язана із 
органами державного управління. 

Хоча у деяких церквах є документи, які офіційно визначають їхню 
зорієнтованість на християнську єдність та екуменізм, однак, це ще не засвідчує 
готовність цих релігійних організацій до довготривалих екуменічних відносин. Лише 
греко-католики активно беруть участь в екуменічних конференціях та самі 
організовують їх. З цього ми робимо висновок, що навряд чи слід очікувати на 
ближню перспективу започаткування екуменічних богословських діалогів, оскільки 
до цього готова лише УГКЦ. У цій сфері максимум можливі міжправославні 
богословські дискусії з питань витлумачення канонів щодо надання автокефалії та 
розуміння розколу.  

Протестантське середовище, взагалі, більше схильне до екуменізму і серед 
окремих протестантських громад існує співпраця у соціальній, євангелізаційній та 
освітній сферах. Цьому сприяє і протестантська еклезіологія, яка дозволяє визнавати 
деномінації рівними на сотеріологічному рівні. 

В цілому ж, у найближчій перспективі ми розраховуємо на становлення 
більш тісних контактів між християнськими спільнотами, активізацію їхньої 
співпраці у межах церковних рад та у соціальній діяльності. Цьому сприятиме 
секулярність українського суспільства, яка нині чітко усвідомлюється релігійними 
лідерами. 

 
 

Канд. філос. наук П. ПАВЛЕНКО 
 

РЕЛІГІЙНИЙ ВЕКТОР ДІЯЛЬНОСТІ МАУП 
 
Доволі незрозумілою є позиція Міжрегіональної Академії управління 

персоналом (МАУП), бо ж, з одного боку, вона в особі свого керівництва, яке 
водночас є й керівництвом Української Консервативної партії і різного роду інших, 
так би мовити, дочірніх організацій (Федерація патріотичних видань України, 
Антинаклепницька ліга України та ін.), у ряді своїх періодичних видань, в брошурах, 
монографіях обстоює ідеали українського консерватизму (розумій – українського 
націоналізму), з іншого ж – послідовно виступає апологетом «канонічного 
українського православ’я», яке проявляється вже в тому, що серед викладачів академії 
є й священики УПЦ МП, а нещодавно академія навіть підписала договір про 
співпрацю з цією Церквою. «Документ передбачає підготовку і перепідготовку «на 
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сучасному церковно-богословському рівні» спеціалістів за напрямками «Соціальний 
працівник» і «Соціальна педагогіка». В рамках цих програм студенти будуть вивчати 
аж вісім богословських дисциплін, як то «Сімейне церковне право», і проходити 
практичні курси із соціальної роботи церковних організацій. Навчанням цим 
предметам, як стверджують в УПЦ МП, дозволить підготувати спеціалістів у сфері 
добродійності, а також дасть можливість проводити тематичні конференції і видавати 
підручники на богословську тематику». Подібне ноу-хау є недопустимим для 
світського вузу, оскільки, по-перше, означені спеціальності не входять до державного 
переліку спеціальностей; по-друге, вуз на це немає відповідної ліцензії, а по-третє, 
відповідно у держави немає підстав студентам, які будуть навчатися за цими 
спеціальностями, видавати державний диплом про вищу освіту. На сьогодні 
визнаною є лише одна спеціальність «Богослов’я (теологія)».1 До слова треба сказати, 
що в МАУП щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт «Православні духовні цінності – крок у майбутнє» (гадаємо, зрозуміло на тему 
яких православних духовних цінностей мусять писати студенти свої роботи). 

Виникає питання: яким чином в МАУП поєднується обстоювання ідей 
українського консерватизму на рівні Консервативної партії і в таких періодичних 
виданнях МАУП, як «Персонал», «Персонал плюс», «Українська газета плюс», «За 
українську Україну» з доволі щирою співпрацею з УПЦ МП на рівні її керівництва? 
Коли президент МАУП і водночас голова Української Консервативної партії Г.Щокін 
є щирим? – Тоді коли він, скажімо, закликає на партійному з’їзді протистояти діям 
«організованого єврейства» і боротися за українську Україну2 чи коли цілує руку 
митрополиту Володимиру (Сабодану) та антиукраїнським ієрархам з цієї Церкви в 
Україні? 

Оскільки український консервативний націоналізм (навіть у щокінському 
варіанті) і антиукраїнське московське православ’я речі несумісні в принципі, то 

                                            
1 За матеріалами прес-служби Української Православної Церкви (http://pravoslavye.org.ua) і 
сайту «Православие.Ru» (http://www.pravoslavie.ru); Див.: Украинское Министерство 
образования выступает против преподавания богословских дисциплин в Академии 
управления персоналом.- http://www.pravoslavie.ru/news/061115155701 
2 «Українська консервативна партія (УКП) є колективним носієм ідеології національного 
консерватизму…, - зауважує Г.Щокін, - Український консерватизм ґрунтується на 
українській національній ідеї, яка полягає у збереженні традиційних духовних цінностей, 
захисті національного буття, його історії і культури, відстоюванні національної релігії, 
держави, родини та власності. … Україна – це самостійна, незалежна, безблокова, унітарна 
держава, і тому ніколи не можна допустити як проявів федералізму та сепаратизму…» 
[Щокін Г. Український консерватизм як сутність національної ідеї.- К., 2006.- С. 59]. 
«Земля, надра та інші природні багатства України є власністю титульної державотворчої 
нації і ніколи не можуть бути передані в іншу власність. При цьому визнання 
християнської доктрини в якості світоглядної основи українського консерватизму не 
означає заперечення традиційних давньоукраїнських вірувань, оскільки християнство 
було, найімовірніше, логічним продовженням прадавніх індоєвропейських уявлень, 
коріння яких сягають всесвітньо відомої Трипільської працивілізації. Ісус Христос ніколи 
не був євреєм, він, як відомо, вийшов з переважно індоєвропейської Галілеї, а єдиним 
євреєм з Його 12 апостолів був Іуда, який і зрадив Спасителя» [Там само.- С. 56]. 

подібне поєднання можливе лише на чомусь спільному для них обох. Що ж можна 
віднайти спільне між щокінським консерватизмом і московським православ’ям? – 
Найвірогіднішим це може бути тільки антисемітизм. Якщо ні, то тоді незрозуміло за 
що Г.Щокін отримує церковні нагороди від митрополита Володимира (Сабодана). 
Навряд, що за активну націоналістичну діяльність. До речі, про діяльність Г.Щокіна і 
українських консертваторів. Жодне видання МАУП і Консервативної партії ні 
словом, ні півсловом ніколи не писало про сучасну антиукраїнську політику Москви, 
як не наголошується в них поруч і на проблемах української діаспори в Росії. Видання 
МАУП взагалі обминають «російське питання», між тим, з одного боку, зауважують 
на антиукраїнській політиці «організованого єврейства», змові «світового сіонізму» 
проти України, а з іншого – обстоюють позицію, за якою для українців, щоправда 
поруч з язичницькими і неоязичницькими релігійними організаціями3, з усіх наявних 
в Україні християнських конфесій традиційною є лише одна УПЦ МП. 

«Констатація того факту, що в сучасному православ’ї є течії, схильні до 
антисемітизму, є спільним місцем різних дискусій, які в той чи інший спосіб 
торкаються цієї сфери, - зазначає А.Бускина. - Також не викликає сумніву те, що 
православний антисемітизм є невід’ємною частиною пострадянського антисемітизму 
в цілому. … На жаль, до цього часу не відомі прецеденти того, що будь-хто з 
православних церковних ієрархів узяв би на себе відповідальність розвінчати 
антиіудейські концепції. Останні залишаються прихованою частиною церковної 
ідеології, що періодично з’являється на сторінках релігійно і націоналістично 
забарвлених видань ("Русская идея и евреи", "Русь Православная", "Церковь в осаде", 
"Штурмовик", "Черная сотня" і т.п.). Як вже згадувалося, через об’єктивні і 
суб’єктивні причини перегляд "офіційних" помилок і стереотипів стосовно іудеїв 
навряд чи відбудеться в російському православ'ї найближчим часом».4  

Справа в тому, що православ’я, на відміну від католицизму і 
протестантизму, у своїй основі надто консервативне. Воно жодним чином не може 
вивільнити себе від тих давно застарілих, але чинних до цього часу уявлень про євреїв 
як про народ-боговбивцю. Віддаючи належне усталеній традиції, ревізія офіційної 
доктрини щодо євреїв, на зразок тієї, яка була здійснена в католицькій і в більшості 
протестантських церков, не можлива в принципі. То ж всі традиційні середньовічні 
звинувачення проти іудеїв, висловлені в досить різкому дусі ще Отцями церкви, 
актуальні й дійсні в православ’ї й понині і періодично повторюються на сторінках 
церковних видань. Так, згідно з уявленнями церковних ортодоксів, всі іудеї – свідомі 
богоборці, які ненавидять християнство (і особливе православ’я). Іудаїзм, за 
православною традицією, визначається полюсом метафізичного зла, богоборства, 
зрештою – сатанізму, а євреї – свідомими ворогами Бога, ворогами людства, 
колективним «вічним жидом», бо вони не визнають Христа.5 «Можна абстрагуватися 
від сучасного іудаїзму і уявити собі такого іудея, який нічого не знає про Христа: 

                                            
3 Наприклад, «Родове вогнище Рідної Православної Віри» В.Куровського.  
4 Бускина А.В. Антисемитизм и Русская православная церковь в постсоветский период.- 
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=
1&id_thesis=2267&PHPSESSID=4b3ec5878fdc310e37b625a2f2a0b348 
5 Кагирин А. Ненавидящие сиона // Русский вестник.- 1999.- № 7. 
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такий іудей не буде жидом», зауважує священик РПЦ о. Алексій Кагирін, але з усього 
висновує, що такого, за його словами, бути не може.6 

Поруч з цим, на шпальтах російсько-православних і біляцерковних видань 
обстоюється так звана концепція «п’ятої колони» всередині РПЦ, тобто мусується 
думка про масове проникнення в Церкву євреїв і тих, що іудействують в церковну 
ієрархію з метою знищення православ’я. При цьому, «підступи» єврейства 
вбачаються у всьому, навіть в природному й закономірному процесі наближення 
православ’я до проблем сучасного світу, як те сьогодні має місце у католицизмі. 

В.Осипов, лідер фундаменталістського Союзу «Християнське відродження» 
в документі з характерною назвою «Церква в облозі», з огляду на можливі тенденції 
до модернізації російського православ’я, підкреслює наступне: «Змінювати порядок 
богослужіння, «перекладати» церковнослов’янську мову на сучасну вуличну, 
опускати імена «неприйнятних» святих і навіть «незручні» частини віровчення – для 
них не складає якоїсь трудності».7 Принагідно Осипов, тримаючи на оці приклад о. 
О.Меня, який, як відомо, був етнічним євреєм, зазначає, що небезпека євреїв-
священнослужителів не в їх свідомому деструктивному намірі, а саме в менталітеті, 
«в органічному неприйнятті всього того «історичного», тобто канонічного 
Православ’я, яке вони затаврували як "чорносотенне"».8 

У цьому контексті показовою є антисемітська праця диякона А.Кураєва «Як 
роблять антисемітом».9 В ній богослов обстоює позицію, за якою євреї, внаслідок 
національного характеру своєї релігійності, і навіть вже після воцерковлення, все 
одно ставлять перед собою мету знищити Церкву, спотворюючи її традиційне 
віровчення. І хоча автор пише, що на його «книзі немає офіційного благословення, це 
означає, що за все, що в ній написане, відповідаю лише я, а не Російська Православна 
Церква», однак диякон А.Кураєв – «фігура знакова; він практично єдина людина в 
Церкві, що озвучує її позицію із злободенних питань, … активно публікує 
роз’яснення з приводу різноманітних проблем. Всередині Церкви він сприймається 
(можливо, за відсутністю кращого) практично як офіційний авторитет. Наскільки 
відомо, жодного разу з боку церковної ієрархії не прозвучало ні засудження, ні 
сумніву у вірності його праць».10 Між тим, офіційна Церква висловлювала своє 
негативне ставлення до багатьох фундаменталістських лідерів, проте проти А.Кураєва 
такого ніколи не було. Його антисемітизм, певно, не є ультраправим, надто вже 
«чорносотенним», а, скоріше, виражає позицію «помірно правих» в РПЦ. 

Іншими словами, в російському православ’ї антиіудаїзм і антисемітизм є 
органічною і невід’ємною частиною світогляду. Найближчим часом це положення 
навряд чи зміниться, оскільки православ’я не може змінювати ні доктрин, ні традицій, 

                                            
6 Там само. 
7 Осипов В. Церковь в осаде // Национальная газета: спецвыпуск.- 1997.- №4. 
8 Там само. 
9 Кураев А. Как делают антисемитом.- М., 1998.- С. 79-83 (або 
http://www.libereya.ru/biblus/kuraev/krotov.html). 
10 Антисемитизм, православная церковь и государство в современной России.- 
http://antifashyst.narod.ru/rusland.html (або 
http://xeno.sova-center.ru/1ED6E3B/216049A/216448C?print=on) 

ні усталеного світосприйняття, бо ж воно – консервативне за визначенням, а його 
ідеологія є непорушною. Таким чином, зважаючи на тісну співпрацю МАУП і 
особисто Г.Щокіна з лідерами УПЦ МП напрошується навіть висновок чи не є взагалі 
Українська Консервативна партія суто російським й, до того ж, невдало прихованим 
антиукраїнським проектом, завданням якого є, якщо не знищення українського 
націоналістичного руху, то, принаймні, скеровування його на хибний і потрібний для 
Москви шлях? Чи не для цього підкидається й потрібний і «безпрограшний козир» – 
антисемітизм? У будь-якому разі, як доводить історичний досвід, він завжди 
«спрацьовував» у Росії в «потрібний час».  

Інакше політичну позицію МАУП ніяк не можна пояснити. За щось таки ж 
конкретне благословляє і нагороджує Г.Щокіна УПЦ МП? Цілком зрозуміло, що не за 
його націоналізм, не за обстоювання ідеї української України, не за загравання з 
прихильниками українського язичницького руху і вже точно не за його православне 
вільнодумство, яке, як ми вже відзначили, є недопустимим для православного 
віруючого, яким він себе вважає. Є щось інше і це інше – скоріше антисемітизм! 

 
 
 

(Продовження видруку тез у 1-му числі РП за 2008 рік) 
 

 
 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 

 
ЧИ Є МОРМОНИ ХРИСТИЯНАМИ? 

 
Традиційні, як для України, Церкви цю належність відносять лише до себе. З 

різних їх мотивів не можна віднести до дійсних християн протестантів, а тим більше - 
жодну із неохристиянських течій. При цьому критерій християнськості вони 
вимірюють не новозавітними мірками, а рішеннями перших семи Вселенських 
Соборів чи працями Отців Церкви. Якщо ж якась християнська течія звертається 
лише до новозавітних першоджерел, обходячи при цьому їх пізніші коментарі, тобто 
святе Передання, тоді вона попадає в розряд нехристиянських. При цьому насамперед 
оперують тим, чи ця течія визнає Трійцю як єдність і нероз’ємність трьох іпостасей – 
Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Духа Святого, вимагаютчи при цьому сприймати догмат 
Трійці без розмірковувань, бо ж його, дивись, розумом осягнути і збагнути 
неможливо. Відтак по-своєму витлумачуючи новозавітне вчення про Трійцю і 
нехтуючи водночас думками цього ж Нового Завіту, в яких висловлюється 
протилежна думка, богослови-традиційники лише на себе сприймають за 
православних. А між тим християнином може називатися не тільки той, хто сприймає 
без розмірковувань догмат троїчності Бога, але й той, хто сприймає іпостасі Трійці як 
самостійні сутності, і той, хто визнає Ісуса Христа як історичного діяча, мислителя-
релігієтворця першого століття. Саме це дає підставу визнавати право послідовників 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів бути християнами. Вони навіть в назві 
своєї Церкви засвідчують свою християнськість, а не називають її якимись 
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безвідносними до суті християнства поняттями „католицька”, „православна”, 
„протестантська”, „греко-католицька” та ін. Ця безвідносність дає можливість цими 
поняттям користуватися вірним навіть діаметрально протилежної конфесії. Так, одна 
із рідновірських течій сучасної України називає себе „Рідна Православна Віра”. Слово 
ж „грецький” вживається не тільки в поєднання із католицькими, а й з православними 
Церквами. Довгий час Українська Православна Церква Канади у своїй назві мала 
словосполучення „греко-православна”.  

 На поставлене у заголовку матеріалу питання відповідає апостол Церкви 
Ісуса Христа Святих останніх днів Дж. Холланд: 

 „Християни ми чи ні? Будь-які суперечності з цього приводу виникли в 
основному навколо двох доктринальних питань – нашого погляду на Божество і 
вірування в принцип безперервного одкровення, яке означає, що канонічні Писання 
не обов’язково вичерпані. Говорячи про це, нам немає потреби бути апологетами 
нашої релігії, але ми не хочемо, щоб нас неправильно розуміли… Наше найперше і 
найважливіше уложення віри в Церкві Ісуса Христа Святих останніх днів таке: „Ми 
віримо в Бога, вічного Батька і в його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа”. Ми 
віримо, що ці три небесні істоти, які складають одне Божество, єдині в своїй меті, 
способах, свідченні, місії. Ми віримо, що Вони мають однакові божественні почуття 
милості й любові, справедливості і благодаті, терпіння, прощення й викуплення. 
Гадаю, буде коректно сказати, що ми віримо, що Вони єдині фактично в кожному 
важливому й вічному аспекті, хіба що ми не віримо, що Вони – три особи, що 
об’єднані в одну сутність, не віримо в Трійцю, яка не засвідчена Писанням, бо це 
неправда.  

 В одному авторитетному джерелі, яким є Біблійний словник Гарпера, 
говориться: „Офіційне вчення про Трійцю, сформульоване великими церковними 
соборами ІV і V сторіч, не знаходить підвердження в Новому Завіті”. То ж будь-яка 
критика щодо відмови Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів розділяти сучасний 
погляд християнства на Бога, Ісуса Христа і Святого Духа не стосується нашого 
ставлення до Христа, а скоріше є визнанням (мушу додати, що справедливим), що 
наш погляд на Божество розходиться з пост-Новозавітною християнською історією і 
повертається до вчення Самого Ісуса.  

 Доречним буде сказати кілька слів про пост-Новозавітну історію. У 325 році 
римський імператор Костянтин зібрав Нікейський собор, щоби вирішити, серед 
іншого, назріле питання, приписуваній Богові „трійці в єдності”. Плід пристрасних 
суперечок служителів, філософів і сановників духовенства (після ще 125 років і трьох 
великих соборів) отримав назву Нікейський символ віри, а із зміненими 
формулюваннями, доданими пізніше, - Афанасівський символ віри. Ця еволюція та 
редакції символів віри, а також інші, прийняті протягом століть, описували Батька, 
Сина і Святого Духа як абстрактних, абсолютних, трансцендентних, іманентних; як 
єдине єство, одвічне й непізнаване, без тіла, кінцівок та емоцій, що існує поза 
простором і часом. За цими символами віри всі три члени є різними особами, але 
єдиною істотою, і це часто зветься „містерією трійці”. Вони - три різні особи, але не 
три Боги, а один. Усі три особи є незбагненними,однак вони є одним незбагненним 
Богом.  

 Ми погоджуємося з нашими критиками принаймні в тому, що такі 
формулювання Божества є насправді незбагненними. Якщо Церкві було нав’язане 
таке заплутане визначення Бога, то хіба не дивно, що один монах у ІV столітті 

вигукнув: „Горе мені! Вони забрали від мене мого Бога… і я не знаю, кому 
поклонятися і до кого звертатися!”. Як нам довіряти, поклонятися Тому і любити 
Того, Хто є незбагненним і непізнаваним, не кажучи вже про те, як прагнути бути 
таким, як Він!? Як щодо молитви Ісуса Своєму Батькові Небесному, що „життя ж 
вічне – це те, щоб знали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав 
Ти Його”(Ів. 17:3) ? 

 Наша мета не принизити чиїсь вірування або вчення якоїсь релігії. Ми 
поважаємо всіх за їхні вірування і просимо про таку ж повагу до наших вірувань. Але 
якщо людина каже, що ми – не християни, тому що не приймаємо погляду на 
Божество від ІV чи V сторіття, тоді що робити з першими християнськими святими, 
які також не поділяли таких поглядів, але ж багато хто з них були очевидцями живого 
Христа? 

 Ми заявляємо, що з Писань стає очевидним, що Батько, Син і святий Дух є 
окремими особами, трьома небесними істотами, про що свідчать такі однозначні 
приклади, як велична заступницька молитва Спрасителя, вже вище згадана, його 
хрещення, виконане Іваном, події на Горі Преображення та мученицька смерть 
Степана – це лише чотири з них. 

 Пам’ятаючи про ці Новозавітні й інші джерела, зайвим буде запитувати, що 
мав на увазі Ісус, коли сказав: „Син нічого робити не може Сам від Себе, тільки те, що 
Він бачить, що робить Отець: що бо той робить, те й Син так само робить” (Ів. 5:19). 
Іншого разу він сказав: „Я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити Свою, але волю 
Того, Хто послав Мене”(Ів. 6:38). Про своїх ворогів Він сказав: „Вони бачили, - і 
зненавиділи і Мене, і Мого Отця”(Ів. 15:24). І, звісно, ця завжди шаноблива покора 
Своєму Батькові, через яку Ісус казав: „Чого називаєш Мене благим? Ніхто не є 
благим, крім Бога Самого”(Мф 19:17). „Бо Отець мій більший мене”(Ів.14:28). 

 До кого Ісус так щиро молився усі три роки, в тому числі, кого благав, 
потерпаючи від болю: „Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене”(Мф 
26:39), і: „Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув?”(Мф 27:46). Визнання того 
доказу з Новозавітних Писань, що члени Божества є окремими й різними істотами, 
втім, бездоганно єдиними в усьому іншому, не є приводом для звинувачення у 
політеїзмі; натомість це є складова важливого отдкровення про природу небесних 
істот, явите яке прийшов Ісус. Мабуть що найкраще це сформулював апостол Павло: 
„Христос Ісус, …бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути рівним Богові”(Фил. 
2:6). 

 Апостол Холланд далі показує безпідставність і деяких інших мотивів тих, 
хто виключає Церкву Ісуса Христа Святих останніх днів з категорії християнських. Із-
за відсутності можливості видрукувати його текст повністю, відсилаємо до часопису 
„Ліягона” (2007. - №11. – С.40-42). Далі Дж. Холланд робить такий висновок: „Усім, 
хто сумнівається в нашому християнстві, я свідчу, що Ісус Христос, у буквальному 
розумінні, є живим Сином нашого, у буквальному розумінні, живого Бога. Цей Ісус є 
нашим Спасителем і Викупителем, який під проводом Батька був творцем і небес, і 
землі, і всього, що в них. Я свідчу, що він народився від незайманої Матері, що за 
життя Він творив великі чудеса, які бачили безліч Його послідовників, а також Його 
ворогів. Я свідчу, що Він мав владу над смертю, оскільки був божественним, але 
добровільно віддав Себе на смерть заради нас, бо якийсь час Він також був смертним. 
Я проголошую, що віддавши Себе свідомо на смерть, Він узяв на Себе гріхи світу, 
сплатив безмежну ціну за всі страждання і хвороби, кожен біль і кожне щастя від 
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Адама і до кінця світу. Цим він подолав могилу фізично і пекло духовно й визволив 
людство… Я знаю, що немає іншого імені під небесами, яким би людина могла 
спастися і що тільки повністю покладаючись на його заслуги, милість і безкінечну 
благодать, ми можемо здобути вічне життя… Нехай усі ми пізнаємо через Святого 
Духа Істини „єдиного Бога правдивого, та й Ісуса Христа, що послав {Він} Його” 
(Ів.17:13).  

 Характерним є те, що віровчення ЦІХСОД передає Ісусу Христу навіть ту 
функцію, яку т.зв. традиційні Церкви приписують виключно Богу-Батьку. Це – шість 
днів творіння. При цьому мормони посилаються зокрема на Євангеліюь від Івана, в 
першій гласі якої сказано, що „все через Нього (Ісуса Христа як Слово) повстало, і 
ніщо, що повстало, не повстало без Нього”.  

 Грудневе число часопису Ліягона” ц.р. майже повністю присвячене Різдву 
Христовому. В статті Р.Хейза „Знайти віру в Господа Ісуса Христа” сказано: „Ісус 
Христос дійсно приходив. Він дійсно жив. І він прийде знову. Шукайте свідчення про 
цю істину через Святого Духа і молитві… Цю чудову істину ми повинні нести в 
наших серцях на Різдво й протягом усього року”. 

  
Матеріал підготував А.КОЛОДНИЙ 

 
 

 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд. В 3-х томах. – К., 2007. Видрукувана 

Українським Біблійним товариством трилогія починається томом з підзаголовком „Для 
чого ми живемо і яке наше місце у світі”. Це – основне питання будь-якого світогляду. 
Автори з точки зору християнського світобачення пишуть про Всесвіт як дім людини, 
розкривають проблеми цілісності людського життя, природу моральності і 
призначення людини. В наступних томах з підзаголовком „У пошуках істини і 
реальності” звучать вже проблеми фізичні й метафізичні, проблеми епістемології, 
функціональності релігії, морального зла. Привертають увагу читача розділи про 
історичність Нового Завіту, постать Ісуса Христа. 

Всеобщая история религий мира. –М., 2007. Книга ця – це багатоілюстрована 
енциклопедія, в підзаголовку якої звучить: „Боги, герої, духи, світові релігії, вірування, 
культи, гімни, молитви, містерії, міфи, легенди, оповіді народів і країн планети”. Праця 
написана не в традиційному пословниковому варіанті, що маємо в енциклопедіях, а як 
великоформатний підручник з релігієзнавства. 

Религия. Энциклопедия. –Минск, 2007. Книга написана в традиційній для енциклопедій 
формі – набір понять-довідок. Як пишуть її укладачі, вона розрахована на світського 
читача, постає як своєрідна релігійна пропедевтика. Енциклопедія написана авторами, 
які визнають ідеї про свободу совісті як головну несучу конструкцію міжконфесійних і 
релігійно-атеїстичних ідейних полемік. Автори врахували те, що в пострадянському 
просторі релігія виконує переважно роль засобу відновлення й утвердження традицій 
моральності і людинолюбства.  

Ісіченко Ігор, архієпископ. Аскетична література Київської Руси. – Харків, 2007. 
Об’єктом дослідження владики Ігоря стала аскетична література Київської Руси. 
Науковий аналіз зазначених текстів дозволив авторові зробити висновок, що, включена 
у цивілізаційний простір християнського Сходу, Русь виробила вланий літературний 
дискурс. Процес літературної творчості й поширення писаного слова головним чином 
зосередився в монашому середовищі. Сьогодні аскетична література Київської Руси 
важлива не як певна сукупність архаїчних текстів, а як цивілізаційний феномен, що, на 
думку автора книги, заклав далекосяжну культурну прораму в новий вид вербальної 
діяльності, що з’явився на Русі разом із прийняттям християнства, - літературну 
творчість (В.Климов).  

Каспер Вальтер, кардинал. Підручник з духовного екуменізму.- Львів, 2007. Автор 
книги - Президент Папської ради із сприяння християнській єдності. В Підручнику 
можна знайти практичні поради для застосування і зміцнення того духовного 
екуменізму, який є осереддям всіх зусиль, зорієнтованих на привернення поділених 
християн до єдності. Основою думок книги є ухвали ІІ Ватиканського Собору, папські 
енциклики. 

 
 
 

РЕЛІГІЙНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ЇЇ ДАТАХ 
  
860 – Перше, т. зв. Аскольдове хрещення Русі. 
957 – Хрещення княгині Ольги в Константинополі. 
959 – Посольстко княгині Ольги до цісаря Оттона І з проханням прислати єпископів і 
священиків. 
988 – Хрещення киян за князя Володимира. Прийняття християнства як державної релігії. 
1019-1054 – Князювання на київському престолі князя Ярослава Мудрого. Запровадження 
першого статуту для Церкви. 
1022-1039 – Побудова Софійського собору в Києві; складення Першого давньоруського 
літописного зводу; заснування при соборі першої в Русі-Україні бібліотеки. 
 1051 – Призначення Іларіона, автора «Слова про Закон і Благодать», митрополитом 
Київським без згоди на те Константинопольського патріарха. 
1051 – Заснування Києво-Печерського монастиря. 
1075 – Ярополк, син князя Ізяслава, передає папі Григорію ІІ від імені батька Київську 
державу під його духовну опіку. Папа надає Ізяславові і його наступникам титул короля з 
апостольським правом. 
1113 – Літописний звід «Повість врем’яних літ», складений ченцями Києво-Печерського 
монастиря Нестором, Никоном та ін. 
1147 – Вибір Клима Смолятича на Київського митрополита Собором єпископів без згоди 
на те Константинопольського патріарха. 
1168-1169 – Спалення багатьох, в т.ч. й церковних, споруд Києва військами й нині 
вшанованого Московським Патріархатом Суздальського князя Андрія Боголюбського. 
1223 – Початок діяльності домінікан на українських землях 
1240 – Масове знищення церков і монастирів у Києві ордами Батия. 
1245 –Український архієпископ Петро Аскерович бере участь у Ліонському соборі. 
Посольство папи Інокентія І начолі з Піяно де Карпіні у Володимирі Волинському веде 
переговори з українськими єпископами з питання укладення унії з Римом. 
1253 – Коронація князя Данила на короля Русі папським легатом. 
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1299 – Перенесення осідку Київської митрополичої кафедри у Володимир-над-Клязьмою 
(з 1325 – в Москву) із збереженням назви Київської митрополії та титулу Київського 
митрополита. 
1302-1303 –Утворення Галицької православної митрополії. 
1317 – Заснування Литовської православної митрополії. 
1364 – Утворення єпархіального осередку всіх вірмен Русі, Валахії та Литви в Львові. 
1375 – Заснування папою Григорієм ХІ католицької архієпископії в Галичі, єпископій в 
Перемишлі, Володимирі та Холмі з прямим підпорядкуванням римській курії. 
1412 - Перенесення католицької архієпископії до Львова. 
1438-1439 –Київський митрополит Ісидор начолі делегації бере участь у Флорентійському 
соборі, на якому було укладено унію східно- і західно-христиняських церков. 
1556-1561 – Переклад Пересопницького Євангелія староукраїнською мовою. 
1583 – Видрук Іваном Федоровим Острозької Біблії. 
1585-1586 – Заснування у Львові православного братства і першої школи при ньому. 
1589 – Створення Московського Патріархату. 
1593 – Заснування Замойської католицької академії. 
1596 – Берестейська унія. 
1615 – Заснування Київського православного братства і школи при ньому. Створення 
Києво-печерської друкарні. 
1617 – Об’єднання уніатських монастирів у чин василіан. 
1620 – Відновлення в Києві православної митрополії та ієрархії, здійснене Єрусалимським 
патріархом Феофаном за підтримки і протекції козацького війська начолі із Петром 
Конашевичем-Сагайдачним.  
1623-1645 – Переговори (з перервами) про укладення Універсальної унії уніатської та 
православної церков України. 
1632 – Обрання архімандрита Києво-Печерського монастиря Петра Могили на 
митрополичу кафедру в Києві. 
1632 – Заснування Києво-Могилянської колегії (з 1701 - академія). 
1640 – Загальноукраїнський Православний собор у Києві прийняв «Православне 
сповідування віри», визнане опісля як зразок для всього православного світу і затверджене 
в 1643 році патріархами Константинопольським, Олександрійським, Антіохійським та 
Єрусалимським. 
1646 – Видання «Великого Требника» Петра Могили. 
1649 – Ужгородська унія. 
1661 – Видання «Києво-Печерського патерика». 
1686 – Антиканонічне поглинення Московським Патріархатом Київської митрополії. 
1691-1712 – Перехід західноукраїнських православних єпархій –Перемиської, Львівської та 
Луцької в унію. 
1720 – Указ Петра І про заборону друкувати книжки у монастирських друкарнях 
українською мовою. 
1720 –Замойський собор уніатської церкви. 
1721 – Скасування патріаршества й початок синодального управління Православною 
Церквою в Російській імперії. 
1722 – Уніатські дієцезії – Львівська, Перемиська, Холмська і частково Луцька – після 
першого розбору Польщі опиняються на території Австрійської імперії. Греко-католики 
зрівнюються в правах з римо-католиками. 
1751 – Видання в Києві повної слов’янської Біблії. 
1770 – Заборона київським митрополитам вживати у своєму титулі слова «і Малої Русі». 
1786 – Секуляризація Катериною ІІ монастирських маєтків на Лівобережжі України. 

1800 – Заборона самодержавно-синодальної влади Російської імперії будувати храми в 
Україні в національно-архітектурному стилі. 
1819 – Реорганізація Києво-Могилянської академії у вищий бгословський навчальний 
заклад – Київську духовну академію. 
1837 – Утворено Таврійське Караїмське духовне управління з резиденцією в Євпаторії. 
1839 - Проголошення акту приєднання уніатів Правобережжя України і Білорусії до 
Російської Православної Церкви. 
1846 – Утворення білокриницької ієрархії старообрядницької церкви. 
1864 – Відбувся перший з’їзд російсько-українських баптистів у с. Нововасилівці 
Таврійської губернії. 
1876 – Царський указ про заборону українських друків. 
1886 – На теренах України перша громада Адвентистів сьомого дня з’явилася в Криму. 
1903 - Видання у Відні першого перекладу Біблії українською мовою, здійсненного 
П.Кулішем, І. Нечуєм-Левицьким та І. Пулюєм. 
1905 – Царський указ про свободу віросповідань в Російській імперії. 
1908 – Виникнення на півдні України і в Молдавії громад послідовників Інокентія 
Балтського – інокентіївців. 
1917 – Відновлення посади Московського Патріарха. 
1918 - В Києві відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд баптистів, який схвалив Статут 
Церкви. 
1918 – Декрет Раднаркому «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви». 
Церква позбавляється права юридичної особи і власника майна. 
1917-1918 - Початок національно-церковного руху в Україні за відокремлення українських 
єпархій від РПЦ і набуття Православ’ям України автокефалії. Всеукраїнський 
православний собор у Києві приймає рішення «Про тимчасове Вище управління церкви на 
Україні». 
1920 – Проголошення Всеукраїнською православною церковною радою автокефалії 
Української Православної Церкви з правом богослужіння українською мовою. 
1921 – Собор Української Автокефальної Православної Церкви в Києво-Софіївському 
собору. Висвячення Василя Липківського на митрополита Київського і всієї України через 
покладання рук священників. 
 1921 - 1922 – Початок «обновленського розколу» в Православній Церкві. 
1925 – Утворення групою автокефалістів «Діяльно-христової Церкви України», яка 
проіснувала до 1927 року. 
1925 – Утворено «Братське об’єднання українських православних церков», яке 
проіснувало як окрема церква до 1937 року. 
1925 – Засновано Всеукраїнський Союз Християн євангельської віри. 
1927 – Організований у Луцьку Арсеном Річинським церковний з’їзд православних 
Волині, який накреслив шляхи українізації православ’я. 
1928 –Заснування митрополитом Андреєм Шептицьким Богословської академії УГКЦ. 
1928 – Закриття Києво-Печерської Лаври і утворення на її території культурно-історичного 
заповідника. 
1929 – Постанова ВЦВК та РНК про релігійні організації. Початок масового закриття 
церков, репресій проти ієрархів та духовенства. 
1930 – Надзвичайний собор Української автокефальної Православної Церкви оголосив про 
«саморозпуск» церкви та ліквідацію Всеукраїнської православної церковної ради. 
1934 – Закриття Києво-Софіївського собору і перетворенняя його на архітектурний музей-
заповідник. 
1934 – Зруйнування Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. 
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1942 – Собор єпископів відновленої Української Автокефальної Православної Церкви в 
Києві. 
1943 – Відновлення патріаршества Російської Православної Церкви і наречення з поради 
Сталіна її Руською. Утворення Священного Синоду цієї Церкви. 
1944-1945 – Утворено під тиском влади Союз євангельських християн-баптистів, який 
поєднав баптистів, євангелістів і п’ятидесятників. В 1960 році до них приєдналися 
меноніти. 
1946 – На організованому владними структурами Радянського Союзу Львівському соборі 
проголошено воз’єднання греко-католицької церкви з РПЦ. Тотальні репресії проти греко-
католиків, заслання митрополита Йосифа Сліпого й інших владик Церкви. Церква 
переходить на статус катакомбної. 
1949 –Аналогічний Львівському собор в Мукачевому приймає рішення щодо греко-
католицької Церкви Закарпаття. 
1965 – В Чикаго (США) засновано Об’єднання Синів і Дочок України (ОСІДУ РУНВіри). 
В 1966 році зареєстровано громаду РУНВіри. Перший Собор представників громад 
відбувся в Чикаго в 1972 році. Духовним Вчителем РУНВіри став Лев Силенко. 
1979 – В Торонто видрукувано духовну книгу рунвірів «Мага Віра». 
1981 – В Канаді зареєстровано першу громаду Української Рідної віри, очолювану 
М.Ситником. 
1985 – На Вінничині відновили свою діяльність громади Православної Євангельської 
Апокаліпсичної Церкви.  
1988 – Ювілейне святкування 1000-річчя хрещення Русі. 
1988 – Офіційне відновлення структур української греко-католицької Церкви. 
1988 – Відбувся Всеукраїнський з’їзд Адвентистів сьомого дня, який утворив Український 
уніон Церкви АСД. 
1989 – Утворено Всеукраїнський союз об’єднань Євангельських християн-баптистів. 
1989 – Утворення в Україні Ініціативного комітету за відродження УАПЦ. Розгортання 
національно-церковного руху в Україні. Вихід львівської парафії Петра і Павла із 
юрисдикції і підпорядкування РПЦ і перехід її під омофор УАПЦ США. 
1989 – Перехід з РПЦ в УАПЦ єпископа Івана (Бондарчука) й очолення ним 
відроджувального православно-автокефального процесу. 
1990 – В містах Донецьку і Слов’янську з’явилися перші громади Церкви Христової. 
1990 – Зареєстровано першу в Україні громаду Товариства Свідомості Крішни. 
1990 – Рішення Архієрейського Собору РПЦ про надання більшої самостійності в 
управлінні Українському Екзархату РПЦУ і зміну його назви на «Українська Православна 
Церква». 
1990 – Відновлено діяльність Всеукраїнського союзу Християн віри євангельської, який 
очолив М.Мельник. 
1990 – Перший Всеукраїнський собор УАПЦ в Києві. Обрання патріархом митрополита 
Мстислава (Скрипника). 
1991 – Офіційно зареєстровано першу громаду Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. 
1991 – В Україні офіційно зареєстровано першу громаду РУНВіри. 
1991 - Зареєстровано створену в Києві першу громаду «Надія» Прогресивного іудаїзму. 
1991 – Утворено Кадіат (Духовне управління мусульман Криму) з наданням йому статусу 
мухтасибату. 
1991 – Поява київської громади мусульман, імамом-хатибом якої став Ахмед Тамім. 
1991 – Офіційна реєстрація в різних містах України громад Вірменської Апостольської 
Церкви. Українську єпархію ВАЦ тоді очолив єпископ Натан. 
1991 – В Україні почали діяти громади Міжнародного християнського товариства «Сім’я». 

1991 – Поява і поширення по Україні громад Церкви Єднання. 
1991 – В Одесі з’явилася громада «Євреї за Ісуса». 
1991 – Знято заборону, яка існувала в роки радянської влади, на легальну діяльність 
Свідків Єгови. Почався вихід з підпілля конфесії, формування і реєстрація її 
організаційних структур. 
1991 – Собор очолюваної митрополитом Філаретом (Денисенком) УПЦ поставив перед 
РПЦ питання про надання цій церковній спільноті автокефалії – повної канонічної 
незалежності. 
1991 – В Києві зареєстровано першу громаду Великого Білого Братства, діяльність якої 
після відомих подій на Софійському майдані була офіційно заборонена. 
1991 – В Україні відновлено діяльність громад німецьких лютеран. 
1992 – У Львові зареєстровано громаду Нової Господньої Церкви або Нового Єрусалиму. 
1992 – Ініційоване Москвою протизаконне зібрання архієреїв УПЦ в Харкові приймає 
рішення про зміщення свого предстоятеля митрополита Філарета й обрання ним 
митрополита Володимира (Сабодана). Архієрейський собор РПЦ схвалив це зміщення й 
позбавив митрополита Філарета всіх ступенів священства. 
1992 –Об’єднавчий собор УАПЦ і частини вірних митрополиту Філарету представників 
УПЦ утворив Українську Православну Церкву Київського Патріархату, обравши 
Патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Мстислава, який був главою УПЦ 
США. 
1992 – В Україні починають діяти три методистські громади. 
1992 – В Україні офіційно засновано церкву Калварі Чапел. 
1992 – Офіційно зареєстровано першу громаду огніщан – слов’янської духовної течії 
«Великий Вогонь» в Житомирі, ідеологом якої був Геннадій Боценюк. 
1992 – Утворено Головне Мухтасіббатське Управління мусульман України, яке при 
офіційній переєстрації в 1993 році одержало назву Духовного Управління мусульман 
України начолі із муфтієм Ахмедом Тамімом. 
1992 – Постання в Україні Церкви Світових Жнив, очолюваної Дм. Масоном. 
1992 – В Україні поширюється вчення буддійського ордену Ніппонзан Мьоходзі завдяки 
пропаганді його тут преподобним Дзюнсеєм Тарасавою. 
1992 – Оформлення перших громад Новоапостольської Церкви. 
1992 – Зареєстровано Євангельську Реформатську Церкву України. 
1993 – Поява в Донецьку першої громади очолюваної архієпископом Іоанном 
Береславським Церкви Божої Матері в Донецьку. 
1993 – В Києві створено першу громаду Українських язичників «Православ’я». 
1993 – Офіційна реєстрація харизматичної Церкви „Перемога”, старшим пастором якої 
став Генрі Мадава. 
1993 – Офіційно зареєстровано Церкву євангельських християн «Нове життя». 
1993 – У зв’язку зі смертю Патріарха Мстислава Всеукраїнський собор УПЦ КП обрав 
Патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Володимира (Романюка), а його 
заступником – митрополита Філарета. 
1993 – Вихід частини ієреїв та архієреїв, незгодних з утворенням УПЦ КП і входженням до 
неї УАПЦ, з об’єднаної Церкви. Відновлення УАПЦ й обрання її Патріархом Димитрія 
(Яреми). 
1994 – Офіційна реєстрація в Києві громади «Слово віри», очолюваної Сандеєм 
Аделаджею, яка з часом стала могутньою харизматичною церквою вже під новою назвою 
–«Посольство Боже». 
1994 – Офіційна реєстрація Всеукраїнського Об’єднання Церков Української 
Християнської Євангельської Церкви, очолюваної Л.М. Падуном. 
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1995 – Смерть Патріарха Володимира. Похорон Патріарха як протистояння різних 
політичних і церковних сил. Обрання Патріархом УПЦ КП Філарета. 
1995 – Зареєстовано Центр громад Свідомоті Крішни. 
1995 – Офіційно зареєстровано Держкомрелігій України Об’єднання Незалежних 
Харизматичних Християнських Церков України (Повного Євангелія), яке очолює 
А.П.Гаврилюк. 
1996 – Архієрейський Собор РПЦ визнає недоцільним надання повної автокефалії УПЦ, 
очолюваній митрополитом Володимиром (Сабоданом). 
1996 - Офіційно зареєстровано Єпископат Української Лютеранської Церкви. 
1996 – Утворено Духовний центр Українського об’єднання буддистів Школи Карма Каг’ю. 
1997 – Після приїзду в Україну пропагандистів вчення Фалунь Дафа в різних містах 
з’являються його практикуючі послідовники, які опісля об’єдналися в громади. 
1997 – Утворено Всеукраїнську Раду церков і релігійних організацій.  
1999 –Відбодова зруйнованого в радянські роки Києво-Михайлівського собору і церкви 
Пирогощі. 
1999 – Зареєстровано Національні Духовні Збори Багаї України. 
1999 - Помер Предстоятель УГКЦ Мирослав Іван кардинал Любачівський. Главою Церкви 
став митрополит Любомир Гузар. 
1999 – Реєстрація громад Армії Спасіння і різних містах України. 
2000 – Установчий з’їзд Собору Рідної Української віри у м. Вінниці. Собор очолив О. 
Безверхий. 
2001 – Офіційна реєстрація конгрегації Англіканської Церкви в Києві. 
2001 – Держкомрелігій України зареєстрував Об’єднання Євангельських Церков України. 
2002 – Початок діяльності Української реформаторської Православної Церкви , 
очолюваної натоді архієпископом Сергієм Журавльовим. 
2002 – У Вінниці зареєстровано першу громаду релігійної спільноти Святого Духа Учнів 
Вознесених Володарів.  
2002 – Початок офіційної реєстрації громад сповідників Рідної Православної Віри, 
очолюваних волхвом В.Куровським. 
2003 – Подорожуючи по Україні, Шріла Говінда Магарадж заклав початок створенню 
центрів місії Шрі Чаітаньйа Сарасват Матх. 
2004 – Перенесення осідку УГКЦ зі Львова до Києва. 
2006 – Держдепартаментом у справах релігій України зареєстровано Об’єднання 
незалежних мусульманських громад «Київський муфтіят». 
2006 – Утворено в структурі Кабінету міністрів України Державний Комітет у справах 
національностей і релігій. 
2007 – Утворено Всеукраїнський церковно-громадський форум «За Українську Помісну 
Православну Церкву». 
2007 – Архієрейський Собор УПЦ МП засудив так зване «політичне православ’я», 
притаманне біляцерковним структурам. 
 

 Хронологію релігій України склали 
 А.Колодний, О.Недавня, П.Яроцький 

 
 
 
 

НАШ КАЛЕНДАР 
 
 
 

 ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА (1722-1794). ДО 285-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 
 

 
Григорій Сковорода (1722-1794) – видатний 
український філософ-просвітитель, життєвий 
шлях якого постає як шукання Бога. В 
розумінні Бога Сковорода відступив від 
ортодоксії. Світ, природа для нього існують 
завдяки Богові, який виявляє себе в них у ролі 
закону. Ісус Христос є вилитою Богом 
«найвищою премудрістю», а не однією з 
іпостасей його сутності. Істинна людина і 
Христос – все те одне ціле. Не в дотриманні 
«зовнішніх» обрядів, а в глибокій вірі 
Сковорода вбачає спасіння. Якщо Бог є дух, і 
він живе в тобі, то й поклоніння йому, на 
думку мислителя, має бути не обрядовим, а 
духовним, через самопізнання, відкриття у 
власному серці «образу Божого». Ідеалом для 
наслідування людини є Ісус Христос. 
Параметр оцінок світоглядних орієнтацій 
Сковороди в літературі надто широкий. 
Виражаючи невдоволення ортодоксальністю 
християнства, догматизмом і авторитаризмом 
релігії, філософ був релігійним вільнодумцем. 
Але критичний підхід до релігії не виводив його за її сферу. Він прагнув дати ра-
ціоналістичне з'ясування основних положень віровчення, провести їх морально-етичне 
витлумачення, символічно розглядати зміст біблійних оповідей. Антиклерикалізм 
Сковороди побудований на його ідеях «сродності праці». Своє особисте життя він 
розглядав як життя мудреця-вчителя, який постійно перебуває у спілкуванні і зв'язках 
з Богом. Зміст молитви, за Сковородою, має бути надто простим – подяка Богові за те, 
що він потрібне зробив неважким, а важке зробив непотрібним. Філософ не виявив 
якоїсь чіткої конфесійної належності, тому своїм його вважають різні релігійні течії. А 
між тим він скоріше є творцем нового релігійного утворення, яке можна назвати 
сковородинством, громади якого свого часу існували в Україні. (А.Колодний) 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

А.Колодний 
 

ЯЗИЧНИЦТВО І НЕОЯЗИЧНИЦТВО 
 
Язичництво відроджується. Останніми роками все частіше згадується 

феномен язичництва у зв’язку із спробами в той чи інший спосіб відродити його, 
зробити масовим релігійним феноменом. Неоязичництво нині постає як світовий 
феномен. Воно вже є в багатьох країнах. Неоязичники часто збираються на свої 
форуми. Вже є міжнародне об’єднання неоязичників.  

Чим зумовлена поява цієї неорелігії? Я назвав би тут декілька основних 
чинників. По-перше, відбувається повернення людини до природи після усвідомлення 
того, що вона мстить людині за бездумні наміри повністю підпорядковувати її собі, не 
рахуючись із закономірностями і можливостями. По-друге, Маємо нині своєрідний 
супротив гнобілізації, який виявляється в прагненнях багатьох народів зберегти свою 
національну ідентичність або відродити її після краху ряду імперій. По-третє, 
традиційні історичні релігії переживають кризу, не спрацьовує їх прагнення стати над 
націями. Не збуваються їхні обіцянки і прогнози, зокрема обіцянка Ісуса Христа ще за 
час життя його покоління прийти для спасіння людства.  

Але, перш ніж говорити про неоязичництво України, з’ясуємо природу 
самого язичництва, щоб опісля засвідчити те, чи ми маємо нині відтворене 
язичництво (неоязичництво), а чи ж штучно створене нове язичництво. 

Язичництво – надто невизначений термін як в науці взагалі, так і в 
релігієзнавстві зокрема. Він набуває різного смислового навантаження залежно від 
того, хто і для чого ним користується. Академічні релігієзнавці частіше до нього 
звертаються для позначення етапу розвитку релігійних вірувань, що передував 
етнічним (національно-державним), а тим більше – світовим релігіям. Дехто з 
дослідників до язичництва відносить не родо-плем’яні вірування, а власне етнічні 
релігії того чи іншого народу. Тоді для українців язичництвом постають вірування 
умовно об’єднані “Володимировим пантеоном”. Але ж це далеко не так. Це був 
початок формування етнічних вірувань наших предків, перерваний Володимировим 
хрещенням Русі. 

Характерно, що термін “язичник” довгий час взагалі не мав релігійного 
змісту. Послідовники дохристиянських вірувань тоді не називалися кимось 
язичниками і самі себе вони так не називали. Між ними навіть не віднаходилося щось 
спільне, бо ж їхні вірування мали тоді своє чітке конкретне вираження, а їх визнавці 
поставали як прихильники якогось відомого може лише їм божества. Поняття 
“язичництво” виокремилося лише в християнському середовищі. Оскільки 
християнська релігія поширювалася переважно в містах, а дохристиянські вірування 
зберігалися в сільських поселеннях, то язичниками (поганами, селюками) звали 
сільських жителів, а їх віру - язичницькою. З часом цим поняттям позначалися не 
лише вірування, які існували в різних народів до появи християнства, і послідовників 
                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії. 

всіх дохристиянських вірувань, а й взагалі все нехристиянське. Нині ж, більше того, 
кожна християнська конфесія розглядає навіть вірування свого “християнського 
сусіда” певною мірою як язичництво.  

Характерно, що подібної позиції дотримуються послідовники всіх так званих 
історичних релігій. Вони дещо погордливо ставляться до всіх вірувань, що існують 
поза ними, іменують їх поганством із набутим опісля всім негативним підтекстом 
цього слова. Нині дійшло до того, що терміном “язичництво” йменується подеколи 
навіть все секуляризоване людське суспільство. Але зауважимо, що при цьому термін 
“язичництво” вже втрачає будь-який духовний зміст. 

Боги язичників. Для сучасної людини язичництво постає часто як набір 
різних язичницьких богів, імена яких нічого для неї не значать, яких вона, власне, не 
знає, байдужа щодо них, а відтак і до тієї релігійності, сутнісний зміст якої вони 
становлять. А між тим язичництво, як це аргументовано показує американський автор 
Гус Ді Зерига в своїй книзі “Християни і язичники” (Москва, 2002) – це людина в 
контексті природного життя, це духовний пошук нею себе у навколишньому світі, в 
якому ми часто ще губимося. Якщо в трансцендентних релігіях світ втрачає свою 
сакральність, постає як зібрання об’єктів, що не мають внутрішнього смислу, 
самоцінності, бо ж уявлення про Бога як щось повністю трансцендентне робить його 
вище цього світу, то язичництво божественне віднаходить всередині самого 
навколишнього світу. При цьому останній, не як творіння Божественного, а як його 
частинка чи вмістилище, не відокремлюється від священного, бо ж має свою 
самоцінність, до якої слід ставитися поважливо. Тому у язичника відсутня 
екзистенційна туга із-за якоїсь там безтямності буття. Для нього священне явлене у 
світі і в останньому немає чогось такого, що було б відокремленим від нього. Все тут 
має священну силу і варте поклоніння. Язичник молиться на довкілля, молиться 
всюди, бо ж все навколо є проявом священного. Для нього важливою є не втеча від 
світу, а досягнення гармонії з ним, бо ж світ не є чимось “занепалим”, гріховним, а 
виявом священного, до якого слід прилучатися, жити з ним, а не поза ним. Саме 
поклоніння світовій гармонії, як це слушно зауважує згадуваний вище Гус Ді Зеріга, є 
характерною рисою багатьох язичницьких традицій, саме цим вони в основному й 
відрізняються від релігійного монотеїзму. “Оскільки Дух іманентний, то він 
осягається людиною різними способами, які є неможливими для 
трансцендентального божества. Акцент на гармонії, а не на особистому спасінні, 
приводить до надто більшого устремління до духовного преображення і зв’язку з 
Божественним в цьому житті, а не до божественного благословення в потойбічному 

Якщо трансцендентні релігії все своє віровчення формують винятково на 
основі якогось одкровення Божого, даного ніби заради блага людини, а всі 
індивідуальні одкровення в них є істинними, коли вони співзвучні із Священними 
писаннями, то в язичництві домінує особистісне сприйняття Божественного через 
обряд, медитацію, споглядання, транс, духовний пошук і т.п. Для язичника не так 
важливою є спільність вірувань, як спільність обрядових дійств, які при цьому все ж 
утримують великий простір для індивідуальних варіацій за умови збереження певних 
успадкованих від предків форм. 

Язичник вшановує лише своїх, звиклих для нього богів, але при цьому не 
заперечує силу чужих щодо нього богів. Жодне язичницьке вірування не засвідчує 
свою єдинодостовірність й не закликає при цьому всіх до поклоніння лише його 
богам. Таке розуміння язичниками Божественного і можливих форм відносин з ним 



72                              73 
виключає якусь їх місіонерську діяльність. Оскільки в язичництві домінує 
індивідуальне сприйняття Божественного і ніхто в ньому не може претендувати на 
якусь винятковість своїх поглядів на природу духовної реальності, то будь-яка форма 
виявлення вірувань тут є істинною і не заслуговує нивілювання або обов’язкового 
наслідування. 

Язичник молиться довкіллю. Для язичника не важливим і значимим є 
якесь там освячення кимось його храму, як просто факт його розміщення на 
священному клаптику землі, від якої цей храм і одержує свою священну силу. 
Язичник молиться на все в довкіллі, оскільки в світі будь-який предмет має духовну 
силу, а відтак - і заслуговує на поклоніння йому. Це лише на початкових етапах 
розвитку язичницьких вірувань існувало поклоніння якимсь там ідолам, що нібито 
втілювали в собі Божественну силу, були тотожні їй. З часом це зникло і язичницькі 
боги постали в дещо абстрактній формі. 

У язичника також немає якогось там особливого таїнства причастя якимись 
визначеними їстивними стравами. Для нього будь-яке сприйняття їжі вже є 
священним актом, бо ж все наявне у світі є проявом священного. 

Трансцендентні релігії абсолютизують наявність у світі якогось 
фундаментального зла і, власне, тримаються на основі пропонування шляхів 
відвернення його негативної дії. Без чорта і Бог був би непотрібним, говорить народне 
прислів’я. На відміну від них у язичників світ не постає як арена титанічної боротьби 
між добром і злом, бо ж він є священним і в ньому немає місця для нечистої сили як 
невід’ємної його складової. Остання постає як щось залітне, звідкись кимось 
привнесене, привнесене тим, що боїться світу, а тому існує десь потаємно поза ним і 
виявляє себе підступно. На відміну від християн, язичники радісні у своїх обрядах, не 
прихнюплені постійно. Знаючи добре довкілля, вони постають в ньому як господарі, а 
не як гості. Тому воно їх не лякає, орієнтує на діяльність у світі, а не очікування 
якихось благ і невідомо коли, де і від кого. 

Язичник вірить у потойбічне життя після смерті, але воно у нього постає не 
як якесь там бездіяльне райське блаженство, що ми маємо в християнстві, ісламі чи в 
тому ж індуїзмі. Для нього сенс життя в самому житті. Спостерігаючи циклічну 
природу зовнішнього світу, коли все після зимової сплячки-смерті весною знову 
оживає для буйного розквіту влітку і нової смерті восени, язичник в цьому віднаходив 
незаперечну істину “вічної присутності”. Світ поставав для нього не як історія з її 
часовою протяжністю, а як плинність циклів, в яких все повторюється і не губиться, а 
лише перевтілюється. Окреме людське життя язичнику також уявлялося як цикл 
народження, смерті і нового народження. Потойбіччя при цьому поставало не як 
якесь судилище, а як невід’ємний елемент вдосконалення, оновлення, підготовки до 
нового життя. 

Відтак язичник не осмислює світ як щось існуюче поза ним, а живе в цьому 
світі, відчуваючи в ньому себе невід’ємною його часточкою. Він не протистоїть 
природі, а взаємодіє з нею, шукає себе в ній. І якщо для тієї чи іншої її частини 
людина шукає якогось покровителя, то він (лісовик, польовик, домовик і т.п.) не є для 
неї злою слою, а виявом господаря, через спілкування з яким можна досягти 
бажаного. Господар цей скоріше є уособленням природи функціонування певної 
частини світобудови, ніж чимось надприродним, а тому не потребує для засвідчення 
свого існування якихось особливих доказів. Для язичника він просто є і з ним слід 
рахуватися. 

Особливості язичництва. Насаммперед відзначимо, що не існує якоїсь 
єдиної системи вірувань і єдиного обрядового комплексу для всіх язичників, хоч у 
них є спільного багато більше, як навіть у різних християнських конфесій. Виходячи 
із вище зазначеного, визначимося в тому, що є язичництво або хто є язичник? Його 
характеризують такі особливості: 

1. Божественне є не десь поза світом, а присутнє в ньому. Священне явлене у 
світі, всередині кожної людини, рослини, тварини, навіть в об’єктах неживої природи. 
Для язичника Земля і її природні складові – це живе божество, самоврегульована 
істота, наділена свідомістю. Людина не протистоїть природі. Більше того, вона своїми 
діями не повинна приносити якусь біль природі, псувати її, навіть забруднювати. 

2. У світі існує розумна гармонія, а відтак не має місця якась боротьба двох 
начал - добра і зла. 

3. Світ – це не часова протяжність наявного в ньому, що вкладена в якісь 
лінійні часові схеми, а плинність циклів його буття. Ніщо в ньому не втрачається, а 
включається в коловорот подій. Відтак і смерть різних життєвих форм – це не кінець, 
а певна природна межа, що постає як відпочинок і відновлення сил, які будуть 
необхідні для нового народження.  

3. Найважливішим для людини є вшанування світової гармонії, досягнення 
гармонії із довкіллям, а не прагнення до якогось спасіння в потойбіччі, на чому 
акцентують увагу т. зв. традиційні церкви. За допомогою великого різноманіття 
ритуалів язичник прагне зміцнювати зв’язок між собою і довкіллям. 

4. Важливим є особистністне сприйняття Божественного через обряд, 
молитовну медитацію, духовний пошук. Визнаючи те, що Божественне може 
виявлятися у великому різноманітті форм і маючи надто багато різних уявлень про 
нього, язичник все ж схильний розглядати Божественне насамперед як жіноче начало. 

5. Боги мої є істинними для мене, інші – для інших, а тому не слід 
місіонерити, прагнути навернути когось на свою віру. 

6. Оскільки все в довкіллі має духовну силу, то не потрібно будувати якісь 
храмові споруди, одягати розпорядника богослужіння в якісь пишнотні наряди, 
сприймати жреця чи жрицю як обов’язкових посередників між тобою і Божественним 
світом. Останні можуть представляти Божество під час обрядових дійств, але ж з 
таким успіхом цю роль може виконати і хтось інший. 

7. Образ диявола (сатани) ніколи не існував в язичницькому пантеоні, а був 
повністю зконструйований християнською теологією як тінь християнського Бога. 
Замість нього язичник вшановує творіння як взаємопроникаючу спільність постійно 
змінюваних сил. В язичницькій міфології не існує архетипів зла. Відтак 
прирівнювання язичників до сатаністів історично і нині прямо суперечить змісту 
язичницького віровчення (Див.: Юдит А. Новое язычество. – М., 2004. – С. 15). 

8. У язичників немає, як у християн, віри в систему „гріх-покарання”, бо ж 
недобрий вчинок щодо іншого є недобрим щодо божества, часточкою якого він є. 
Відтак треба жити так, щоб не приносити якісь прикрощі іншому.  

Враховуючи вище зазначене про язичництво як специфічний пласт духовної 
культури, не можна абсолютно погодитися з тими негативними підходами до нього, 
примітивними оцінками, які побутують не лише в іноязичницьких віруваннях, а 
навіть в деяких історичних працях. Християнство, як і всі інші історичні релігії, має 
порівняно незначну історію. За умов їх відсутності передуюча їм віра цілком успішно 
виконувала свою світоглядну, виховну та орієнтаційну роль, виявляла належну 
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суспільну та етичну функціональність. Вона поставала як своєрідна картина природи і 
господарки людини в ній. Саме тому з приходом нових вірувань вона не зникла 
безслідно. Більше того, стала функціонувати з ними паралельно, подеколи в чистому 
своєму вигляді, але частіше асимільовано в нові вірування. Язичницька картина 
природи і людини в ній новими релігіями, переважно світовими, була доповнена 
картиною людини і з’ясуваннями її місця у світі, її відносин з іншими людьми. 

Відтак язичництво – це особливий вид духовності, який хоч і співзвучний з 
іншими віруваннями, але має свої, лише йому притаманні особливості. На думку 
М.І.Костомарова, сутність язичництва полягала в обоженні природи, визнанні якоїсь 
містичної сили за предметами і явищами довкілля, поклонінні Сонцю, небу, воді та 
землі, вітру, деревам, птахам, камінню тощо. “Релігійні уявлення слов’ян частково 
втілилися у формі ідолів, але у них не було ні храмів, ні жерців, - пише мислитель. - 
Вони мали досить неясні уявлення про людину після смерті, потойбічний світ 
вважався їм продовженням справжнього життя”. 

Українське язичництво в його періодизації. Нам нині складно, а часто й 
неможливо реконструювати в повному обсязі віроповчальної і обрядової складових 
українське язичництво як релігію. Як правило, якісь письмові джерела про цей пласт 
релігійності не збереглися. Дещо для цього нам дають пам’ятники усної народної 
творчості, які беруть свій початок ще з дохристиянської доби, хоч почали їх 
записувати лише з ХVІІІ-ХІХ століть і вони виявилися значною мірою 
християнізованими. Далеко більше інформації дають предмети матеріальної культури 
– археологічні знахідки, мистецькі витвори того часу тощо. Дослідники звертаються 
ще й до виокремлення тих елементів давніх вірувань, які були асимільовані до себе 
сучасними релігійними системами. Відтак українське язичництво нині живе у трьох 
своїх різновидах: 1. позаконфесійні віросповідні вияви в світорозумінні і 
світоставленні, наявні практично у всіх людей; 2. складова тієї двовірності, яка 
притаманна послідовникам традиційних релігій; 3 відроджувані форми язичницьких 
вірувань і обрядодій різних рідновірських течій.  

Варто зауважити, що й самі язичницькі вірування не залишалися 
незмінними, оскільки через них виявлялася значною мірою культура народних мас. 
Навіть наші давньоруські письменники не визнавали язичництво чимось сталим і 
прагнули простежити еволюцію прадавніх вірувань своїх предків. Так, в “Повісті 
врем’яних літ” під 986 роком вміщено “Промову філософа” – грецького 
проповідника, який прибув до Києва, щоб навернути в християнство князя 
Володимира. Промовець виокремлює два основні етапи у розвитку язичництва. Якщо 
перший характеризує поважання людиною навколишньої природи, то на другому вже 
з’явилося виготовлення ідолів і вшанування їх через принесення жертв. 

Інша періодизація історії язичництва вміщена в цій же “Повісті” (за 
Іпатіївським списком) під 1114 роком. Її автор подає міфічний родовід єгипетських 
богів, не переживаючи із-за того, що центральне місце в ньому посідає грецький бог 
Гермес, він же – слов’янський Сварог. Після нього двадцять років царював його син 
“именем Солнце, его же наричють Дажьбог”. Тут ми знаходимо спробу якоїсь 
періодизації світової історії. Якщо на початковій стадії її, коли люди перебували ще в 
кам’яному віці і панував колективний шлюб, люди не знали єдиного бога, то опісля, з 
появою моногамної сім’ї і появою чоловіка як її глави, з переходом до обробки 
металу з’являється головне божество неба і вогню - Сварог. Третім етапом було 
соціальне розшарування, виплата данини “царям”. 

Історично більш вірогідну періодизацію язичницьких вірувань на наших 
теренах знаходимо в “Слові св. Григорія, изобретено и толцех о том, как первое 
погани суще языци кланялись идолам и требы им клали; то и ныне творят” – пам’ятці 
ХІІ століття. Тут виокремлюються три головні періоди еволюції релігійних уявлень 
давніх слов’ян: 1/поклоніння берегиням і упирям; 2/поважання Рода і Рожаниць; 
3/моління Перунові, Хорсу, Мокоші та Вилам. 

Українці завжди були землеробською нацією. Постійний зв’язок із землею, 
зрозуміло, позначився на їхній духовності, наклав на неї відбиток селянськості. Тому 
культ Землі, землеробської праці є основою світобачення українського селянина. 
Земля, яку він називає ненею, в його фольклорі навіть стоїть над Богом і святими. 
Згадаймо принагідно тут колядку “Святі орачі”. В ній святий Миколай за плугом 
ходить, святий Михайло волоньки гонить, Господь-Бог ріллю всіває, Син Божий її 
зволочає, а Мати Божа їм їстоньки носить. Лише філософія Землі українця, згідно з 
якої праця на ній є священною справою, дала йому можливість включити божественні 
сили у землеробський цикл і не вважати такий хід мислення чимось гріховним. 

Неоязичництво як видозмінена первісна духовність. Нині світ переживає 
етап відродження язичницьких вірувань. Кількість язичницьких громад неухильно 
зростає і до того ж у різних країнах. Відома дослідниця цього феномену Анодеа Юдіт 
відзначає, що „на сьогоднішній день неоязичництво – це релігія Америки, яка 
найшвидше розвивається. Фемінізм, забруднення довкілля, спрага на практичну 
духовність і розчарування в ієрархічних світових релігіях штовхають людей різного 
віку до релігій їх предків… Неоязичництво як світова і індивідуальна релігія виходить 
на перший план сучасної духовної культури”. Тяжко нині назвати кількість язичників, 
зауважує дослідниця, бо ж із-за наявних переслідувань можна навіть, проголосивши 
себе язичником, втратити дітей і сім’ю. „Проте, незважаючи на це, в США виходить 
500 язичницьких періодичних видань з аудиторією від 50 осіб до 30 тисяч. І ці цифри 
швидко зростають. За моїми підрахунками, в США як мінімум є один мільйон осіб, 
які б назвали своєю релігією язичництво, якби воно було включене до державного 
перепису населення. Багато людей, дізнавшись, що таке язичництво, заявляють: „Та я 
завжди у це вірив, просто не знав, як це називається”. (Юдит Анодеа. Новое 
язычество. – М., 2004. – С. 5 - 6). Відбувається відродження язичницької духовності 
на фоні домінуючих в світі світської і християнської культури. Але зауважимо, що 
лінія успадкування язичницьких вірувань при цьому не є неперервною. Язичництво 
постає дещо у видозміненому і осучасненому вигляді. Саме тому його називають 
неоязичництвом. 

В чому ж особливість неоязичництва? 
Домінування в духовному житті більшості народів світу історичних релігій, 

зокрема християнства, навіть певна співпраця і співпадіння інтересів Церкви і 
держави спричинили те, що в їх свідомості і побуті уціліли лише деякі фрагменти 
давніх язичницьких вірувань. Більше того, останні зазнали на собі певного впливу не 
лише суспільства, а й нових релігій, а тому вже не постають у всій своїй первозданній 
повноті. 

Ще одне. Послідовники неоязичництва - це люди сучасного світу, які у 
своєму світобаченні надто сильно відмінні від своїх далеких предків, далекі від 
господарчої сфери їх зайнятості. Рису цілісності світогляду вони прагнуть перенести і 
на язичницькі вірування, скомпонувати останні в такий спосіб, щоб вони поставали як 
єдина релігійна картина для колись відмінних у своїх віросповідних виявах регіонів. 
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Притаманна давнім язичникам схильність до індивідуальної імпровізації обрядових 
дійств замінюється конструюванням системи обов’язкових для виконання ритуалів 
всіма неоязичниками. З’являється штат професіоналів-служителів релігійного культу, 
наявне прагнення до вибудови язичницьких храмів, укомплектування, а то й творення 
якихось “священних текстів” тощо. З’являються також регіональні і світові центри 
сучасних язичників з подібним для історичних релігій штатом керівників і 
функціональним приписом. Якщо якісь конкретні язичницькі вірування з’являлися 
стихійно і протягом порівняно великого проміжку часу, то в неоязичницьких 
системах є конкретні їх творці і розпорядники, навіть визначений час їх появи і 
трансформування. 

Та ж Анодеа Юдіт визначає неоязичництво як „сучасний соціальний і 
релігійний рух, що грунтується на реконструйованих і адаптованих політеїстичних 
природних релігіях наших предків… Неоязичництво – це релігія, яка поєднує свіи 
міфологічний і світ реальний, небо і землю, життя і смерть, особистість і всесвіт. Це 
інклюзивна, а не ексклюзивна релігія, життєлюбива, а не самозречнювальна, 
циклична, а не прямолінійна. Язичництво має більшу схильність до досвіду, а не до 
віри, до любові, а не до страху” (Там само. – С. 6 - 7).  

Язичництво українців - не минущий феномен. Українське язичництво як 
самобутній пласт релігійності нашого народу, незважаючи на всі тисячолітні потуги 
християнських церков знищити його або охристиянити, все ж не відійшло в небуття. 
Воно зберігалося в усній народній традиції, в охристиянізованих обрядових формах, 
родинному житті тощо.  

Відродження українського язичництва як окремої релігійної системи, 
відмінної від християнства й інших історичних релігій, відбулося в середині минулого 
століття. Велика заслуга в цьому професора Володимира Шаяна, який все своє життя 
присвятив очищенню духовної скарбниці українців, поверненню їх до своєї Рідної 
Віри. Перша громада рідновірів з’явилася серед українців діаспори в Канаді у 1981 
році. В Україну ідеї відродження Рідної Віри проникли лише десь 10-15 років тому. Із 
США на українські терени також було занесено рунвірство, творцем якого постав Лев 
Силенко ( Див.: Колодний А.М. Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра). – К., 
2002; Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. – К., 2005). 

Аналізуючи українське неоязичництво (часто зване ще як рідновірство) у 
різних його конфесійних виявах (Рідна Віра, Собор Рідної Православної віри, Родове 
вогнище Рідної Православної Віри, Великий Вогонь, Рідна Українська Національна 
Віра та ін.), я б означив такі його особливості: 

1. Українське неоязичництво загалом є не відтворенням давнього 
українського язичництва, а скоріше його реконструкцією, що дає підставу говорити 
про нього не як про неоязичництво, а як про нове язичництво. 

2. Всі неоязичницькі конфесії зорієнтовані на відродження і відтворення 
автохтонного українства, яке ще міцно збереглося в обрядово-побутовій сфері 
українського села. 

 3. Неоязичницькі рухи і їх громади постають насамперед як форма 
організації національно-свідомої української інтелігенції, яка в такий спосіб прагне 
відродити, зберегти й утвердити національну духовність. Проте українське селянство, 
перебуваючи в історичній сплячці, не сприйняло неоязичництво, хоч воно є й 
ближчим до його традиційних форм світобачення і світоставлення. 

4. Заслуга неоязичників в тому, що вони привернули увагу до національних 
святинь, виробили загалом дцієву систему національного виховання. 

5. Всі неоязичницькі течії в той чи інший спосіб сакралізують Україну і 
висловлюють припущення про її місійне покликання. 

6. Неоязичництво зорієнтоване на забезпечення людям повноцінного і 
гармонійного земного життя. 

7. Більшості засновників і керівників неоязичницьких течій характерним є 
устремління до самосакралізації. 

8. Віроповчальні системи всіх неоязичницьких течій характеризує певна 
штучність, довільність при їх формуванні. 

9. Конфронтаційність рідновірців щодо християнства, войовнича 
антихристиянськість змінюється поміркованістю, толерантністю щодо цієї світової 
релігії і навіть бажанням співпраці в ряді питань. 

10. Якщо українське язичництво у своїх віроповчальних і обрядодійних 
складових поставало стихійно, то його неоязичницькі вияви формуються 
усвідомлено, часто на фантазійній основі, ніж на основі опрацювання збережених 
язичницьких пам’яток. 

Про всі означені вище рідновірські течії наш часопис „Релігійна панорама” 
вже видруковував окремо інформації в Сторінці конфесії, а тому я не бачив потреби 
повторюватися. Вони написані переважно керівниками цих конфесій, а відтак не 
містять якихось необ’єктивних матеріалів про них.  

 При розгляді історії релігії в Україні ми часто ще йдемо за нав’язаними 
православно-богословськими оцінками її, нехтуючи неоправдано при цьому 
порівняльно-історичним підходом до аналізу явищ. А між тим‚ коли припустити, що 
Володимирова реформа язичництва початку 80-х років X ст. мала б успіх‚ то чи 
можна з впевненістю сказати, що язичництво не було б у нас на тому ж самому рівні, 
якого пізніше досягло православ’я – рівні ідеологічного захисника влади? В такому 
разі в язичництві від його природності як релігії залишалося б з кожним століття все 
менше і менше. Це ми маємо й в РУНВірі.  

До того ж, функціонуючи в поліконфесійному середовищі, їй слід 
рахуватися з реаліями релігійного життя, визнавати те, що історію заднім числом не 
перепишеш, а її данність (навіть ту, що є) можна повернути на шлях служіння 
Україні, українському народу в цей складний час одержаного ним останнього шансу 
на національне виживання. Не відштовхувати слід рунвірам від себе українців-
християн (подеколи навіть в образливій формі), а шукати шляхи до співпраці з ними в 
ім’я спільної мети, яка зветься УКРАЇНА. 
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ 
 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ПРАВЛІННЯ УАР 
 

7 грудня відбулося засідання Ради Правління Української Асоціації 
релігієзнавців. У ході засідання було розглянуто цілий ряд питань поточної работи 
Ради в другому півріччі 2007 року. Основні акценти інформації Президента УАР 
проф. А.Колодного – організаційні заходи діяльності Ради, зорієнтовані на виконання 
практичних завдань, передбачених планом роботи УАР. Успішною була робота Ради 
в аспекті забезпечення видавничої діяльності УАР, що здійснювалося спільно із 
Відділенням релігієзнавства ІФ НАНУ й окремими обласними осередками Асоціації. 
За цей час зокрема видрукувано чотири числа квартальника „Українське 
релігієзнавство”, шостий том десятитомника „Історія релігії в Україні” (підготовлено 
до друку сьомий), вже сформовано 12 число „Релігійної свободи”. Вийшли у світ 
збірники матеріалів конференцій, що відбулися в Тернополі, Львові, Чернівцях, Києві 
та Луцьку. Другим виданням видрукувано за редакцією й упорядкуванням М.Бабія 
збірник „Свобода совісті та віросповідання в контексті міжнародних й українських 
правових актів та релігійних документів”. Наголошувалося на необхідності 
активізації роботи членів УАР з написання статей-довідок до першого тому 
„Української Релігієзнавчої Енциклопедії”.  

 Здобутком в роботі Ради Правління, як і взагалі УАР, є кількість і якість 
(практична значущість) проведених наукових і науково-практичних конференцій, 
круглих столів. За півроку відбулося 14 таких заходів як загальноукраїнського, так і 
регіональних рівнів. Особливу активність в цій ділянці роботи виявили Л.Филипович 
і М.Бабій, голови обласних осередків названих міст. 

 Заслуговує на увагу також робота із налагодження міжнародних зв’язків 
УАР з відповідними науковими релігієзнавчими центрами Європи, США, країн СНД. 
Говорилося про співпрацю із релігійними оргшанізаціями, засобами масової 
інформації, надання допомоги обласним осередкам у проведенні ними масових 
заходів, наукових конференцій. 

 Президент УАР звернув увагу на ряд недоліків в роботі Раді Правління, 
обласних осередків. Нагальним стало питання перереєстрації членів УАР (навіть з 
видачею членських квитків), створення кімнати-музею українського релігієзнавства, 
налагодження інформування осередків про всі ті заходи, які передбачає проводити 
Правління УАР. 

 На Раді Правління було заслухано інформацію секретаря координаційної 
Ради з питань релігієзнавчих досліджень О.Недавньої про роботу над тематикою 
бажаних для дослідження тем при написанні дисертаційних робіт. При цьому було 
висловлено ряд слушних зауважень і пропозицій. 

 Віце-президент УАР Л.Филипович проінформувала про ті конференції, які 
будуть проводитися в наступному році й зосередила увагу на тому, що має робити 
Рада Правління УАР. 

 Затверджено план роботи Асоціації на 2008 рік. 
  

Віце-президент УАР  М.БАБІЙ 
 

*** 
 

Новаторством у роботі Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. 
Г.С.Сковороди НАН України стало проведення грудневих всеукраїнських 
наукових колоквіумів із планових тем, виконання яких завершується. Так, по 
темі „Стан і прогнози релігійного життя України на ближню перспективу” в 
грудні 2006 року доповідачі зосередилися переважно на понятті „стан релігійного 
житя”. При цьому особлива увага приділялася аналізу релігійних процесів в їх 
конфесійному зрізу.  Тези доповідей цього колоквіуму  були видрукувані в 
дванадцятому числі РП за 2006 рік. Свої прогнози щодо релігійного життя 
України на ближнє десятиліття науковці Відділення висловили  на грудневому 
колоквіумі 2007 року. Тези їх доповідей РП почала видруковувати вже в цьому 
числі. Водночас співробітниками Відділення написана двотомна колективна 
монографія „Україна релігійна”. Перший том  (про стан релігійного життя) вже в 
друці. Том з прогнозами вийде у світ до літа 2008 року. 

На четвертій сторінці обкладинки цього числа часопису видрукувано перелік 
наукових релігієзнавчих конференцій 2008 року. Це переважно ті конференції, 
до організації і проведення яких прилучиться Відділення релігієзнавства. 
Особливий акцент в році приділяється проблемам україно-ватиканських відносин 
в їх історії і сьогоденні. Концепція циклу цієї тематики конференцій була 
вироблена на установчій конференції цього року, яка відбулася на базі 
Прикарпатського університету. Вирішується питання проведення заключної 
конференції разом з ватиканськими інституціями в Римі. На травневу 
конференцію в Києві з проблем свободи віросповідань її організатори будуть 
запошувати керівників державних структур із постсоціалістичних країн. 
Питанням толерантності міжконфесійних відносин присвячено низку 
конференцій, які будуть проведені в ряді міст України (і не лише в обласних, а й 
районних, зокрема в Дрогобичі, Стрию і Бориславі). Актуальними на 
конференціях 2008 року будуть питання співвідношення релігієзнавства і теології, 
світської і духовної освіти. 

 
 
 
 
 
 

ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
В грудні з великим шумом відзначається свято Миколая. Додають ще 

Мірлікійського. Але це не прізвище реального митрополита четвертого століття, а 
назва колись існуючої на території нинішньої турецької провінції Анталії країни 
Лікія, столицею якої було місто Мір (тепер – Демре). У місті збереглися руїни 
тепер реставрованого храму, де здійснював в ІУ столітті богослужіння цілком 
реальний владика. Помер Миколай, як і всі смертні помирають, в 343 році. Він 
славився своїм чудотворенням. Пишуть, що навіть оживленням мертвих, хоч собі 
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життя не спас. Що тільки не напишеш після того, як вже пішов з білого світу 
об’єкт описання. В його чудачествах наочно вже не переконаєшся. Кажуть, що 
було колись таке. Достовірність явища, як це робиться нині, тоді ніхто офіційно не 
засвідчував, а для привабливості паломників можна було будь-яку легенду 
витворити вже після смерті чудотворця. Говорять, що в місцевому храмі Миколая 
в центрі є зірка. Якщо ти станеш на неї, то нібито виповняться всі твої побажання. 
Ось і їдуть туристи до цього розрекламованого храму, хоч в саркофазі Миколая, 
який знаходиться в місцевій церкві, його мощей з ХІ століття немає. Їх викрали і 
вивезли до італійського міста Бар італійські купці. Там вони знаходяться й понині. 
Правда, щоб придати цій місцині Анталії більшу привабливість, бо ж якось не 
воно їздити до пустого саркофага, вже турки поширюють версію, що італійці 
вкрали не мощі Миколая, а когось іншого. А нетліючі залишки святого Миколая 
знаходяться в одній із нещодавно відзнайдених гробниць в закритій частині 
храму. Правда, якісь експертизи з цього приводу не проводилися, бо ж як 
встановити те, які кістки належали дійсно митрополиту. За йому належні можна 
видати будь-які із тогочасних поховань. В Демре до Миколая в храмі його імені, 
опікуваному Константинопольським Патріархатом, моляться з проханням 
зцілення, вдалого одруження, втіхи від різних нещасть, вдоволення потреб та ін. А 
що стосується подарунків від Миколая дітям, то тут розповідають таке. Нібито в 
часи його життя один міщанин збирався продати в рабство одну із трьох своїх 
доньок, бо ж не мав коштів, щоб видати її заміж. Почувши про це, Миколай 
нібито потаємно підкинув цьому міщанину через відкрите віконце мішочок із 
золотом. Відтак він спас дівчину від її продажу. Звідси нібито й походить звичай у 
день Миколая обдаровувати дітей. Окрім зимового Миколая (грудень), є ще й 
весняний (травень). Це свято на честь перенесення мощей святого з міста Мір до 
італійська міста Бар. Хоч слід відзначити, що Католицька Церква не має Миколу 
серед особливо вшановуваних святих. Вона залишила його православним 
(А.Колодний). 

В районі Південного полюсу Місяці до 2020 року американці мають намір 
збудувати спеціальне містечко, в якому зможуть постійно жити люди. Це дасть 
можливість глибше пізнати внутрішню будову супутника Землі, дослідити його 
походження, як і походження всієї Сонячної системи, бо ж біблійна версія 
творіння є явно простою оповіддю. До того ж, з Місяця краще можна пізнати 
Землю і всі процеси, які на ній відбуваються і які відбуваються над нею. З Місяці 
можна краще пізнати і Всесвіт, бо цьому заважає природний фон нашої планети. 
Можна буде також вирішити питання транспортування з Місяця на Землю тих 
копалин, яких у нас обмаль. Два-три польоти на Місяць десятитонних космічних 
ткораблів дадуть можливість привезти звідти для створення екологічнот чистих 
генераторів гелію-3, які забезпечать на рік все людство енергією. Ці польоти 
коштуватимуть дешевше від нинішніх витрат на вироблення електроенергії 
атомними електростанціями. Місяць стане сировинною базою для землян і щодо 
інших потрібних їм копалин. Мають намір американці також використати Місяць 
як проміжну базу для польоту на Марс. Ось все це є дійсним чудом, а не той 
примітив з чудакуванням так званого оновлення ікон, а нині вже й картин. 

 
 



Протягом року співробітники Відділення брали участь в роботі 65 наукових 
конференцій, де виголосили 206 доповідей і повідомлень. Ми постали організато
рами або співорганізаторами 15 наукових конференцій, 6 круглих столів. Серед 
них: «Релігія і Церква в пострадянських країнах»(міжнародна, Київ, травень), 
«Нові релігії України» (всеукраїнська, Київ, квітень), «Міжконфесійний діалог 
як складова становлення громадянського суспільства» (всеукраїнська, Київ, гру
день), «Прогнози релігійних процесів в Україні» (всеукраїнська, Київ, грудень) 
та ін. Розпочато разом із Прикарпатським університетом проведення циклу кон
ференцій з теми «Україна і Ватикан». Відділення прилучилося до роботи Шостої 
Міжнародної молодіжної школи з релігійної толерантності. Співробітники актив
но виходили в теле- і радіоефір.

Відділення співпрацює із п'ятьма міжнародними релігієзнавчими асоціаціями. 
Протягом року мали 17 людиновиїздів з науковими цілями в 11 країн зарубіжжя. 
Виголошено там 12 доповідей на наукових конференціях. Мали творчу співпрацю 
з понад 20 церквами і релігійними організаціями країни. Як повноправний член 
входили до Всеукраїнського Біблійного Товариства.

Окрема сторінка нашої роботи — підготовка наукових кадрів. Відділення має 
свою аспірантуру і докторантуру, систему пошуківства, а також Спеціалізовану 
раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій на здобуття наукового 
ступеня з філософії, історії та соціології. Протягом року захистилися три наші 
докторанти — В.Докаш, С. Кияк та Л.Шугаєва (наук.консультант — проф. 
П.Яроцький), п'ять наших аспірантів. У Відділені утворено науково-дослідниць
ку групу з ісламознавства. Постійно поповнювалася новинками релігієзнавчої і 
релігійної літератури, біля 80-ма релігійними періодичними виданнями наша 
Бібліотека релігієзнавця.

Наукові здобутки Відділення знаходять свій вихід у тій викладацькій роботі, 
яку ведуть спіробітники у 16 світських і 5 духовних навчальних закладах країни, 
в підготовлених шести науково-методичних матеріалах.

Мені часто задають питання: Анатолій Миколайович, чому ви ніяк не реагуєте 
на вияви тієї критики на вашу адресу, яка звучить на деяких сайтах? Я 
відповідаю, що їх просто не помічаю, навіть не читаю. Можу спілкуватися лише з 
науково плідною науковою інституцією, співпрацювати, дискутувати чи навіть 
змагатися з нею в наукових здобутках. Наші ж наукові здобутки ( а це лише за 
останні 12 років біля 300 книг, журналів і брошур) визнає світове релігієзнавче 
співтовариство, якщо запрошує нас (з його оплатою) на свої наукові форуми. З  
«голими релігієзнавцями», здобутки яких навіть через мікроскоп не побачиш, які 
хочуть нажити собі піар (та й гроші від когось) на критиці, а не на здобутках на
укового творення, навіть бачитися не хочу. Тут завжди згадую слова О.Пушкіна: 
«Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Можу згадати 
ще й байку Крилова «Слон и моська». Гадаю, дорогий Читачу, що тепер зрозумів, 
чому я так назвав ці свої сторінки. Нам своє робить, як би там хтось не божеволів!

Професор Анатолій К О Л О Д Н И Й

Закінчення. Поч. 2-й стор. обкладинки.
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Огієнківські читання

Кила, Інститут філософії ім.Г.Сковороди 
ПАНУ, Інститут історії України НАЛУ, 

Інститут української археографії та 
джерелознавства ім.МГрушевського НАЛУ, 

Українська Асоціація релігієзнавців, 
Київський національний університет 

ім.Т.Шевченка, Національний медичний 
університет ім. О-Богомольця, Національний 

авіаційний університет, Київська Духовна 
академія УІІЦ КІ1

Анатолій Колодний 
(044)279-48-12 
(067)466-97-03
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Актуальні проблеми 
міжкопфесійішх відносин на 

Львівщині
Дрогобич, Борислав, Стрий 

УБТС, ДрПУ

Володимир Кондор 
(067)23-070-41 

Людмила Филипович 
(044) 278-51-49 (067) 959-92-81
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0 Освіта і релігія в Украйні: 

пошуки шляхів порозуміння
УАР, Київський педуніверситет 

ВРЦІРО
Людмила Филипович 

(044)278-51-49 
(067) 959-92-81
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нь Релігійні меншини в Україні: 

стан і прогнози розвитку
Київ, Інститут філософії НАЛУ, Українська 

Асоціація релігієзнавців

ВР ІФ, УАР 
(044)279-04-18, 

279-48-12,278-51 -49 
cerif@ukriink.ua

Р
Українсько -  Ватиканські 

відносини в контексті суспільних 
і міжконфесійних проблем

Івано-Франківськ,
Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

Кияк Святослав Романович 
(0342) 59-60-66

E-mail: kr@pu.if.ua, e_lp@mail.ro
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5 Суспільно-політичні виміри 

релігійних процесів в Україні
Чернівці,

ЧНУ ім.Ю.Федьковича 
ВРІФ НАНУ, УАР

Докаш Віталій Іванович
(0372)24-08-81 (067)769-90-13 

E-mail: conf-rel-08@rambler.ro
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Богословські чигання «Потенціал 
Церкви та шляхи його реалізації в 

процесі формування 
громадянського суспільства»

Чернівці,
ЧНУ ім.Ю.Федьковича, філософсько- 

теологічний факультет

о.Миколай Щербань 
вул. Коцюбинського, 2, 
м. Чернівці-12, 58012 

(0372) 58-47-29
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Н

Громадські чигання 
«Релігієзнавство vs теологія»

Київ, НаУКМА, Інститут філософії НАН 
України, УАР Головащенко С.І. 

Филипович Л.О.

НаУКМА, Сковороди 2, 
(044)425-60-11 
ВРІФНАНУ 

(044) 279-04-18,278-51-49 
E-mail: cerif@ukrlink.ua

І  <4 Історія релігій в Україні Львів, Музей історії релігій, Інституту 
релігієзнавства (О.Недавня)

пл. Музейна 1 Львів 79008 
Омельчук Марія Миколаївна 

(032)272-91-00 
E-mail: religio@ukrpost.ua
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6 X Кримська релігіезнавча 
конференція «Релігія в житті 

людини і суспільства»
Севастополь, Національний музей «Херсонес 

Таврійський»

Реєстрація до 10.01.2008 
Н.Алексеєнко 

ChersonesReligio@yandex.ru 
99045 Севастополь, ул.Древняя 1, 

Національний заповідник 
(0692) 55-02-78
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7 Проблема свободи віросповідань 
в постооціалістичних країнах

Київ, Інститут філософії НАНУ, Українська 
Асоціація релігієзнавців (Л.Филипович, 

М.Бабій)

ВР ІФ, УАР (044)279-04-18, 
279-48-12,278-51-49 

cerif@ukrlink.ua
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5 Релігія в житті особи і 

суспільства
Херсонський державний університет 

Інститут філософії НАНУ, Українська 
Асоціація релігієзнавців

Недзельські К.К. і Н.І. 
(0552)437-265 

Недзельська Юлія 
(093)45-77-566
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ов

те
нь Толерантність міжконфесійних 

відносин
Запоріжжя, Запорізька Державна Інженерна 

Академія, Церіс УАР
Віктор Степанович Калюжний 

(0612) 60-13-56 
Факс: (0612) 12-38-87 

E-mail: filos@zgia.zp.ua
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1 Україна і Ватикан: проблеми 
освіти Одеса, УАР, ХДЕУ

Крижанівський Р.О. 
65014, Одесса 14, а/я 71, ХГЭУ 

(048)711-73-85 
E-mail: hgeu.odessa@mail.ro
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д Релігійний досвід і толерантність Дніпропетровська Фінансова академія, УАР Мурашкін Михайло Г еоргійович 
(0562)426-439
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