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ПЛЕКАЙМО СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!
Шановний Читачу!

Один наш високопосадовий північний сусід, який числить себе в християнах, їздив навіть для засвідчення ць
ого до святих місць Ізраїлю та Греції, годинами вистоює на кожному великому православному святі біля Патріарха 

Р П Ц  (може при цьому й шкодує, що сам не є ним, а тому пнеться в монархи), впро
ваджує в школи, нехтуючи багатоетнічністю й полірелігійністю своєї країни, вивчен
ня православної культури із сподіванням на визнання своєї богомданності Р П Ц , ви
нищує борців за свободу чеченського народу, називаючи їх бойовиками, ув’язнює або 
виганяє із своєї країни борців за демократію, став погрожувати і нам, українцям.

З а  що? Дивись за те, що ми в своїй історії вшановуємо своїх дійсних героїв, а 
не фашистів типу Петра І чи маршала Жукова, який ладен був всіх українців, як
що не винищити у штраф-батальйонах (так загинув і мій батько), то відправити до 
Сибіру, за яким Сонце сходить. З а  те, що ми у своєму домі хочемо говорити 
батьківською мовою і не хочемо терпіти чужомовного нашестя. З а  те, що ми свої 
пісні співаємо, а не його рідні зі словами, що «всё, что мною пройдено, всё вокруг 
моё». З а  те, що ми не прагнемо повернення в державу, яку «сплотила навеки вели
кая Русь» і в якій він може відродити давню традицію монаршого правління, зни
щивши буття іноросійських народів. З а  те, що, прагнучи обезопасити свої землі від 

навали «білих ведмедів», зробити стабільними свої кордони, ми прагнемо знайти від них захист в натовському 
союзі. Та багато ще за що.

Чим же цей правитель погрожує? Не тим, що по здешевлених цінах заллє нафтою Україну. Н е тим, що при
пинить інформаційну брехливу інтервенцію на Україну, засилля на її теренах друкованої в його країні продукції, час
то порнографічної і окультної. Не тим, що вибачиться за все те зло, яке здійснив північний сусід-колонізатор щодо 
українського народу. Н е тим, що поверне загарбаний і незаконно привласнений його країною спільний золотий за
пас всіх республік Радянського Союзу, все спільне майно, в тому числі і в закордонних представництвах. Н е тим, 
що припинить втручатися у справи православних України і свою, навіть особисту, підтримку, як він влучно сказав, 
«Російській Православній Церкві в Україні». Не тим, що припинить розглядати українські землі як такі, які є, як 
московсько-православні твердять, їх «канонічною територією». Н е тим, що визнає Україну, як і всі інші країни, що 
постали після розпаду С Р С Р , незалежними, здатними самостійно розпоряджатися своєю долею, шукати са
мостійно, а не із згоди Москви, собі друзів і союзників. Не тим, що перестане розглядати Православну Церкву Ук
раїни, як він сказав «Російською Православною Церквою в Україні».

А  чим погрожує? Дивись, словами своїх мілітарних служакнавіть навіть ядерною зброєю, добившись ще за 
часу президентства Кравчука звільнення від неї України, щоб потім можна було прибирати нас вже голими руками 
і не одержати від нас при необхідності «ядерного ляпаса». Він погрожує (та й не тільки) підтримкою й активізацією 
протидії становленню української незалежності і українського національного відродження тієї «п’ятої колони», яку 
сформував ще в роки союзу т.зв. «республик свободных» в Україні. Ц е насамперед ті 20%  росіян, які із зрозумілих 
причин опинилися на українських теренах (майже повністю в містах). Ц е те відправлене на пенсію офіцерство Р а 
дянської Армії, яке після виходу на пенсію у свої 45 мало право поселятися в містах власного побажання, а ними 
були переважно українські обласні й районні центри. Це завезені з  Росії в промислові новобудови України робітни
ки. Це колишні вояки Радянської Армії із їхніми сім’ями (переважно російського походження), які служили у 
військових частинах іусто розміщених на українському пограниччі із Н А Т О . Ц е й десь 20%  зросійщених, пере
формованих у малоросійство українців, які стали розглядати свій «російський статус» як своєрідну втечу від ук
раїнського простолюдства, нібито якоїсь цивілізаційної відсталості. Ц е й та негативна громадська думка щодо ук
раїнства, української історії і духовності, яка формувалася навіть в українських школах. Тут ніколи не говорили про 
те, що вершники Сагайдачного гарцювали свого часу по Москві, а говорилося переважно про поразки українців — 
Берестечко, Полтаву, Крути...

Всебічно в цьому Російській імперії — чи царській, а чи ж комуністичній — допомагала Православна Церква. 
Щ е з року поглинення Московським Патріархатом у 1686 році Київської Митрополії наступило нищення на на
ших теренах православним колонізатором всього українського. Воно було так винищене, що українець навіть забув, 
що він українець. Ного формували навіть не малоросом. Коли в нього питали, хто він, то чули тупу відповідь: ми 
— православні. Щ е й нині по Україні швендяють козачки із «ми православних», для яких все українське є гріхов
ним, не від Бога. Як не гірко, а в ролі підпасків у цьому продовжуваному колонізаторстві (пасун бо сидить в 
Москві) постають митрополити українського походження Іван Петрович Середній (він же -Іриней Дніпропет
ровський), Ростислав Пилипович Ш вець (він же — Лазар Кримський), Роман Васильович Ш укало (він же — 
Іларіон Донецький), Никодим Степанович Руснак (він же — Никодим Харківський), а ще й архієпископи і єпис
копи (за винятком хібащо владики Черкаського Софронія і ще деяких вищих ієрархів), що керують іншими 
єпархіями. Різні біляцерковні братства під портретами-іконами російського імператора Миколи II, а то навіть з 
російськими прапорами, омузиченням гімном Російської імперії «Боже, царя храни» швендяють по українських те-

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

В Україні статті Конституції про свободу совісті є пустозвонним бомканням. 
Насамперед ними нехтують вищі посадовці. Так, діючи „за поняттями‖ і 
сприймаючи свої діяння месійними, Президент Ющенко своїм  циркуляром, 
всупереч контитуційному принципу про відокремлення школи від Церкви,  
добивається включення до навчальних планів державних шкіл християнської 
етики. А ось тепер в приміщенні Верховної Ради, всупереч конституційному 
принципу про відокремлення Церкви від Держави, відкривають храм 
Московсько-Православної Церкви. Коять це, як пишуть газети, потайки, без 
якихось рішень на те депутати-росіяни Ігор Рибаков та Володимир Малишев 
при сприянні  релігійно-неврівноваженого і московсько-православно- 
зорієнтованого колишнього депутата-регіонала,  представника Комітету з 
духовності Ю.Болдирєва. Відтак українські Церкви – Київського Патріархату, 
Автокефальна Православна, Греко-Католицька та інші - із-за підспудних 
діянь нехтувачів демократії і декого з єпископату УПЦ МП  залишилися, як 
кажуть, „з носом‖. І хоч при цьому говорять, що в цьому немає чогось 
страшного, в храмі кожний може спокутувати свої гріхи, але ж всі добре 
знають, що там, де служать священики однієї церкви, священикам іншої 
робити нічого. То ж може на черзі постане питання про відкриття в будівлях 
ВР церков і молитовних будинків інших конфесій. Враховуючи значний 
прошарок серед депутатів євреїв, потрібно ще й синагогу відкрити. А ще ж є і 
мусульмани (Ахметов, Джемільов та ін.) – на черзі облаштування мечеті. Але 
ж кожна громада має свого служителя культу. То ж скоро з’являються 
парламентські священики, пастори, рабини, рунтати та ін. Ось тільки постає 
питання: як може настільки зклерикалізована державними владиками Україна 
йти у світські євроструктури. То ж маємо повернення в  середньовіччя, бо ж в 
цивілізованих країнах таке не знайдеш. Вони мають просвітлених правителів! 

Отець Ігор Яців, прес-секретар УГКЦ, застерігає вірних Церкви від 
постійного „старцювання” перед Богом з проханнями „подай”, „прости” 
та „помилуй”. „У церкві слід не тільки просити у Бога, - зауважує отець, - але 
й дякувати йому. Це відображається навіть у видах молитов. Адже, згідно з 
наукою Церкви, є чотири види молитов: прохальна, перепрошення, прослави 
та подяки. Тому заохочується, щоб вірні у своєму духовному житті 
користувалися не лише молитвою прохальною „Дай, Господи‖ або „Пробач 
мені, Господи‖, чи прославлянням Господа у храмі або під час приватних 
молитов, але щоб вони не забували дякувати Всевишньому. Подяка Богові є 
не лише правилом етикету. Дякуючи Всевишньому, ми визнаємо і 
усвідомлюємо, що все, що маємо, ми отримуємо від Бога‖ (Експрес. - №2).  11 
січня відбувся Всесвітній день подяки. Вже протягом низки років цей день 
значиться в календарі, але про нього чомусь мало згадують християнські 

Церкви, про що свідчать сторінки їх преси. Його активно згадує в Україні 
(правда, не в січні, що не є принциповим, а восени) Церква християн віри 
євангельської. Харизматичні Церкви також відійшли від домінування у своїх 
молитвах „старцювання‖ типу „подай‖ та „помилуй‖. У них більше звучить 
прославляння Бога за все добре, що він робить людям. Із слів отця Ігоря 
(УГКЦ) бачимо, що й так звані традиційні Церкви прагнуть здолати 
домінування прохальних мотитов. Творячи людину в образ і подібність свою, 
Бог тим самим покликав її до аактивної, творчої діяльності, а не до скиглення 
і постійного сподівання на його діяння. Людина в своїй суті є вільною, а 
відтак вона має славити Бога за те, що він зробив все можливе для 
самореалізації її, для утвердження, як зазначав Г.С.Сковорода, у „сродності 
своїй‖ (А.Колодний). 

В Одесі почав діяти Гуманітарно-теологічний інститут. Його створено на базі 
факультету теології і журналістики Християнського гуманітарно-
економічного університету. Інститут є вищим навчальним закладом. На базі 
вищої(2-3 роки) і середньої (5 років) освіти ГТІ готує теологів  за 
спеціалізацією у сфері консультування, християнської педагогіки, релігійної 
філософії, соціального служіння. Випускники одержують степінь бакалавра і 
магістра теології. В рамках спеціальності теолог набуває міжконфесійної 
фундаментальної і спеціальної підготовки у сфері християнської психології, 
юриспруденції, економіки та ін. Для вступу до ГТІ треба бути не менше двох 
років членом християнської церкви й мати рекомендацію на навчання від 
пастора. Інститут готує також християнських журналістів. Адреса ГТІ: Одеса, 
вул. Ленінградська, 1; телефон – 711.73.85. Е-mail:GTI_ Odessa@ mail.ru 

Відомий молодий український письменник Сергій Жадан, схвально 
оцінивши відмову студентів і викладачів одного з найпрестижніших в 
Італії університетів прийняти в себе для виступу Папу Римського за 
минулі гріхи Католицької Церкви, а це її негатив щодо науки, освіти, її 
інквізиція,  шкодує, що таке не може повторитися в Україні.‖Здавалося б 
такий собі інформаційний привід. Але ось я собі думаю, що в нашій країні, де 
церква швидко і безболісно перетворилася  на потужний бюрократичний 
апарат, підтримкою якого намагаються заручитися усі – від політиків до 
ректорів, подібна акція протесту з боку студентів навряд чи можлива взагалі. 
Тим більше з боку викладачів. І справа тут зовсім не в церкві…Студентський 
рух в Україні сьогодні – це колони першокурсників, котрі стоять із прапорами 
різних політичних сил за десять баксів у день, стоять, причепивши ці прапори 
на розкладні вудилища і ловлячи незрозуміло що. Студенти, які мали би час 
від часу давати владі по зубах, і далі виконують функцію таких собі 
стройбатівців, ідеально придатних для збирання буряків. І я собі слабо 
уявляю, щоби хтось із них почав висловлювати солідарність братам-
італійцям, котрі своєю відмовою Папі поставили на місце святих отців. Тому 
що нашому студенту, що Галілео Галілей, що Григорій Сковорода, що 
визволення Гробу Господнього – аби лише дотягнути до наступного 
семестру. І не потрапити під гнів інквізиції‖ (24. – 23 січня). 
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В новому, 2008 році, пограбування храмів і зпалення їх продовжується. Це є 

свідченням бездіяльності і байдужості керівництва Церков і єпархів щодо 
збереження переданих державою у власність святинь. Вже неодноразово 
порушувалося питання організації чергування в храмах вірних, якщо громада 
не має можливості мати своїх постійних охоронців. А віз й понині там… 
Можливо, що комусь це вигідно, бо ж в закордонні цілі музеї творяться на 
основі вивезених з України ікон і різного храмового начиння. Відтак маємо 
ще один вид індустрії заробляння грошей. 3 січня цього року згоріла 
дерев’яна церква, що належала  УГКЦ, в місті Яворові на Львівщині. 
Збудована вона ще в 1670 році. Вогнем знищено середню частину храму, ту, 
де знаходилося все церковне майно. Зірвані металеві грати, розбите вікно, 
понівечений сейф, відсутність слідів церковних чаш та ін. – все це свідчить 
про пограбування храму, який злочинці потім підпалили. Відтак пора державі 
притягати до судової відповідальності тих, хто, одержавши право на 
володіння храмом, а тим більше пам’яткою історії і культури, так недбало 
ставиться до її збереження. Лише загроза ув’язнення спасе духовні святині 
країни від їх нищення і розкрадання (А.Колодний).  

Засоби масової інформації  постають в ролі деструктивного чинника 
процесу вибудови демократичної України і українського національного 
відродження. Таку роль відіграє практично вся російськомовна преса. Вона 
публікує переважно статті зорієнтовані на дискредитацію національного 
самоутвердження України, української духовності, українських церков і їх 
діячів. Голомозглими щодо України  постають статті Бузини в,  як кажуть, 
донецькими фінансованій газеті  „Сегодня‖. Вони прагнуть показати 
українців інтелектуально недолугими, нездатними до самостійності в історії, 
культурно відсталими, примітивними й здатними лише на прислужництво 
комусь. Під час організованих різними телестудіями відкритих теледебатів ( 
спектакль Шустера, Майдан, 5 копійок і т.п.) формується через піарення ще 
більше протистояння різних політичних блоків, Сходу і Заходу України, 
різних церковних спільнот тощо. Відтак ЗМІ України – це засіб деструкції, а 
не формування єдності України. 

У Відділенні релігієзнавства ІФ НАНУ приступили до написання двох 
навчальних посібників – „Історії релігієзнавства України” та „Історії 
богословської думки України”. Науковими редакторами праць будуть 
(відповідно) к.філос. н. В. Климов і д.філос.н. В.Шевченко. Розроблено плани-
проспекти книг. Редактори просять зголоситися можливих авторів окремих 
розділів. 

В Києві відбулася наукова конференгція „Служіння і спадщина  
митрополита Василя Липківського”, яка звернула увагу на недостатнє 
вивчення творчої спадщини владики. Конференція звернулася з проханням до 
відповідних органів влади належно вшанувати митрополита найменуванням 
вулиць і майданів, меморіальними дошками на місцях проживання і 
діяльності Липківського. Підтримано заснування громадою рідного міста 

владики Липівця фонду імені митрополита Василя Липківського. Буде видано 
аудіокнигу „Проповіді митрополита Василя Липківського‖. 

18-25 січня в Києві пройшов Тиждень молитов за єдність християн. Якщо в 
греко-католицькому храмі св. Василя 20 січня  з проповідями  виступали 
владики чотирьох Церков – УГКЦ, УПЦ КП, РКЦУ та ЦХВЄ – Любомир 
Гузар, Димитрій (Рудюк), Віктор Скоморовський та Анатолій Козачок, то в 
наступні дні в храмах цих церков тематичні богослужіння проводили їх 
священнослужителі. УПЦ МП участі не брала. Єдність християн не для неї. 

На засіданні Спеціалізованої ради Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ в кінці 
грудня відбувся захист Л.Шугаєвою докторської дисертації на тему 
„Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, 
особливості трансформації”. Дисертантка при написанні праці відзнайшла 
оригінальні джерела й особисто спілкувалася з носіями таких рідкісних  для 
України вірувань як мальованці, єговісти-ільїнці, іоаніти, молокани, 
леонтіївці, ІПХ та ІПЦ. В 2007 році в цій Спеціалізованій Раді також 
захистили докторські дисертації  В.Докаш „Трансформація есхато-
хіліастичних концептів протестантської теології‖    і С.Кияк „Український 
католицизм: генезис і проблеми ідентичності‖   

Прагнучи принизити Юлію Тимошенко в її іміджі на всеукраїнських теренах, 
Президент фактично щодня продукує такі ініціативи, які зрештою можуть 
(чого, певно, він і добивається, але не хоче при цьому постати винуватцем) 
призвести до відмови прем’єра від посади. Він зокрема добивається 
невідкладного прийняття сформованого Банковою Закону про Кабмін, який 
дасть (в разі прийняття)  право Президентові особисто (а не перемігшій 
політичній силі) висувати бажану йому особу на главу Уряду. То ж. як ми вже 
писали, першим Іудою був не Мороз. Та й чи був він Іудою?  Його вчинок 
вітати не можна, але своїм вибриком він упередив вибрик зради особи вищої 
посади. Нині Тимошенко виявляє християнську терпимість при прагненні її 
уявних прартнерів в будь-який спосіб зробити її Іудшою. То ж можна 
просити Бога, щоб він дав розум тим, хто тремтить за своє владне майбуття. 
Прагнучи стати всім, станеш нічим (Україна молода. -17 січня). 

Представник якоїсь Російської православної монархічної партії 
Осетринський, прибувши з Одеси до Києва, в різних місцях столиці роздавав 
тисячі листівок, в яких звучав заклик до знищення незалежності України, 
збройного повстання з метою добитися перегляду її кордонів, вирішення 
Президентом і Урядом питання об’єднання з Росією і Білорусією в єдиний 
монархічний союз, заклик до фізичного знищення євреїв. При цьому одеський 
православний гість виголошував: „Київ прагнуть отруїти діоксином‖, 
„Сіонізм проти людства‖, „Геть єврейський фашизм‖. Цікаво, що прізвище 
антисеміта походить від знищеного гітлерівцями білоруського поселення 
Остріно, яке було знищене із-за компактного проживання там євреїв. 
Оскільки злочинець розкаявся перед судом, то суд відстрочив його покарання 
на два роки (?). Зазначимо принагідно, що по Україні ще швендяють інші 
біляцерковні спільноти Московсько-Православної Церкви із гаслами 
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подібними названій вище партії. Пора  вже давно притягнути їх керівників за 
антидержавну діяльність до судової відповідальності й посадити в кутузку на 
переосмислення ( і не так як промосковський суддя скоїв із Острінським). 

Християно-партійний блок,  що складається із  Християнсько-ліберальної і 
Християнсько-демократичної партій, очолюваних відповідно 
Л.Черновецьким і В. Журавським, прибрав до своїх рук керівництво 
київською мерією. Час його владарювання відзначається найбільшим 
розкраданням (так вони сповідують заповідь „не  кради‖) київських земель і 
нерухомості, найбільшим нищенням історичних і культурних (передовсім 
культових) пам’яток українства. Прагнучи бути опікуном конфесій у свободі 
їх буття на київських теренах, Черновецький, як це засвідчують телезаписи 
його зустрічі з релігійними діячами, постає при цьому у вигляді абсолютного 
невігласа, який, говорячи про конфесійне життя, не може навіть два слова 
зв’язати до купи, несе таке, що й вуха в’януть. Більше того, він не може навіть 
чітко визначитися у своїй релігійній і національній належності. Вводячи 
силовими методами в навчальні плани шкіл міста християнську етику, 
християно-партійні лідери нехтують при цьому не лише положення 
Конституції про відокремлення 
школи від церкви, а й принцип 
світськості української держави. 
Одна із моральних заповідей, 
виголошених Ісусом Христом, 
звучить, що якщо тебе вдарили по 
щоці, то підстав і іншу. Проте 
ліберальний християнин 
Л.Черновецький, порушивши 
перед цим на засіданні РНБО 
Мойсеєву заповідь „не лжесвідч‖,  

у відповідь на ляпас ще й вдарив 
Ю.Луценка. Ліберальний християнин, з 
метою самовиправдання й дискредитації 
того, хто відкрито викриває шахрайство 
мера і його християно-ліберальної і 
християно-демократичної команди, став 
брехати, звинувачуючи Луценка в його 
домаганнях на київську  землю та ін. При 
цьому, маючи гроші, влаштував потрібну 
медекспертизу і знайшов потрібних 
„свідків‖. Але ж, як свідчить свідок 
потасовки  (до речі, не симпатик Луценка)  
харківський губернатор А.Аваков, вдарити 
спочатку мав намір Черновецький: „Один 
герой дрыгнул конечностями, другой – дал 
эффективную пощѐчину». Відтак вчинок 

Луценка був оборонний. Але він правий, якщо й не такий. Тут можна 
погодитися із народним депутатом В.Арьєвим: „Якщо людина веде себе як 
скотина по відношенню до громадян, які її обрали, розкрадаючи те, що їм 
належить – землю, то його треба якось карати. Чесно скажу, якби у мене була 
можливість, заплативши всього лише 850 грн, дати Черновецькому по рожі, я 
б це зробив. Це надто мала ціна за таке задоволення‖. А я – АК - цій скотині 
дав би ляпаса ще й за його українофобство. На питання, чому  Черновецький, 
як християнин, не підставив другу щоку Луценку для ляпаса, можна 
відповісти так: щоб не ввести у спокусу киян, бо ж багато серед них охочих 
побити цього шута  (Газета по-киевски. - №14). 

Колишній дерутат ВР від Партії регіонів Ю.Болдирєв поширює свою 
побрехеньку про брата Президента Петра Ющенка. Згідно його вигадки 
П.Ющенко вже є послушником якогось монастиря УПЦ  КП. Він нібито 
готується до монашого постригу, щоб стати Патріархом УПЦ КП, а опісля – 
Єдиної Помісної Української Православної Церкви. Сам Болдирєв заявляє, 
що це – слухи, але невпинно поширює (певно що із своєї підлості) їх. 
„Свідчення‖ Болдирєва прес-секретар УПЦ КП Євстратій назвав „гарячим 
бредом. Петро Ющенко – народний депутат, і ніяким послушником не був і 
не є нині‖. Щоб стати комусь главою Церкви, треба мати солідний 
адміністративний і священичий досвід, якого у П.Ющенка немає. В сім’ї 
П.Ющенка зустріли із здивуванням побрехеньку дещо невріваженого 
Ю.Болдирєва (Обзор.- №9; Сегодня. - №16). 

Читаючи Закон України „Про статус народного депутата”, гордишся 
спочатку  справедливістю, чесністю, моральністю й багато чим іншим цих 
слуг народу. Але вже з 20 статті дізнаєшся про таке, що зразу ж постає 
питання: а чому депутату мають виплачувати такого високого рівня кошти? 
Певно на нього не поширюються приниципи біблійної моралі „не кради”. 
Бо ж напбувши з першого дня свого депутатства і на пожиттєво статус 
державного службовця першої категорії, він одержує щомісячно зарплату в 
30-35 тисяч грн. На час відпустки йому дають ще зарплату у двохмісячному 
розмірі й неоплачувану сімейну путівку в кращий санаторій. Депутат одержує 
також безплатно квартиру в елітному будинку або ж грошову компенсацію за 
ринковою ціною (тут 1 кв.м. вартий 5 тис. дол.). При виході на пенсію, окрім 
зарплати, бо ж він значиться депутатом пожиттєво, дають щомісяця ще десь 
25-30 тис. грн пенсійних. Прописані льготи ще й членам сім’ї „народного 
слуги‖. Але якщо для нас простих смертних близькі родичі це - батьки, діти й 
чоловік/жінка, то для депутата  родичі - чоловік/жінка, діти, рідні брат і 
сестра, дід і бабця, а також внуки. Ще одне. Депутат щомісяця одержує 
„другу зарплату‖, яка дорівнює першій і називається „щомісячними 
видатками, пов’язаними із виконанням повноважень‖. Поставимо крапку на 
цих перерахуваннях. Але це ще не кінець. Вони, якщо все це порівняти із 1-2-
хтисячними зарплатами лікарів, вчених, вчителів, інженерів, культосвітніх 
працівників, не говорячи вже про людей  рангом нижче,  вже засвідчують, хто 
обкрадає ці категорії працюючих, хто зменшує їх зарплату. А коли глянеш у 



8                              9 
напівпустий зал ВР під час її засідань, бачиш і чуєш, як вони політикують 
замість того, щоб займатися законотворчою діяльністю, то ще більше  
обурюєшся. Певно з  метою відмолювання гріхів за постійне порушення 
біблійної заповіді „не кради‖ і Христового заклику „любити ближнього‖ після 
одержання всіх названих вище і неназваних „пособій‖ 19 січня в приміщенні 
Верховної Ради відкрили спеціальну каплицю. Не станемо при цьому 
наголошувати тут на тому, що це антиконституційний акт, бо ж в Україні  
церква відокремлена від держави. Але якщо Президент у релігійній сфері діє 
„по понятиям‖, то чого до цього не вдатися й ВР. Закони ж бо у нас існують 
лише на папері, а вертять ними як дишлом всі, кому не ліньки. За гроші у 
депутати ВР допускаються й до інших порушень. Так, пан Плющ вкрав у 
свого блоку „Наша Україна-Народна самооборона‖ надто важливий для нього 
голос. Інші депутати блоку не спокусилися на пропоновану їм 
мільйоннодоларову мзду за відсутність або утримання при обранні прем’єра, 
а тут … Іван Степанович  чомусь, надуто і відлюдно сидячи, утримується. 
Але не пійманий – не злодій. Дивись, у нього туманом були покриті очі тоді, 
коли визначалися умови формування коаліції і відданість її українській 
Україні. Тут можна  закид кинути й лідерам НУ-НС за те, що вони включили 
цього компартійного функціонера до своїх списків. Іудою став Мороз, іудство 
продовжив Плющ. Як той марив поверненням на посаду спікера ВР, так 
певно і в цього в голові маячило крісло голови ВР. Будемо сподіватися, що за 
гріхи, якими б вони не були, розплата з часом наступить. Пора б уже в закон 
про статус народного депутата ВР внести положення, що обиратися туди 
можна лише на два скликання. Побажаємо Ю.В., щоб вона зрештою добилася 
ліквідації всіх означених вище високих виплат депутатам, тобто привела їх до 
реалізацій біблійного морального принципа „не кради‖, а тепер скажемо їм: 
ганьба!  (Вечерние вести. - №3).  

„Спостерігати далі за тим, як напівграмотні ченці доруйновують Києво-
Печерський заповідник, не випадає‖. Ця думка належить заступнику голови 

Комітету з питань культури і духовності ВР 
Ярославу Кендзьору. Депутат вважає 
проблемою те, „що на 17-му році 
незалежності з пам’яткою, яку охороняє 
ЮНЕСКО, так безпардонно поводяться 
представники неукраїнської Церкви, котра, 
до того ж, не соромлячись, відстоює інтереси 
іншої держави. Якщо у нас Церква 
відокремлена від держави, то вона не повинна 
втручатися у державні справи і зловживати 
таким унікальним багатством, як Києво-
Печерська лавра. Якщо ми не маємо проблем 
із функціонуванням Софії…, то в Лаврі ми 
стикаємося із доволі агресивним 
поводженням церковної установи. То ж 

постає питання: а чи має вона право знаходитися там узагалі?‖ (Україна 
молода. – 18 січня). 

Для київської мерії святинь не існує. Вона ніяк не реагує на те, як ченці Києво-
Печерської лаври плюндрують і руйнують святиню. Мерія водночас з 
байдужістю дозволила витворити ковзанку на Софійському майдані поруч із 
могилою святого пам’яті українців Патрвіарха Володимира, головною 
святинею України – собором св. Софії. Мерія не врахувала те (бо ж той день 
для неї, зокрема панів Черновецького і Журавського, не є святинею 
українського календаря), що 22 січня щороку на майдані відзначається 
урочисто  Соборність України.  Правда, в цьому вона знайшла собі союзників 
в особі Церкви Московського Патріархату. Її прес-секретар Василь Анісімов 
(чомусь „Газетой по-киевски‖ названий церовником) зауважив, що це навіть 
„хорошо, що  є ковзанка, де діти можуть відпочити‖. То ж ненависть до 
українських святинь поєднує московсько-православних з черновецькими 
(№13). 

За гроші в храмах УПЦ МП все бажане можна купити. Згадаймо, як в Криму 
вінчався в третьому шлюбі колишній глава адміністрації Л. Кучми Віктор 
Медведчук. А ось уже й соціалістка В. Семенюк, духовний вождь якої 
В.Лєнін називав релігію „духовною сивухою‖, у свої п’ятдесят, не вперше 
виходячи заміж, пройшла 19 січня вінчальну церемонію в Теплому храмі 
Києво-Печерського монастиря. Все робиться для показушності, навіть 
театральності ді1йства,  а не засвідчення високої духовності. 

Сто років тому, у 1908 році,  було започатковано практику молитви 
християн різних конфесій – православної, католицької та 
протестантських – за  єдність. Ініціатором заходу виступив священик 
Єпископальної Церкви Пол Вотсон (США). В 1968 році до Тижня молитов 
приєдналися Всесвітня рада Церков, що об’єднує 323 протестантські та 
православні церкви з 120 країн, Секретаріат із сприяння християнській 
єдності Католицької Церкви.  Центральною подією Тижня молитов у Харкові 
цього року, як повідомив прес-центр Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, 
був Свято-Димитрівський храм, де Літургію відправив архієпископ  Ігор, 
екуменічний молебен здійснило духовенство православної, греко-католицької 
і римо-католицької церков. 

Хоч він і лідер Християнсько-ліберальної партії, і мер столиці України, але 
він – не зовсім у своєму розумі. До такого висновку приходиш, читаючи 
обурення діячів науки України дозволом Черновецького на вирубку більше 2-
х тисяч дерев на Жуковому острові. Директор Інституту філософії М.Попович 
наголошує, що цього християнина цікавить те, як би нажитися і побільше. 
Директор Інституту літератури М.Жулинський зауважує, що цьому 
„християнину-людинолюбцю‖ байдуже до того, що природне середовищеи 
необхідне для нормального існування людей. А ось директор Інституту 
археології П.Толочко білш відвертий: він розглядає викрутаси Черновецького 
як покарання Богом киян за те, що „вибирають таких дурнів керувати 
ними‖ (Газета по-киевски. - №11). 
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„Газета по-киевски” виступила проти  намірів мерії відтворити в центрі 

Києва ряд церков ХІХ-початку ХХ століття – Стрітенську церкву на 
Львівській площі, Іллі Пророка – біля залізничного вокзалу, Залізну церкву – 
на площі Перемоги. Це були надто примітивні будівлі і відтворювати їх немає 
потреби. Газета виступає за те, щоб ці кошти передали  на реставрацію і 
підтримку в належному стані дійсних пам’яток історії, духовності і культури 
столиці – Софійського і Києво-Печерського комплексів, Андріївської Церкви. 
Але ж це не зроблять, бо ж там не можна буде дещо вкрасти. А тут при 
побудові цих „макетів‖ підуть великі кошти, бо ж нараховуватимуться вони з 
розцінкою, як на реставраційні роботи. Відсутність потреби у названому 
відтворенні пояснюється ще й тим, що центральна частина міста вже 
насичена храмами і вони, окрім днів свят, фактично напівпусті, а ось на 
окраїнних півмільйонних житлових масивах храмів практично немає. Це 
сприяє тому, що тут традиційні церкви втрачають своїх вірних, які із-за 
відсутності їх храмів йдуть помолитися в будинки інших конфесій. 

Буковинське містечко Вашківці стає осередком цікавої різдв’яної 
карнавальної традиції – театралізованого свята Маланки. Щоб подивитися 
на нього, а то й взяти безпосередню участь, з кожним роком на береги 
Черемошу приїздить все більше гостей. Карнавал „Переберія‖ присвячується 
Новому року за старим стилем. Передбачене перевдягання у чудернацькі 
костюми, танці, купання в річці. Останнє нібито очищая від будь-якої 
нечистої сили. Вашківчани пішли далі вже усталених традицій маланкування.  
„Переберія‖ збагачується новими образами і масками, зокрема політичних 
діячів. 

Главам Церков при відповідях на питання журналістів треба виявляти 
коректність щодо інших конфесій, бо ж законодавство України вимагає 
нерозпалювання міжрелігійних протистоянь, треба бути виваженим, строгим і 
вдумливим  у своїх висловлюваннях. Так, відповідаючи на питання 
журналіста В.Павлова:‖Які саме організації Українська Православна Церква 
зараховує до культів, сект?‖, Патріарх Філарет не зауважив, що  питання 
стосувалося не керованої ним Церкви, не УПЦ КП.  А ось його відповідь: „Ми 
вважаємо тоталітарними сектами ті релігійні організації, які з’явилися в 
умовах незалежної Української держави, ті, які раніше Україна не знала… 
Виникли вони тільки, коли Україна стала  незалежною державою‖ (Голос 
Православ’я. -2008. - №1). Василь Анісімов тут може подякувати Патріарху, 
бо ж, оскільки Київський Патріархат як релігійна організація виник саме в 
роки незалежності України,  то він є сектою, про що й пишуть видання УПЦ 
МП. З другого боку, у відповіді не говориться про конфесійну належність 
організацій, про які говорить Патріарх. Відтак тоді сектами постають всі ті 
мусульманські й іудейські спільноти, що з’явилися в роки незалежності. Що 
скаже на таку заяву Патріарха Муфтій Ахмед Тамім чи іудейський рабин Яків 
Блайх?  До тоталітарних сект тоді треба віднести й Українську Євангельську 
Християнську Церкву, очолювану Л. Падуном, з яким Патріарх працює разом 
у Всеукраїнській Раді Церков. Не є ознакою тоталітарної секти й збирання 

десятини, бо ж збір її визначений Біблією, а також керівництво керівником 
релігійної спільноти всіма її членами, бо ж те маємо і в тому ж УПЦ КП, який 
фактично є духовною монархією. В своєму інтерв’ю святійший владика 
висловив слушну думку: „Традиційні конфесії України повинні активніше 
займатися просвітницькою діяльністю, щоб молодь не йшла до цих 
тоталітарних сект‖. Принагідно тут варто наголосити, що владикам також 
треба вивчати релігійне життя, а не висловлюватися про нього на рівні 
банальних буденних суджень і вважати, що сказане ними, є істиною в 
останній інстанції. В поліконфесійному суспільстві в своїх інтерв’ю слід 
відійти від проголошення думки, що лише моя релігія є єдиноістинною, а всі 
решта – то єресь або секти й до того ж тоталітарні. Бо ж будь-яка релігійна 
система прагне до охоплення життя кожного свого послідовника. Гляньмо на 
календар православних свят. Він зорієнтований на те, щоб підпорядкувати все 
життя вірного впливу церкви. То ж це є також тоталітарність церкви   
(А.Колодний).    

Київська православна богословська академія УПЦ КП презентувала в 
перекладі українською мовою Екуменічну хартію – основний документ, 
погоджений спільними екуменічними конгресами Конференції Європейських 
Церков, до якої входять майже  всі європейські православні церкви, та Ради 
Єпископських Конференнцій Європи Римо-Католицької Церкви. На жаль, 
Україна не представлена у цьому авторитетному міжнародному поєднанні 
християнських спільнот. Росія, як відомо, в стані ображеної дитини залишила 
засідання, коли приймалася Екуменічна хартія.  На презентації в КПБА були 
присутні представники римо-католицької і греко-католицької церков України, 
Всеукраїнський Союз Церков християн віри євангельської, Німецької 
євангелічно-лютеранської церкви та  Української християнської євангельської 
Церкви. 

Куріальний єпископ УГКЦ Діонісій Ляхович мав зустріч з головою 
Української всесвітньої координаційної ради Дмитром Павличком. Йшла 
мова про створення за кордоном українських духовно-культурних і освітніх 
центрів, зокрема в місцях поселень  нової еміграції для збереження 
національно-культурної та релігійної ідентичності. Зокрема піднімалося 
питання відкриття на кошти місцевих українських громад храмів, шкіл, 
культурних центрів. Це стосувалося насамперед таких країн як Італія, Іспанія, 
Португалія, Греція. Всі ці заходи стануть важливим фактором 
самоутвердження України і її інтеграції в європейський простір. При цьому 
було вжито поняття „еміграція культури‖. Учасники зустрічі наголосили на 
необхідності співпраці у означеній сфері на місцях нової української еміграції 
Церкви, громадських організацій, держави. Цікаво, чи прилучаються до 
духовного окормлювання емігрантів УПЦ КП та УАПЦ? 
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ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Ієромонах Тихін Васильєв із Російської Православної Церкви  визнав 

наявність в колах ієреїв та архієреїв Української Православної Церкви 
таких, хто налаштований на автокефалію Українського Православ’я. 
Серед владик, згідно зізнання ієромонаха, таких половина, які при першому ж 
зручному випадку відмовляться від належності до Московського Патріархату. 
Тихін звернув увагу на деякі кроки з відокремлення від РПЦ в діяльності 
УПЦ МП. Про це, на його думку, свідчить додаток до титулу блаженішого 
митрополита Володимира слів „і отця нашого‖. Як правило, їх вживають при 
мові про предстоятелів незалежних церков. В ряді єпархій під час 
богослужінь вже не згадують Патріарха Олексія. На деяких антімінсах, 
виготовлених Київською митрополією, відсутнє ім’я Патріарха Олексія ІІ. 

Виступаючи перед зібранням духовенства Київської єпархії УПЦ МП 
Предстоятель цієї Церкви митрополит Володимир (Сабодан) засудив так 
званий „чин всенародного покаяння у гріху царевбивства”, тобто участі у 
вбивстві російського монарха Миколи ІІ. „На цей чин немає церковного 
благословення‖, - зауважив владика. Він вказав на те, що все православне 
богослужіння пройняте покаянням, але це покаяння в особистих гріхах. А 
покаяння за гріхи, яких ми не скоювали,  Православна Церква не знає. Цей 
„чин‖ проповцідується „ревнителями не по розуму‖ в багатьох єпархіях і 
закликав священиків „делікатно відкидати‖ ідею „всенародного покаяння‖, 
назвав ши її „швидше блюзнірством, ніж покаянням‖. До речі, „чин 
всенародного покаяння‖ засудив і Патріарх Олексій ІІ як такий, що є 
неприпустимим і згубним для душі (Церковна газета. - №1-2).  

Ще з 1992 року харківська громада Української Автокефальної 
Православної Церкви започаткувала відправу Великого Йорданського 
освячення води на джерелах міста. На богослужіння збиралися тисячі 
людей. Акція ця була місійна, розрахованою на повернення людей до 
християнської віри.  Проте через деякий час, відчуваючи втрату вірних, 
Московсько-Православна Церква при підтримці неукраїнсько налаштованої 
влади почала чинити цьому всілякі перешкоди. Почали проводитися на тих 
же водоймищах упереджувальні аналогічні заходи. З’явилися різні наклепи в 
листівках на Автокефальну Церкву. Пропагувалася ворожнеча на релігійному 
і національному грунті. У прагненні задовольнити смаки владних 
покровителів Йорданське водосвяття, як це відзначає архієпископ 
Харківський і Полтавський Ігор, перетворили на веселі народні гуляння.  
„Богоявлення загубилося за розважальною формою. Фактично Йорданська 
свята вода почала сприйматися як казкова „жива вода‖, яка чинить чуда сама з 
себе, без нашої віри, незалежно від способу життя тих, хто її вживає. Право ж 
на освячення води в зручний час на популярному джерелі влада почала 
роздавати, як винагороду за її підтримку‖. Не бажаючи брати співзвучну 
участь у цьому „принизливому балагані‖, а також керуючись дійсною 
турботою про душі православних громадян Харкова, консисторія Харківсько-

Полтавської єпархії  відмовилася від поїздок своїх священнослужителів по 
джерелах міста в день Богоявлення і дозволила священикам проводити чин 
освячення води у віддалених районах міста, а  то й у приватних приміщеннях 
(День.- 17 січня). 

Глава Черкасько-Канівської єпархії УПЦ МП Софроній все прагне робити 
сам. Під його опікою збудовано чудовий храм в Борисполі, найбільший в 
Україні Свято-Михайлівський храм в Черкасах. Тепер тут він будує дзвіницю 
у формі голуба, про що вже писала РП. Владика й сам куховарить (навчився 
від мами), сам водить службові машини (Газета по-українськи. – 17 січня). 

Глава Православної Церкви Московського Патріархату України митрополит 
Володимир у своєму Різдв’яному посланні висловив переживання „за 
одновірних наших братів  і сестер, які відпали від дійсного і дієвого 
церковного спілкування і знаходяться нині в розколі, позбавлені благодаті 
церковних Таїнств, а відтак і самого спасіння‖. Владика наголосив на тому, 
що керована ним Церква „зі слізьми й сподіванням чекає на своїх чад, що 
знаходяться „на столроні далекій‖, і готова прийняти  у свої обійми їх всіх‖ 
(Начало. - №1). 

Митрополит Володимир (Сабодан) оголосив про святкування УПЦ МП в 2008 
році 1020-ліття Хрещення Русі. „Прийняття православної віри стало для 
нашого народу початком нової ери його буття, - наголосив владика. – 
Християнство для слов’янських племен постало об’єднуючим, 
державотворчим і культуротворчим фактором, виявило значний вплив на 
формування їх ментальності‖. 

Митрополит Володимир (Сабодан) наголошує на необхідності постійної 
самоосвіти священиків. Бо ж для того, щоб подавати народу богословські 
істини, пастир сам повинен бути грамотним, добре богословськи освіченим. 
„Заочна освіта в духовних школах – ніщо або майже ніщо без самоосвіти‖, -
зазначив Предстоятель УПЦ МП (Церковна газета. -№1-2). 

Завдяки злодіям з’ясовується, що православні монастирі не такі вже й бідні. 
При цьому їх в порівнянні з протестантськими спільнотами не часто побачиш 
у благодійництві. З обкраденого Свято-Миколаївського монастиря, що в селі 
Осич Бахмацького району, злодії викрали сейф, в якому, як це засвідчує 
настоятелька обителі, було 140 тис. гривень, 25 тисяч доларів  і 3,5 кг виробів 
із золота. Викрадене подається як пожертва мирян. Незрозуміло лише, чому 
все це  зберігалося в приміщенні ігумені, а не десь в більш надійному для 
зберігання місці. Та й, щоб йти на викрадення, треба щоб ті, хто на це йшов, 
звідкись дізналися, що в цьому сільському монастирі наявні такі суми грошей 
і така кількість золота. 

Глава УПЦ МП митрополит Володимир зауважує, що інертність губить 
пастирську діяльність. Владика відзначає те, що не так вже й багато 
священиків підтримуть постійний зв’язок зі своїми парафіями  і народом, в 
той час як вони мають стояти близько до людей. Митрополит, виступаючи на 
єпархіальному зібранні духовенства Київської області, закликав священиків 
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до самоосвіти. До цього вони мають закликати і своїх парафіян, 
організувавши парафіяльні бібліотеки. 

Мовчання – ознака згоди. Так говорять у нас в Україні. Той факт, що 
митрополит Іриней, який був присутній на останньому Архієрейському 
соборі УПЦ МП, що засудив так зв. „політичне православ’я‖, дозволяє в 
православних газетах своєї Дніпропетровської єпархії, зокрема „Мир‖, 
видруковувати статті, які шельмують названий собор, виступають на 
захист керівника розпущеного СПГУ Каурова, хресних ходів з портретами 
російського імператора Миколи ІІ  та ін. При цьому особливо „перепадає‖ 
єпископу Олександру (Драбинку) - редактору сайту „Православ’я України‖. 
Проросійські сили з Одеської єпархії, керованої відомим українофобом 
митрополитом Агафангелом, звернулися  до Предстоятеля УПЦ МП 
Володимира із листом-осудом рішення Архієрейського собору щодо Каурова. 
Відтак деякі православні спільноти і парафії збирають під своє крило всю 
антиукраїнську наволоч. Газета „плаче‖ і за владикою Іполітом із Закарпаття, 
якого відправили „на спокій‖. А між тим цей українофоб навіть не визнавав 
право українців на буття в світі. Для нього вони були лише „малоросами‖, а 
відтак не мали права ні на свою самостійну державність, ні на свою Церкву, ні 
на свою мову. Ось і підручні митрополита Дніпропетровського Іринея також 
вважають, що українці, на відміну від грузин, болгар, чехів, сербів, румун, 
греків та інших народів, є такими недолугими, що їм треба бути тільки під 
Росією і її церквою. Владика Іриней певно що матір’ю своєю мав не українку, 
якщо мовчить, читаючи антиукраїнські плетива парафіян окормлюваних ним 
парафій. А може вони й до храмів не ходять, а лише, прикриваючись 
православ’ям, здатні до антиукраїнських політичних акцій-масовок  – хресних 
ходів. У Києві вже цим маршируванням від імені Києво-Печерської Лаври 
кладуть кінець. Православне політиканство засуджує Предстоятель УПЦ МП 
митрополит Володимир (Сабодан). А ось Іван Петрович Середній (це б то 
митрополит Іриней) мовчить. Але ж то є ознака згоди! (А.Колодний). 

Оголосивши митрополита Костянтина з Америки духовним главою УАПЦ, 
а обраного ІV Помісним собором УАПЦ предстоятелем цієї Церкви 
митрополита Мефодія (Кудрякова) чомусь узурпатором влади в цій Церкві, 
Львівське братство імені Андрія Первозванного на своїй звітно-виборчій 
конференції закликало Костянтина та ієрархію УАПЦ в діаспорі на 
незрозумілих правах призначити Передсоборову Комісію для підготовки 
майбутнього Помісного Собору УАПЦ (Успенська вежа. - №1). 

Священик УПЦ МП Дмитро Помазанський дав чітку характеристику  тому, 
хто від імені московського православ’я протягом останніх років 
баламутив віруючих цієї Церкви, оргагнізовуючи від її імені різні хресні 
ходи, бандитські вихідки проти парафій Київського Патріархату та ін. 
„Вважаю, що за час своєї роботи в Києві Валерій Кауров зарекомендував себе 
як людина неграмотна в питаннях віровчення Православної Церкви, 
непорядна, нестримана, морально невитримана, що переслідує свої особисті 
інтереси і регулярно дозволяє собі грубі й образливі висловлювання на адресу 

духовенства і здає тему захисту канонічного православ’я в експлуатацію 
маргінальним політичним партіям для самореклами. Внаслідок цього 
канонічне православ’я в Україні починає ототожнюватися з політичними 
маргіналами, а його інтереси оголошуються інтересами не духовного, а 
політичного характеру‖. 

В Кобеляках на Полтавщині, почесним громадянином яких є Патріарх 
Філарет, будують храм Київського Патріархату. Будівництво із-за 
відсутності коштів йде повільно. То ж громада, очолювана отцем Дмитром 
Кулічковським, шукає жертводавців. Навіть одна гривня для нас буде 
„неоціненним скарбом‖, наголосив протоієрей. Мала батьківщина автора 
„Собору‖ повинна мати храм Української Церкви. Пожертва коштів, 
витрачених на одне пишне і духовно непотрібне  зібрання-фуршет  києво-
православних, з лихвою покрило б необхідне для швидкої побудови храму в 
Кобеляках (та й ще десь). То ж скільки „проїдених і пропитих храмів‖ маємо! 

Церква Київського Патріархату виявилася більш толерантною, ніж 
Московського, де в храмах заправляють різні кликуші, у своєму ставленні до 
різних модних віянь серед молоді, розуміючи, що головним є глибока 
внутрішня віра, а не якась зовнішня показушність. „Ми дотримуємося того, 
щоб до церкви люди приходили у пристойному вигляді, - зазначає Патріарх 
Філарет. – Але ми ставимося терпимо до всіх новітніх мод, які 
впроваджуються в життя, зокрема коли жінки ходять в костюмах, у брюках. 
Косметику жінки використовували завжди, споконвіку, тому Церква ніколи 
не виступала проти косметики, якщо її використовують у розумних межах‖ 
(Голос Православ’я. – 2008. - №1). 

Патріарх Філарет не виключає можливості об’єднання з греко-католиками, 
але, за його словами, це можливе за умови „повернення Греко-Католицької 
Церкви до стану ХVІ століття, коли була єдина Київська митрополія, адже 
тоді ми належали до однієї Православної Церкви. Але хочу підкреслити: ми, 
як Православна Церква, не будемо об’єднуватися з греко-католиками, якщо 
це передбачатиме наше підпорядкування Папі Римському‖ (Голос 
Православ’я. – 2008. - №1). 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
В українському католицизмі діє спільнота, що називає себе Комітет із 

захисту Святої Унійної Традиції УГКЦ „Щит Святої Унії”. Водночас 
наявним є Священиче Братство Святого Священномученика Йосафата, 
генеральним настоятелем якого є нещодавно відлучений від Греко-
Католицької Церкви о. Василь Ковпак. Спільнота видає часопис „Греко-
Католицька Традиція‖, зміст статей якого засвідчує вірність названих 
інституцій лефевризму. 

Отець Адам Добжинський, який нині очолює Інститут релігійних наук в 
Києві, ще навчаючись в Люблінському Католицькому Університеті 
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прилучився до видання Екуменічного календаря. Календар потім 
видавався щорічно під  девізом, яким служила якась євангельська цитата.  
Вже будучи в Києві, отець Адам взявся за видання Екуменічного 
календаря на 2008 рік. Тема цього року – „Єрусалим – місто миру‖. Окрім 
цитат та роздумів на головну тему видання, ЕК містить важливу на 
щодень інформацію для християн православної, католицької (особливо 
західної) і протестантської (з акцентом на євангельській) традиції, а також 
деякі інформації, важливі для сповідників іудаїзму та ісламу. Календар 
вміщує статті, які написані представниками різних християнських 
конфесій, іудаїзму та ісламу. „Ми живемо в епоху плюралізму, - зазначає 
отець Адам у своєму інтерв’ю „Парафіяльній газеті‖ (№1),- а католицизм, 
повертаючись до його першого значення, повинен бути відкритим 
інтелектуально і суспільно, як у духовно-інтелектуальних проблемах, так і 
– а можливо й передовсім – у ставленні до людей. Церква, власне 
католицька, має бути відкрита до діалогу із всіма іншими християнами, 
сповідниками нехристиянських релігій, а також з людьми доброї волі‖. 

Отці-францисканці Тернополя листівками запрошують молодь віком 18-
25 років пожити безкоштовно за монастирським статутом у них   в 
монастирі. Кожному гарантується окрема келія. Прокидатися треба о пів 
на шосту, молитися, відвідувати служби Божі. Реколекції протягом трьох 
днів проводить ігумен отець Юстиніан. Як заявив отець Іван Пєхота, „ми 
не закликаємо молодь прийняти постриг і не спонукаємо до 
священницького сану. Наше завдання – допомогти молоді розпізнати її 
покликання‖. 

Синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви заснував новий 
архієпископський екзархат у Луцьку. Він буде називатися Волинським. 
До нього  входитимуть  Волинська й Рівненська області. Першим 
екзархом, уділяючи йому титульний престол Цезаріани, призначено о. 
Йосафата  Олега Говерлу – священика Тернопільсько-Зборівської єпархії. 
Народився отець  в 1967 році, навчався в підпільній духовній семінарії, 
потім – в Люблінському Католицькому Університеті. Був віце-ректором, 
пізніше - ректором Вищої духовної семінарії ім. Йосифа Сліпого.  
Впродовж 2004-2007 років навчався у Папському Східному інституті в 
Римі. 

 
ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 

 
Газета „Сегодня”, яка відзначається своєю антиукраїнськістю, прагне 

всіляко дискредитувати діячів тих партій, які ввійшли в 
демократичну коаліцію. Вона видрукувала брехню своїх авторів 
І.Соломко та О.Чаленка про Олександра Турчинова, який, будучи членом 
Церкви християн-баптистів, нібито заагітував в неї вже десь 70 депутатів. 
У своєму листі-спростуванні в газеті „Вечерние вести‖ (№1-2008) член 
Церкви Г.Жердяєв засвідчує релігієзнавчу бездарність названих 

журналістів, які вступ до баптистської церкви практично прирівняли до 
вступу в комсомол. У них із-за їх релігієзнавчої неосвіченості й  думка не 
могла з’явитися, що баптистами стають через „народження звище‖, яке 
залежить від Духа Святого. 

Спільнота Свідків Єгови України за кількістю своїх членів є 
одинадцятою серед 236 країн і територій, де є послідовники цієї 
конфесії. В порівнянні з 2006 роком кількість свідків зросла на 4% і 
становить 140,2 тисяч. Було хрещено 6775 осіб. Нині Свідки Єгови 
об’єднані у півтори тисячі громад. Місіонери конфесії провели в 2007  
році 30236692 години бесід. В ролі піонерів було задіяно більше 13 тисяч 
осіб. 

В 2007 році відбулася посвята Свідками Єгови нових Залів Царства у 
Донецьку, Кременчузі, Беляєвці (Одеська обл.) та Орджонікідзе 
(Дніпропетров.обл.). Право бути пастором, вчителем чи проповідником 
одержали випускники 31-го класу Школи удосконалення служіння, що діє 
у Львові. Часопис Свідків „Наше царственное служение‖ (для України, але 
чомусь на іноземній, не державній  мові) чітко розписує назви тієї 
літератури, яка протягом року і в які місяці має поширюватись. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Блок „Наша Україна-Народна самооборона” направив запит у Службу 

безпеки України і в Міністерство внутрішніх справ з приводу 
діяльності, як там сказано, секти „Посольства Божого”. В запиті 
зокрема говориться, що Посольство працює за протекцією мера Києва 
Черновецького. Перевіряючі прануть з’ясувати, чи є Сандей Аделаджа 
громадянином України, а якщо з’ясується, що ні, то як вирішити питання 
його висилки з країни. Депутат НУ-НС К.Куликов при цьому користається 
якимись листами до нього, де говориться про якісь табори секти, в яких 
нібито утримують людей з використанням наркотичних речовин проти їх 
волі з метою спонукання до продажу якихось своїх активів. Куликов у 
своєму запросі твердить про психологічну обробку членів секти, зокрема з 
метою впливу на волевияви громадян під час голосування. Депутат тут 
певно не знає те, що Посольство Боже свого часу вело активну агітацію за 
обрання Президентом В.Ющенка, а під час виборів до ВР підтримувала 
його однопартійців. Негатив Куликова щодо Посольства Божого 
спричинений скоріше тим, що під час виборів мера Києва ця релігійна 
спільнота вела агітацію за Черновецького. 

Асоціація незалежних християнських Церков міста Сміли, яка діє тут вже 
другий рік, проводить різні сумісні акції. Проводився захід Марш життя, 
Акція із захисту церкви „Нове життя‖. У переддень січневих свят на 
вулицях міста з’явилися рекламні баннери Асоціації, якими вона вітала 
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смілян із Різдвом Христовим і Новим роком. Звучав заклик: „Боже, 
благослови Смілу!‖. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

Міськрада Сімферополя крутить як дишлом питанням виділення 
ділянки землі муфтіяту кримських татар під будівництво соборної 
мечеті.  10 січня вона без узгодження із ДУМК  в однобічному порядку 
прийняла на своїй сесії рішення про виділення ділянки площею 2,7 га на 
вулиці Луговій замість вже виділеної раніше на вулиці Ялтинській. 
Виділена ділянка знаходиться  в промисловій зоні, на вап’янисто скельній 
горі, далеко від транспортних розв’язок (до ближньої зупинки тролейбуса 
2 км). Рішення міськради викликало обурення кримських мусульман. 
Вони висловили згоду з необхідністю проведення масових акцій протесту. 

Духовним Управлінням мусульман України видрукувано надто 
привабливий і змістовний календар на 2008 (1428-1429) рік. Окрім 
коротких статей віроповчального плану календар вміщує пощоденно 
години намазу, а також фотографії ряду знаменитих мечетей. В 
біографічній довідці глави ДУМУ шейха Ахмеда Таміма (1956 року 
народження) повідомляється, що його вчителем і духовним наставником є 
шейх Абдулаhа Аль-hарарій. Грудневе число газети ДУМУ дає більш 
повне ім’я цього вчителя – Абдуллаh Аль- hарарій Аль-Хабашій Аш-
шайбій Аль-Абдарій, що дає можливість визначити прихильну  належність  
ДУМУ  до течій ісламу. 

Традиційно протягом останніх 15 років при ДУМУ працюють постійні 
курси з навчання правилам здійснення паломництва до священних 
місць Саудівської Аравії. Проте функція його тільки цим не обмежується. 
ДУМУ також керує організацією Хаджу. Із спільнотою паломників, як це 
було і в грудні м.р., Управління направляє досвідчених вчителів і 
помічників. Все це дає можливість паломнику із всією повнотою виконати 
свій обов’язок при відвідуванні священного Дому „Масджід Аль-Харам‖. 
В 2007 році ДУМУ організувало паломництво до священних місць 72 
особам (Минарет. -№66). 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Релігійні пожертви - дакамат - в синагозі Дніпропетровська приймає 

банкомат. Така форма прийняття пожертв зумовлена тим, що багато 
парафіян не носять з собою готівку. Банкомат дає модливість не лише 
приймати грошові пожертви на синагогу, а й кошти на депозит, 
переказувати їх у різні фонди. 

Чотири сувої Тори, які не мають своїх своїх аналогів в Україні, повернуті 
іудейським громадам Луганської області. Одному з них – більше 200 
років. В більшості країн Європи, в тому числі й в Україні, прийняті 
традиції ашкеназьких громад. Але цей сувій оформлено так, як прийнято в 
громадах Іспанії і Півн. Африки. Сувої знаходилися невідомо з яких років 
у схованках Служби безпеки (раніше – КДБ). Всі сувої в хорошому стані. 
Створення одного сувоя Тори займає більше року і вартує десь 50 тис. 
доларів. Вартість раритетної Тори, яку одержали луганські іудеї, сягає 
мільйона доларів. 

Різні єврейські організації уважно слідкують (знаємо по собі- РП) за 
висловлюваннями державних, громадських, наукових та ін. 
працівників. Зокрема Центр  Симона Візенталя вбачив в словах „чтобы 
вы никогда не слышали слово шалом в этом зале‖ з побажання 
харківського губернатора-регіонала В.Салигіна вияв антисемітизму, 
образу єврейського народу, про що вони доповіли вже В. Януковичу. А 
ось той факт, що цей губернатор із зневагою ставиться до мови титульної 
нації, державної мови, чомусь у цих спільнот не викликає обурення. За їх 
активної підтримки  обирають до ВР, місцевих рад саме подібних 
Салигіну типів, які під ширмою боротьби за двомовність нехтують 
українською мовою, налаштовані на союз слов’янських держав та інше 
явно антиукраїнське    діяння. Чомусь образливі брехні і наклепи на адресу 
українців і України єврея Діми Табачника, оббріхування їх історії в 
його бутність віце-прем’єром не викликали обурення названих 
організацій, а ось може невдало висловлена Салигіним думка набирає 
розмірів всесвітнього скандалу (ВВ. - №11). 

Галицька синагога Києва приділяє значну увагу роботі з єврейськими 
дітьми і сім’ями. Так, в рамках святкування Хануки в грудні тут пройшов 
День єврейської творчості. Було показано все, чим можна похвалитися. Це 
й творчі майстерні для дітей і дорослих, і художні виставки, й 
фотовиставки. Звучали пісні у виконанні дитячих творчих колективів. У 
великій залі синагоги розмістили „Музей єврейської культури та історії‖. 
Тут можна було також ознайомитися із навчальними програмами ЄА 
„Сохнут-Україна‖. Зокрема увагу багатьох привернула програма „Центр 
всебічного розвитку обдарованих дітей‖. Тут з дітьми працюють 
професійні викладачі англійської мови, івриту, комп’ютерних технологій, 
хореографії, музики та ін. (Еврейский обозреватель.- №1). 

Радник прем’єр-міністра Ізраїлю заявила для преси про те, що уряд хоче 
домовитися з Україною з гарантією виплати великих сум компенсації 
про перепоховання в Єрусалимі цадика Нахмана, могила якого 
знаходиться в Умані і до якої щороку приїздить декілька десятків тисяч 
хасидів зі всього світу. Проти цього виступив раббинат України. „Ніякі 
гроші не можуть замінити святиню, - сказав помічник головного раббина 
України Давид Мільман. – Адже це просто папірці! Хоч Тора й пише, що 
праведник має бути там, де його хасиди, відтаки могилу перенести можна. 
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Але ж як бути хасидам в Україні? Адже в нашій країні є біля семидесяти 
могил праведників. І якщо буде прецедент, то ми можемо взагалі 
залишитися без святині‖. Проти перепоховання виступив також глава 
Всесвітнього брацлавського центру хасидів раббин Насан Маймон: 
„Справа в тому, що раббе Нахман сам заповідав, щоб його поховали в 
Умані. Я вважаю, що перепоховання неможливе‖. В намірах Ізраїлю 
експерти вбачають декілька мотивів. Насамперед тут виявляється бажання 
полегшити життя ізраїльтян, які щороку вимушені їздити до Умані, а 
також дати можливість здійснювати паломництво до могили Нахмана  тим 
хасидам, які не в змозі нині оплатити свою поїздку до України. При  
цьому враховується і те, що Умань нині  не пристосована приймати в себе 
всезростаючий потік паломників. Щорічний під час єврейського нового 
року  Рош-Га-Шана приїзд хасидів на могилу цадика  (а це біля 30 тисяч 
осіб) залишає в бюджеті міста біля 3 млн доларів. Та й уманчани немалі 
суми заробляють на поселенні й обслузі паломників. Тому і з цього боку 
буде супротив переміщенню праху цадика. Цікаво, що більше 15 років 
тому група хасидів прокопала тунель до могили цадика Нахмана й 
намагалася вивезти його прах з України. Міліції вдалося відвернути цю 
затію, яка викликала обурення навіть в ортодоксальних хасидів. 

На основі власного прочитання текстів Талмуду головний редактор 
одеської газети „Наше дело‖ Ігор Волін-Давидов, росіянин за 
національністю, прийшов до висновку, що іудаїзм – це релігія зла. На 
шпальтах газети він прагнув довести це, цитуючи окремі фрагменти із цієї 
священної книги іудїв. За позовом громади єврейського міста ця справа 
розглядається Приморським судом Одеси. Воліну-Давидову 
інкрімінується стаття 161 КК „Про порушення рівноправності громадян 
залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до 
релігії‖. Підсудний не визнає себе винним у чомусь, бо ж ті судження, які  
викликали невдоволення євреїв Одеси, він виписав з Старого Завіту і 
Талмуду. 

В Києві діє націонал-соціалістичне угрупування, прапори якого оздоблює 
нацистська символіка. 20 січня воно спробувало провести марш 
центральними вулицями міста з гаслами протесту проти „засилля 
іудейського капіталу‖ в Україні. Марш мав завершитися мітингом на 
Майдані. Владі прийшлося реагувати на цей виклик української 
демократії. 

Офіційний представник Міністерства туризму Ізраїлю Шіва Каве заявив, 
що його країна ініціює відміну візового режиму з Україною. До речі, 
подібна угода укладається і з Росією. Як ізраїльська, так і українська 
сторни зацікавлені у якнайшвидшому вирішенні питання. Спонукою до 
такої акції є той факт, що в Ізраїлі проживає нині багато вихідців з 
України, у  яких залишилося тут багато родичів. Відміна візового режиму 
упростить їх спілкування. 

 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

Якщо воно маленьке, то кожний невіглас прагне принести йому якусь 
прикрість. Так, журналістка газети „Кримское время” Н.Кисельова, 
будучи неосвіченою в питаннях історії, культури, традицій караїмів, 
замість того, щоб від представників цього народу, носіїв його релігійних 
поглядів дізнатися достовірно з питань, про які прагне писати, пише „від 
стелі”. Дивись, її обурює те, що караїми вирішили відновити на Чуфут-
Кале „гостевой домик‖. „Кому дозволили господарювати на Чуфут-Кале?‖ 

– вигукує Кисельова. Візьми, журналістко, не лінись і не вважай себе 
всезнайкою і якоюсь повелителькою, багату літературу по караїмізму і там 
знайдеш, що ще в кінці ХІХ століття на горі було збудовано „Будинок 
паломника‖. Будинок цей варто мати конфесії для відродження 
паломництва. А кисельовкам варто сказати: не лізьте із своїми 
шовіністичними витівками  у справи тих малих народів, які прагнуть 
зберегти свою національну гідність і національну пам’ять. Ви вже багато 
зла їм накоїли. Залиште їх у спокої. Вони й без вас розберуться, як їм 
господарювати (Кырым къарайлар. -№12). 

В ХІХ столітті караїми складали 1% населення Миколаєва. Вони 
залишили помітний слід в науці, культурі, освіті, торгівлі міста.  Тут були 
їх торгові будинки, тютюнові магазини, дрібні виробництва. Книга з 
логіки караїма-вченого з Миколаєва І.Сапака  видана в Одесі. Серед 
захисників вітчизни в різних війнах числиться багато караїмів.  В 2000 
році в місті створено караїмську громаду „Мурат‖. Нині товариство 
караїмів Миколаєва нараховує вже біля півсотні своїх членів. Головне 
завдання своє воно вбачає у відродженні національних традицій, мови і 
культури народу.  Ведеться збір архівних документів, фотоматеріалів, 
спогадів, пов’язаних з історією караїв на Миколаївщині. Похвальним є те, 
що питаннями свого національного відродження зацікавилася молодь 
(Н.Сапак).                                     

 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ  УКРАЇНИ 
 
Група українських послідовників вчення Саї Баби виїздила до Індії на 

відзначення ювілею цього гуру. Серед них були й інваліди (навіть 
незрячі), які сподівалися на консультації в тих госпіталях, в яких за 
покликом серця безоплатно працюють кращі лікарі зі всього світу. 
Саїбабісти привезли з собою до Індії з України саженці дуба, калини, 
верби й магнолії, які висадили в Делі на території Національного 
університету ім. Дж.Неру, а також у передгір’ї Тибету біля ашраму в 
Путта-Парті, де живе Саї Баба. Із Делі протягом двох діб  паломники їхали 
до резиденції гуру. Храм його в Путта-Парті – це гігантська споруда, яка 
вміщує 42 тисячі молільників.  Над ним височить скалиста гора, на якій 
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росте Дерево побажань. 240 сходинок різного розміру ведуть туди. 
Кожний, хто піднімається на вершину скелі, вішає на гілках Дерева 
записку із своїми побажаннями. Тут же розміщено Парк релігій, в якому 
стоять статуї Ісуса Христа, Будди, Мухаммеда та ін.(Факты.- 9 січня). 

Практика Фалунь Дафи сприяє зміцненню здоров’я, гальмуванню процесів 
старіння, сприяє гармонізації життя. Про це пишуть у своїх листівках 
послідовники Фалуньгун, які спеціально збираються у визначених ними 
місцях Києва (419.65.28) і ще десяти міст України, щоб колективно 
виконувати  практики вчення. У світі на сьогодні вже понад 100 млн громадян 
з 72 країн займаються по системі Фалунь Дафа. В Дніпропетровську чомусь 
органи влади взялися за вивчення течії з тим, щоб знайти мотиви її заборони.   

Розгнузданий сектоборець з Росії Олександр Дворкін в грудні не був 
прийнятий Одесою. Йому відмовили   у наданні студентської аудиторії вузи 
міста. На оголошену його прес-конференцію ніхто з одеських журналістів не 
прийшов (правда, міг поїхати з Києва його однодумець із „Дела‖ Павлов). 
Нападки Дворкіна на Церкву Адвентистів сьомого дня в Маріуполі 
закінчилися тим, що бердянський телеканал вимушений був вибачатися перед 
АСД за те, що надав слово цьому сектогавкалу. 

 
 

МІСТИКА 
 
Фахівець по пічках Богдан Попович, який працював на дачі Президента в 

Карпатах біля Женецького водоспаду, говорить, що в цьому будинку 
моторошно спати, бо ж весь час маєш відчуття, що нібито хтось ходить по 
оселі й грмить ланцюгом. Богдан часто заставав кимось розкидану 
підготовлену ним для роботи цеглу, чулося, що її нібито хтось жбурляє. Інші 
робітники також мали курйози:  виключена з розетки болгарка раптом сама 
заводилася, свіже поставлені труби вночі хтось розкручував. Невидимого 
полтергейста гуцули  називають Степанком. Вони заспокоюють його тим, що 
на чердак ставлять йому миску кулеші (Газета по-киевски. – 4 грудня). 

В селі Яструбине на Сумщині Микола Бондаренко вбив сусідку, запідозривши 
її в чародійстві. Такий мотив вбивств не вперше вже  звучить в Україні. 
Дехто користається ним, щоб прикрити дійсні мотиви вбивства іншої людини. 
Причині своїх бід (падіж домашньої худоби, розлучення дочок, невдачі в 
господарюванні та ін.) Микола Бондаренко почав пов’язувати із чародійством 
його нової сусідки. На неї вказали і ворожії  із ближніх сіл, навіть назвавши її 
ім’я – Олена. Микола звинувачував її ще й в тому, називаючи це 
відьмачеством, що вона закидала в його огород якісь клубки шерсті, биті 
черепки, закутані у тряпки тухлі яйця та ін. Для О.Костенко ця віра в 
забобони сусіда зрештою закінчилося двома вистрілами з рушниці, а вбивці – 
пожиттєвим ув’язненням.    

 
 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
В нових історичних умовах в Росії між церквою і державою вибудовується 

система відносин, в основі якої лежить закорінений в церковній традиції 
принцип симфонії церковної і світської влади. Відзначивши це, Патріарх 
Олексій ІІ в інтерв’ю італійському часопису сказав: „На сьогодні між нашою 
церквою і державою налагоджені відносини конструктивної співпраці і 
соціального партнерства, при взаємній повазі і невтручанні у внутрішні 
справи… Після падіння богоборчої влади наша Церква одержала можливість 
вільно виконувати свою місію в суспільстві. Нечисельні на той час храми 
наповнилися людьми, що бажали спілкуватися з Богом. Для Церкви 
відкрилися двері шкіл, вузів, лікарень, в’язниць, військових частин. 
Активізувалася місіонерська і просвітницька діяльність парафій і монастирів 
РПЦ‖. 

При відвіданні в день Різдва Свято-Духового кафедрального собору 
Православної Церкви Президент Білорусії О.Лукашенко зокрема сказав: 
„Ми ніколи не відокремлювали себе від Церкви. Я, грішним ділом, іноді 
говорив моєму наставникові про те, що я не  зовсім розумію, що означає 
„Церква відокремлена від держави”. Ми ж вирішуємо єдине завдання. Ми 
ніде не спростували тезу відокремлення церкви від держави, але ви бачите, 
що ми завжди разом… Церква давно виступила в нас, говорячи добрим 
словом, головним ідеологом нашої країни, і ми і в майбутньому 
спиратимемося на допомогу православної церкви, на допомогу всіх добрих 
конфесій, і католиків, і інших, які живуть в нашій країні і готові йти разом, 
створюючи і захищаючи наш добрий і затишний дім‖ (Мир религий). 

Різдво Христове є державним святом у понад ста країнах світу. По-різному 
воно святкується в різних країнах. Так, обов’язковим компонентом 
святкового столу у Франції є запечена у білому вині індичка. Їдять і інші 
страви. В Англії обов’язковими під час різдв’яних святкувань є також 
запечена в духовці індичка і облитий ромом пудинг. Останній підпалюють і 
палаючим ставлять на стіл. В Данії їдять нафаршированих яблуками  гусака 
або качку, додаючи на стіл ще рисовий пудинг і солодку рисову кашу з 
корицею. Неодмінно на столі мають бути індичка чи гуска в ірландців, греків, 
литовців і німців. На противагу цьому на різдв’яний стіл не ставлять 
заперечних птахів в Австралії та Угорщині, в балканських країнах, бо ж якщо 
будеш в ці дні їсти птицю, то твоє щастя вилетить через вікно. На різдв’яний 
стіл іспанці ставлять  засмажене порося і обов’язково дари моря, португальці 
– страви із сушеної тріски, голландці – кролика, оленині або дичину, бельгійці 
– телячу ковбасу з трюфелями, італійці – рибу й інші морепродукти, 
скандинави – поросятко і ковбасу-кров’янку. 
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Ізраїльські психіатри попереджають людей із нестійкою психікою на 

можливе захворювання їх на „єрусалимський синдром” під час здійснення 
паломництва до священної землі. Цю сумну тенденцію вони помітили давно: 
жертвами синдрому стають люди із-за безсонних ночей і сильної релігійної 
енергетики.  Феномен цей проявляється в тому, що в релігійному запалі люди 
починають галюцинувати, марити і уявляти  себе біблійними героями, 
святими. Вони одягаються у білий одяг (часто використовуючи для цього 
готельні простирадла), співають псалми, горланять пісні, агресивно 
проповідують.  В єрусалимській міліції є спеціальний підрозділ, який 
займається такими туристами. В психіатричних клініках для хворих на 
„єрусалимський  синдром‖ є спеціальні палати. 

В США в 2006 році утворено об’єднання  церков „Християнські Церкви 
разом”. Це – єдина екуменічна організація країни, яка об’єднує п’ять 
основних конфесій країни – католиків, православних, традиційних 
протестантів, євангеликів/п’ятидесятників і церкви, більшість послідовників 
яких чорношкірі американці.  До ХЦР нині входить 43 деномінації та 
релігійні організації. З цього року модератором об’єднання став директор із 
зовнішніх і міжцерковних зв’язків Православної Церкви Америки протоієрей 
Леонід Кишковський. 

70 днів ув’язнення має відсидіти священик храму Успіння гори Пеліон грецької 
православної Церкви за надто голосне дзвоніння, яке заважало нормальному 
життю горожан, а особливо відпочиваючим на курорті. Замір шуму 
здійснювала спеціальна судова експертиза. Цікаво, а чи послідують в Києві 
прикладу греків, бо ж біля Олександрівського храму РКЦ о 12-й такий шум 
від дзвоніння, що він і мертвого може розбудити. 

Росія не любить, коли її повчають ті ж США, звинувачуючи в постійних 
порушеннях прав людини та демократії, зокрема і в сфері свободи 
віросповідань, утвердженні однієї Церкви як державної  і її якихось прав на 
канонічні території. При цьому вона на догоду своїм імперським 
шовіністичним амбіціям починає повчати інших тому, як вони мають 
шанувати утверджені в роки колоніального поневолення Росією інших 
народів її „сліди‖ у всіх сферах суспільного життя. Дивись, їй не подобається, 
що Україна через рішення свого Конституційного Суду вимагає дублювати 
всі фільми, які поширюються на її теренах, її ж державною мовою. В такий 
спосіб Росія хотіла б продовжити свою колоніальну присутність на 
українських теренах і на наступні роки, а відтак з часом використати це для 
повернення у священну імперію Путіна. Пора вже українській владі 
порушити питання проведення богослужінь різними конфесіями в їх громадах 
також державною мовою. Бо ж саме вони виступають нині в Україні у масі 
своїй активними і плідними продовжувачами ленінсько-більшовицької 
політики оросіянення українців. При цьому деякі з релігійних спільнот у назві 
своїй мають слово „український (-а)‖, хоч, окрім розміщення на території 
України, чогось українського вони не мають. Варто вирішити питання 
перейменування їх. 

Нинішні тісні зв’язки між Церквою і державою в Росії багато в чому 
відроджують ті відносини, які існували між ними в Російській імперії, 
коли царизм проголошував ідеї „православ’я, самодержавства і народності‖. 
Нині в Росії немає царя, але Путін все більше набирає статус, подібний 
царському. Патріарх вихваляє його як „національного лідера‖, що наділений 
майже містичним правом на правління протягом невизначеного часу. 
Характерно, що  у Патріарха і Президента біографії однакові. Вони обоє із 
однієї фірми – із КДБ. Нині в Росії дві третини відносять себе до 
православних. Це в два рази більше від цифри 1991 року, коли розпався Союз. 
Соціологічні опитування засвідчують, що ототожнюють себе з православною 
церквою росіяни переважно із міркувань російського націоналізму. 
Засвідченням цього є й те, що лише 4% опитаних вбачають у православ’ї 
джерело моральних цінностей. 

Президент США Дж.Буш у своїй заяві з нагоди Дня свободи віросповідань 
пообіцяв підтримку країнам, в яких наявним є обмеження свободи 
релігійних вірувань, „настирливе збереження практики переслідування на 
релігійному грунті‖. Свобода віросповідань, сказав він, „не належить одній 
країні, вона – надбання всього світу‖. Президент заявив, що США будуть 
утверджувати релігійну свободу по всьому світу. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
У Ватикані оприлюднено план Папи на 2008 рік. Зокрема передбачена його 

поїздка до США (квітень), Австралії  (липень) та Франції (вересень),  три 
поїздки Італією. Свій 81-й день народження і третю річницю на папському 
престолі Бенедикт ХVІ відзначить, перебуваючи у США. В жовтні 
передбачене проведення Всесвітнього синоду католицьких єпископів.  
Очікується видрук соціальної енциклики Папи  і другого тому книги „Ісус із 
Назарета‖. 

Бенедикт ХVІ під час зустрічі з послами 176 країн, акредитованими при Святому 
Престолі, у своєму слові зажадав, щоб остаточний статус Косово 
враховував законні претензії всіх зацікавлених сторін і гарантував повагу 
народів, які населяють цей край. Папа зокрема підкреслив необхідність 
„дотримання прав усіх сторін, у тому числі й сербської православної 
меншини‖. 

Папу Римського не захотіли слухати в Римському університеті Сап’єнца 
(мудрість). Викладачі й студенти університету сприйняли цей виступ 
недоцільним. Це – реакція мислячої Європи на прихильність Понтифіка до 
середньовіччя. Як відомо, Бенедикт ХVІ, коли він ще був кардиналом 
Йозефом Ратцінгером, висловлювався на підтримку вироку суду Священної 
інквізиції над Галілеєм в ХVІІ столітті. Папа й нині вважає, що європейська 
цивілізація виграє від співпраці з грецькою філософією і релігією. 
Перешкодивши Папі виступити із застарілими міркуваннями в університеті, з 
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ним повелися так, як свого часу повелася церква із Галілеєм, коли нею  
душилася свобода слова й інтелектуальні дискусії. 

Папа Римський Бенедикт ХVІ, звертаючись до вірних під час трансльованої на 
88 країн світу різдв’яної месси в соборі св. Петра зокрема наголосив на тому, 
що „сучасне суспільство надмірно заглибилося у власні потреби, нічого 
не залишаючи для інших, для ближніх, для бідних, для Бога‖. У 
виголошеному 63-ма мовами  святковому привітанні і традиційному 
благословенні „Місту і світові‖, що засвідчує, на відміну від  Московського 
православ’я, вселенськість католицизму, Понтифік говорив про прагнення 
людей до здоров’я, зайнятості, гідного життя. Він торкнувся також проблеми 
біженців, жертв збройних конфліктів і тероризму. Папа закликав до пошуків 
миру в гарячих точках планети, зокрема в Сомалі, Конго, Ефіопії-Ерітреї, в 
Афганістані, Пакистані, Шрі-Ланці, на Балканах, Близькому Сході, в Іраці. 

Бенедикт ХVІ закликав до свободи віросповідань в арабських країнах, 
наголосивши, що кожний повинен мати право дотримуватися своєї віри 
відкрито і право переходити з однієї релігії в іншу за власним бажанням. „Я 
сподіваюся, - сказав Понтифік, - що істинна свобода віросповідань стане 
реальністю повсюди‖. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 

Головний храм Англіканської Церкви – Вестмінстерський собор Лондона – 
знаходиться в такому стані, що через декілька років його прийдеться 
закрити. Негайної реконструкції вимагають його три з чотирьох куполів. 
Потрібно ремонтувати арки, що підтримують стелю. Храм був відкритий  в 
недобудованому вигляді ще у 1903 році. Собор існує на пожертвування 
парафіян. 

Статистика офіційних органів Росії фіксує тут постійне збільшення 
протестантів. Свідченням цього є насамперед зростання кількості різних 
течій цієї християнської конфесії. Якщо в радянські часи їх фіксувалося лише 
9, то нині – біля 40. Десять років тому – в 1997 році – в Росії числилося 2500 
протестантських громад. В 2007 році їх було вже біля п’яти тисяч. 

Інформація-звіт про стан спільноти Свідків Єгови на початок 2008 року 
засвідчує, що її членів у 236  країнах і територіях світу становить 6957854. 
Вони об’єднані у 101376 громад. Кількість свідків у 2007 в порівнянні з 2006 
роком збільшилася на 3,1%. Протягом 2007 року Свідки Єгови провели 
1431761554 годин місіонерських бесід. На вивчення Біблії пішло 6561426 
годин. За кількістю членів спільнот країни першої десятки розташовані так: 
США (1084 тис.), Бразилія (679 тис.), Мексика (639,3 тис.), Нігерія (302,4 
тис.), Італія ((238,5 тис.), Японія (218,7 тис.), Німеччина (165,5 тис.), Росія 
(150 тис.), Замбія (146 тис.), Конго (144 тис.). Україна – на 11 місці із своїми 
140,2 тисячами. 

Християни євангельських, харизматичних та п’ятидесятницьких церков 
США з метою нового духовного відродження країни провели в січні 21-
денну молитву за пробудження. Після цієї акції проводитимуться й інші. 
„Ми маємо „пережити нове національне пробудження‖,- заявив голова 
Альянсу пробудження Америки (ААА) Біллі Уілсон. Окрім названих церков, 
акцію підтримали інші впливові християнські організації США. 

Під номером 666 в палаті громад англійського парламенту зареєстровано 10 
січня законопроект про відкремлення Англіканської Церкви від 
держави. Його підготував представник лейбористської партії Джон Остін. 
Потреба в обмеженні впливу Англіканської Церкви давно вже назріла в 
країні. Всіх здивувало те, що цей законопроект зареєстровано саме під 
цифрою 666. Як сказав депутат Боб Рассел, „здається, що шляхи Господні, як і 
диявольські, непізнавані‖. Цікавим є й те, що цей законопроект було 
зареєстровано, коли в парламенті йшло обговорення Закону про 
богохульство, який пропонується або дещо змінити, а то й взагалі ліквідувати, 
бо ж він написаний на користь християнства взагалі і Англіканської Церкви 
зокрема. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Патріарх Олексій ІІ на єпархіальному зібранні Москви навів такі цифри стану 

на початок 2008 року Російської Православної Церкви, включивши до 
них, зрозуміло й позаросійську, в тому числі й українську, статистику. 
Віддтак РПЦ має майже 27742 парафії в 142 єпархіях, 193 архієреї, 29751 
кількість духовенства (священиків – 26540 і 3301- дияконів), 732 монастирі. 
Протягом 2007 року кількість парафій РПЦ зросла на 639. 

Патріарх Московський Олексій ІІ є чисто російським, а не  наднаціональним 
релігійним діячем. Це, зокрема, засвідчує те благословення, яке він вже дав 
на майбутнє прем’єрство Володимиру Путіну. Патріарх ще до виборів нового 
Президента Росії, вмішуючись цим в політичні протистояння, сказав: „Буде в 
тому велике благо для Росії, якщо з’явиться у нас таке поєднання – новий 
президент і Володимир Володимирович, який дасть свою згоду стати 
прем’єром. Так буде забезпечено той курс, який протягом восьми років 
проводив Володимир Володимирович… Напевно важко зробити цей крок, 
але заради блага Росії, заради блага її народу я гадаю, що його треба зробити!‖ 

Керівник прес-служби Московського Патріархату о. Володимир Вигилянський  
вихід Церкви із кризи і поразок в інформаційній війні до 2000 року 
пов’язує насамперед із освоєнням Інтернету, з широким розвитком 
інформаційних агенств, а також вітчизняних православних Інтернет-ресурсів. 
Нині Церква має більше 2-х тисяч активних православних Інтернет-видань. За 
рівнем відкритості, самокритичності, демократичності нині, на думку отця, з 
Церквою Московського Патріархату не може зрівнятися жодна релігійна 
спільнота. 
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Оголошуючи 2008 рік  Роком сім’ї, Патріарх РПЦ Олексій ІІ зауважив: „Все 

суспільство, особливо молодь, має відкрити для себе просту й вічну істину: 
там, де відсутня любов, взаємна відповідальність, готовність  все життя 
принести в подарунок тим, кого любиш, - там немає ні щастя, ні повноти 
буття. Розлучення, аборти, прагнення до наживи і нескінченних вдоволень, 
забуття власних дітей, які так часто залишаються позбавленими батьківського 
піклування і виховання – все це перетворює життя людини і цілого народу в 
безрадісне існування, виконання докорів совісті‖ (Начало. - №1). 

Гора Афон ще в ІХ столітті указом візантійського імператора Василя І була 
проголошена святою. Тут діє так званий аватон, тобто заборона всім жінкам, 
окрім Богородиці Марії, навіть тваринам жіночої статі знаходитися на 
території монастирської республіки. Європарламент приймав резолюцію з 
приводу цього, розглядаючу цю заборону як порушення приниципу 
рівноправності чоловіка і жінки. Проте Уряд Греції рішече засудив цю 
резолюцію й висловився за шанування традиції. І ось в грудні група гречанок, 
висловлюючи свій протест проти відчуження від світської частини півострова 
на користь монастирів більше 8 тис. га землі, перейшли кордон монастирської 
республіки. І хоч вони тут же поліцейськими були видворені з афонського 
царства, але це ще більше загострило ситуацію. Демонстрантки заявляють: 
„Якщо вже монастирі не поважають спадкоємне право, то вони не мають 
права вимагати від нас, щоб ми поважали їхню заборону‖. Ця земельна 
суперечка тягнеться вже протягом 20 років. Чергове судове засідання мало 
відбутися в січні. Тепер невідома  подальша доля жінок, які перейшли кордон 
Афону, бо ж згідно грецького кримінального кодексу, їм загрожує тюремне 
ув’язнення. 

Хоч клерки Московського Патріархату й незаперечують можливості скорої 
зустрічі Патріарха Олексія ІІ з Папою Бенедиктом ХVІ, але  протоієрей 
Всеволод Чаплін зауважив, що до настання цієї зустрічі слід вирішити 
обов’язково ряд суперечливих питань, зокрема повернення УГКЦ Церкві 
Московського Патріархату храмів у Західній Україні. Представник Святого 
Престолу в Росії архієпископ Антоніо Менніні після бесіди з Олексієм ІІ в 
Різдв’яну ніч заявив, що справа все ж рухається до зустрічі. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Син лідера „Аль-Каїди” Усами бен Ладена, 26-річний Омар, прагне стати 

„послом миру‖ між мусульманськими країнами і Заходом.  Меті цій буде 
присвячено 5000-кілометрова кінна поїздка по африканських країнах. То 
неправда, заявляє Омар, що всі сини Усами, як і всі араби, є терористами. Син 
всіляко обстоює свого батька, хоч  і не погоджується з ним в методах 
боротьби. Метою діяльності батька є, як це відзначає Омар, „не дати 
можливості ображати мусульман всього світу‖. 

Німецький часопис „Шпігель” на основі проведених опитувань визнав 
священну книгу мусульман Коран  однією із „найвпливовіших книг 
світу”. Цей висновок продовжує одержаний десятиліття тому результат 
опитування про найвливовішу особистість в історії людства. Тоді за всіма 
об’єктивними критеріями нею було визнано пророка Мухаммеда (Islam 
News). 

Прем’єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана звинуватили в ісламізації 
країни. Це пов’язано із його прагненням якнайшвидше скасувати заборони на 
носіння жінками мусульманських хусток в держустановах та університах. На 
знак світськості держави цю заборону ввели ще в 1925 році. Противники 
ісламізації піддали гострій критиці ці наміри прем’єра. 

Мусульманство в Австрії зростає за рахунок зменшення послідовників 
католицької Церкви і протестантських спільнот. За деякими 
розрахунками мусульман в цій країні вже понад 400 тисяч. За останні 35 років 
їх кількість тут зросла в 15 разів. Водночас кількість католиків зменшилася з 
6,6 млн осіб до 5,6 млн. Протестантів в Австрії тепер десь 326 тисяч. Відтак 
іслам в Альпійській країні вже  є другою релігією. 

Іслам у деяких країнах Старого світу, зокрема у США, Франції, 
Великобританії, Німеччині та ін., став другою за кількістю послідовників 
релігією. Проте останнім часом тут спостерігаються деякі цікаві 
метаморфози.  Так, у Великій Британії із півтора мільйона вірян цієї релігії 
відмовилися від неї десь двісті тисяч. Згідно Шаріату, відхід від ісламу має 
каратися смертю. Тому відхідців може бути й більше, але вони не рекламують 
свій відхід. Іранська правозахисниця  Маріам Намазьє вважає, що 20% із 15 
мільйонів мусульман Європи потаємно вже відмовилися від ісламу. Причину 
цього відходу данський історик Надія Ельдтофт пояснює бажанням більшості 
мусульман жити так, як живуть європейці, без будь-яких обмежень, за 
моделями світського життя.  

В  Ірані йде кампанія із збирання мільйону підписів під петицією до уряду 
щодо розширення прав жінок. Кампанія йде надто в’яло. Вже більше 40 її 
активісток сидять за це у в’язниці. Жінки в Ірані постійно стають жертвами 
поліції моралі. Їх можуть заарештувати або (на розсуд поліцейських) 
нескромний одяг або ж за колір хіджабу. Іранський духовний лідер  аятолла 
Хаменеї не погоджується з докорами Заходу в порушенні прав жінок в його 
країні. Він вважає, що закони ісламу навпаки – захищають жінок від 
перетворення їх на „сексуальний товар‖.  Нещодавно аятолла  зініціював 
створення спеціально для жінок санаторіїв. Наголошуючи на тому, що в 
іранських університетах більшість студентів – жінки, але при цього не 
говориться про те, що там вони мають носити темну хустку і закритий одяг. 
Дівчата в Ірані тягнуться до освіти, бо ж це дає їм можливість потім вдало 
вийти заміж. 

В Ірані виходить кінофільм про ісламського пророка Ісу. У фільмі „Ісус, дух 
Божий‖ говориться про три останні роки життя Ісуса Христа. Фільм 
підкреслює відмінність християнства та ісламу у сприйнятті Ісуса. Відомо, що 
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мусульмани вшановують Ісуса (Ісу) як четвертого із п’яти пророків. Перші 
три – Нух (Ной). Ібрахім (Авраам) і Муса (Мойсей), а п’ятий – Мухаммед. 
Режисер картини Надер Талебзаде вважає свій фільм  відповіддю на „Страсті 
Христові‖ Мела Гібсона, але при цьому додає, що хоч то й хороший фільм, 
але „історія там хибна – все було не так. Згідно з Ісламом, Ісус був одним із 
пророків і його не розіп’яли‖. При роботі над фільмом режисер звернувся до 
однієї з тем „Книги Варнави‖, в якій говориться, що Ісуса переслідували за 
передбачення появи останнього пророка, яким мусульмани вважають саме 
Мухаммеда. А оскільки після нього не буде нових пророків, то саме 
мусульмани є тими, хто має єдиний шанс на спасіння. Якщо мусульмани 
визнають „Книгу Варнави‖ як перше Євангеліє, то християни розглядають її 
як підробку (Газета по-киевски. - №10). 

Більше 400 мусульманських об’єднань із 28 європейських країн підписали 
10 січня Хартію відносин між європейськими мусульманами взагалі, 
ісламськими організаціями, суспільством і владою. Ініціювала підписання 
Хартії Федерація ісламських організацій Європи. Перший секретар Федерації 
Мухаммад аль-Барані відзначає, що протягом 4-х років документ пройшов 
через багато лінгвістичних і правових експертиз. Він складається із 26 
пунктів, через які висловлено загальні для мусульман принципи їх включення 
в політичні і соціальні реалії європейських країн. Основні принципи хартії – 
заклик до поміркованості й засудження тероризму та насилля. Кодекс 
закликає мусульман до консолідації та інтеграції суспільства. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 

Вищий судовий орган вніс зміни у приписи Головного рабинату Ізраїлю 
щодо використання заповіді „шміта”. Згідно цього правила, євреї-селяни  
протягом року раз за сім років не повинні обробляти свої земельні володіння. 
Врожай, одержаний під час так званого суботнього року, не можна продавати 
на ринку.  Овочі і фрукти, зібрані  всупереч цьому правило, не одержують 
посвідчення про кошерність. Проте, як і будь-яке правило, „шміта‖ також має 
винятки.  Називається воно „етєр мехіра‖ і гласить, що в тяжкі часи селяни 
мають право в суботній рік фіктивно продавати свою землю неєвреям, в тому 
числі й арабам. Така практика одержала в Ізраїлі поширення. Щоб 
обезопасити фермерів від фінансових втрат, рабини до цього часу ставилися 
до „етєр мехіра‖ з байдужістю. Але на початку цього суботнього року 
ставлення Головного рабинату до цього винятку змінилося, урожай року 
оголошено некошерним. Вирішення питання було передане місцевим 
рабинам. Міністерство сільського господарства Ізраїлю вважає, що новий 
підхід рабинату принесе збиток на 270 млн доларів. На адресу Ортодоксів, а 
їх лише 12% в Ізраїлі, розпорядження   Головного рабинату задресувалася 
хвиля протестів. Поставщики сільськогосподарської продукції звернулися до 
Головного суду країни. Він прийняв рішення не на користь Головного 

рабинату. Суд визнав, що якщо місцевий рабин відмовляється надати „етєр 
мехіра‖, то позивач має право знайти десь інде такого рабина, який це 
дозволить (Еврейские вести. – Січень). 

Мусульманська релігія забороняє заробляти гроші на грошах, тобто 
застосовувати відсоткову ставку. Враховуючи це, у Данії утворено новий 
фінансовий інститут - ‖Амана‖ (від араб. - Довіра). Він надаватиме своїм 
клієнтам послуги відповідно до шаріату. Установа орієнтована на 200-тисячну 
мусульманську громаду країни, хоч послугами її можуть користуватися й 
представники інших конфесій. 

Незважаючи на зростання можливості й потреби  праці, в Ізраїлі більше 
половини дорослого населення місць поселення ортодоксів ніде не 
працюють. 70% чоловіків з ультраортоксальних кварталів міст взагалі не 
мають постійного місця праці. 60% з опитаних цих кварталів заявило, що їхнє 
покликання – не праця, а вивчення Тори. Серед жінок з ортодоксальних 
кварталів працюють лише 40% . Така ж кількість їх зайнята винятково 
домашнім господарством і вихованням дітей (Еврейские вести. -№1). 

В Ізраїлі відновили розформоване при уряді Аріеля Шарона Міністерство 
релігій. На цей акт погодилося 15 міністрів уряду з 21. Новому міністерству 
буде підпорядковано головний рабинат, рабиністські суди і управління ієшив. 
Міністерство очолить міністр без портфеля Іцхак Коен. Раніше він відповідав 
за управління з питань релігії в міністерстві глави уряду. Прем’єр Ехуд 
Ольмерт відновлення міністерства мотивував тим, що він не має можливості 
щотижня виділяти по декілька годин на підписування документів з приводу 
дозволів на поховання. 

Доля Єрусалиму після реалізації „дорожньої карти” Президента Буша - за 
час своєї каденції ще до кінця цього року вирішити питання примирення 
Ізраїлю і Палестини - залишається тривожною для більшості євреїв. Якщо 
Старе місто, згідно можливої домовленості, відійде до палестинців, то вони 
матимуть контроль за головною святинею євреїв -  Стіною Плачу. Тому тут 
більше підійшов би альтернативний план поділу Старого міста, згідно  якого 
за якусь іншу уступку палестинцям для євреїв все ж залишити квартал зі 
Стіною. Проте, як відзначає газета „Еврейские вести‖ (№1), „уникальность 
сегодняшнего Иерусалима заключается не в том, что в городе находятся те  
или иные святыни христиан, мусульман и евреев, но в той атмосфере 
удивительной вселенской гармонии, которая возникает благодаря соседству 
святых мест и почитающих их общин». Зрозуміло, що доля Єрусалиму 
залежить від того, яку позицію займе ізраїльське товариство. Більшість 
ізраїльтян за те, щоб він був єдиною і неподільною столицею країни. Але з 
цим ніколи не погодяться палестинці. Скоріше тут можна було б погодитися з 
тим, що Єрусалим залишається вільним містом, а столицями Ізраїлю і 
Палестини будуть інші міста. 
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Останнім часом в японських кафе часто з’являються буддійські 

священники із стаканчиком рому й сигаретою в руці. Вони при цьому 
моляться тут під музику в стилі джаз і хіп-хоп, а водночас спілкуються з 
молоддю. В такий спосіб буддисти прагнуть викликати у присутніх в кафе, а 
насамперед у молоді, зацікавленість до релігії. Дійшло до того, що священик 
Йошінобу Фуджіока відкрив своє кафе, у якому працює барменом. У деяких 
кафе саке відвідувачам розносять монахи. В одному із буддійських храмів 
Токіо відкрито салон красоти.  Монахи провели в столиці показ мод 
буддійських роб, супроводжуючи захід молитвою у стилі хіп-хоп. Буддизм, 
який з’явився в Японії десь 1,2 тис. років тому, нині переживає в цій країні 
кризу. Незважаючи на те, що із 127 млн японців десь 75% називають себе 
буддистами, їх спілкування з духовним світом обмежується в кращому 
випадку  відвіданням храму під час Нового року, в гіршому – традиційним 
надто дорогим поховальним обрядом. Пожертви на храм помітно знизилися. 
75% з них на грані краху. Скоротилася кількість студентів у буддійських 
навчальних закладах ( 24. – 12 січня). 

Перебуваючи в Італії, Далай-лама виступив в італійському парламенті. Він 
закликав підтримати Тибет в його боротьбі за автономію: „Ми звертаємося до 
вас із закликом: допоможіть нам!‖Він закликав як до кроків конкретної 
допомоги, так і морального співчуття. „Ми не хочемо незалежності для 
Тибету, а тільки збереження наших культурних традицій, які збагачують і 
традиції Китаю‖. Далай-лама мав зустрічі із головою сенату Франко Маріні. 
Прем’єр-міністр Італії на зустріч з духовним лідером буддистів не погодився. 

 
                                                       
                                                                  *  *  * 
  

Прах Махатми Ганді через 60 років після 
його загибелі 30 січня 1948 року, згідно його 
заповіту, буде розвіяно над Аравійським 
морем. Мати Махатми була глибоко віруючою 
послідовницею культу Вішну. Ганді виробив 
тактику ненасильницького опору (сатьяграхи). 
За індійською традицією, померлих спалюють, 
а їх попіл розвіюють над рікою чи морем на 13-
й день після смерті. „Батька нації‖  вбив індус-
радикал, коли він йшов на молитовну зустріч. 
Після  кремації  тіла Ганді попіл було 
розкладено в 12 маленьких сталевих урн, які в 
лютому 1948 року розіслали в різні кінці Індії 
для розпорошення над Гангом. Але одна 
коробочка попелу  збереглася в друзів і 

прихильників Ганді. Її хотіли виставити в музеї, але родичі Махатми зажадали 
виконати волю покійного й розвіяти попіл над Араійським морем (Україна 
молода. – 17 січня). 

В день приїзду до Індії  президента Франції Саркозі представники сікхів  
приїхали до столиці. Вони сподіваються, що, користаючись тим, що 
прем’єром країни є також послідовник їх релігії  Манмохан  Сінгх, пощастить 
умовити Саркозі відмінити заборону носити тюрбани  учням-сікхам 
французьких шкіл. Як відомо, оскільки представникам цієї релігії не 
дозволяється стригтися, то їм приходиться носити  тюрбан, який 
допомагає тримати довге волосся в порядку. Проте сподіватися на 
результативність цих умовлянь не приходиться. Справа в тому, що 
Франція продовжує боротьбу з релігійною і національною атрибутикою в 
одязі школярів незалежно від їх релігійної належності. Так, заборонено 
носити бороду, великі хрести, платки-хіджаби й іудейські кіпі. Винятків у 
цих заборонах бути не може. 

 
ІНДУЇЗМ 

 
Старий Новий рік 14 січня в Індії святкується під назвою Макар Сакранті. 

Тут це свято Весни, бо ж Сонце бере курс на літо.  Для індусів важливо в цей 
день скупатися в Сангамі. Так називається місцина, де стікаються три річки – 
Ганг, Джамна і міфологічна й невидима Сарасваті. Цього року на святкуванні 
Макар Сакранті у триріччі було 7 мільйонів індусів. 

Фанати від індуїзму активно виступають проти поширення в Індії 
християнства. На початку 2008 року вони атакували декілька християнських 
сімей в штаті Раджастан. Екстремісти прагнули розігнати молитовні зібрання 
християн в місті Удайпур. Проникнувши в молитовний будинок, вони стали 
бити молільників, зв’язали господаря будівлі і знущалися з нього. Як 
відзначив генсек Євангельської асоціації Індії Річард Хауелл, правоохоронні 
органи країни в’яло реагують на такі інціденти. 

В шиваїстських храмах Індії присутніх благословляють не лише 
священники, а навіть  слони, які для цієї релігії є священними 
тваринами. Туристична група з України, яка відвідала штат Керала, 
спостерігала за благословенними діями слона. Віддаєш монету наглядачу, а 
слону –банан. Тварина кладе тобі на голову свій хобот. Відтак -  благословляє. 
При цьому завмирає у нерухомості на певний час. Біля священної тварини 
завжди черга, але переважно туристів. (Газета по-киевски. – №1). 

Виступ президента Російської асоціації центрів вивчення релігій і сект 
О.Дворкіна на слуханнях в Московській міській думі викликав скандал 
міжнародного рівня. Президент Асоціації індійців Росії С.К.Джаха заявив: 
„Висловлювання пана Дворкіна ображають релігійні почуття послідовників 
індуїзму і викликають обурення в Індії‖. Вони ні за своїм змістом, а тим 
більше формою подання матеріалу не відповідають дійсності і далекі від 
розкриття сутності індуїзму. 
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Не стало Гордона Хінклі. „Наступна 

конференція відбудеться за шість 
місяців. Ми з нетерпінням будемо 
чекати на нову зустріч з вами  у квітні 
наступного року, - сказав закриваючи 
осінню 2007 року піврічну 
конференцію Церкви Ісуса Христа 
Святих останніх днів Президент її 
Гордон Хінклі – Мені 97 років, але 
сподіваюся, що доживу до неї. Нехай 
протягом цього часу благословення 
Небем проливаються на Вас. Я 
смиренно і щиро про це молюся в ім’я 
нашого Викупителя, самого Господа 
Ісуса Христа. Амінь!‖ Хоч і не 
бодрим бачили ми, представники  з 
України, яким прийшлося брати участь при відкритті цієї конференції в 
жовтні 2007 року у Солт-Лейку, Президента Хінклі, відчували, як тяжко йому 
ходити, мати зустріч із учасниками міжнародного форуму правовиків-
релігієзнавців, що проходив у Прово, проте чомусь вірили, що Бог відміряв 
йому не менше ста років життя. Ми зустрічалися з Президентом раніше, 
приймали його в Україні і знали, які він має великі заслуги перед своєю 
Церквою, очоливши її  в 1995 році. Як сам він сказав на тій жовтневій 
конференції, „Церква стала однією великою сім’єю, поширеною по всій землі. 
Нас тепер понад 13 мільйонів у 176 країнах і територіях… І це лише початок. 
Ця робота і надалі буде розростатися, процвітати і просуватися по землі. Так 
має бути, якщо має бути виповнено обіцяння Моронія  Джозефу‖. За  активну 
громадську діяльність нагороджений вищою нагородою США – Медаллю 
Свободи. 

Десять зображень Ісуса Христа лише в 
цьогорічному першому числі часопису 
„Ліягона” Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів  засвідчують про 
християнськість цієї конфесії. Знайдіть таку 
кількість їх у видруках тих спільнот, навіть 
традиційних, яких відносять до християнських. 
В присвяченій Ісусу Христу статті Першого 
радника Президента Церкви Томаса Монсона 
„Мостобудівник‖ говориться про ті три мости, 
які побудував Спаситель для кожного, хто 
вірить в нього. Це – міст послуху, міст 
служіння і міст молитви.  „Ісус, Будівничий 

мосту, перекинув його через прірву, що ми 
звемо смертю. Він зробив для нас те, що ми 
не змогли зробити для себе. Тому людство 
може перетнути мости, побудовані ним, що 
ведуть у вічне життя‖. 

Церкву Ісуса Христа Святих останніх днів 
характеризує швидкість і гнучкість в її 
реакціях на надзвичайні ситуації.  
Продукти, ліки і одяг від Церкви одержали 
негайно постраждалі від землетрусу в Перу і 
Мексиці. Коли ураган Дін зруйнував 
помешкання на Ямайці потерпілим була 
надана допомога в їх відбудові, надіслано 
гуманітарні вантажі, будівельні матеріали. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 
Харизматичні і п’ятидесятницькі церкви США зросли тут за останнє 

десятиліття з 30 до 36%. Нині вони мають в країні біля 80 млн своїх 
послідовників. Дослідник харизматизму Дж. Барна так прокоментував це 
явище: „Свобода емоційного і духовного вираження, яка є типовою для 
харизматичних зібрань, перекликається з культурною тенденцією 
особистністного вираження, приймаючи різні емоції і дозволюяючи людям 
інтепретувати їх досвід у такому вигляді, який має для них сенс‖. Барна очікує 
подальше зростання кількості харизматичних спільнот у США. „Ми 
рухаємося до майбутнього, в якому харизматично-фундаменталістський поділ 
буде скоріше історичним посиланням, ніж відокремлювальною рисою у 
спільноті віруючих, - зауважує дослідник. – У молодих християн зокрема 

мало енергії на дискусії, які 
традиційно поділяли на харизматів 
і нехаризматів. Зростає кількість 
людей, які визнають, що існуєють 
більш важливі справи, ніж цей 
поділ‖.  Риси типової 
харизматичної громади США мало 
чим відрізняються від основних 
протестантських спільнот.  80% з 
них мають постійних оплачуваних 
пасторів, середній вік яких, як і в 

протестантів, десь 52 роки. Відвідування богослужінь складає 82% (85% - у 
протестантів). Проте в нехаризматичних церков є далеко більшим (149 тис. 
дол.) річний бюджет, ніж у харизматів (136 тис. дол.). Щорічна оплата праці 
пастора в нехаризматів становить 47 тис. дол., а в харизматів – біля 42 тисячі. 
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Якщо 70% нехаризматичних пасторів мають семінарійну освіту, то 
харизматичних - лише 49%. 

Відомий актор Том Круз погрожує ув’язненням письменнику Ендрю Мортону 
за його книгу „Том Круз: неавторизована біографія‖. Мортон в своїй книзі 
доводить, що маленька Сурі, яку народила в шлюбі із Томом Каті Холмс, була 
нібито зачата від замороженої сперми Рона Хаббарда – засновника 
саєнтології. В книзі Том Круз названий „другим за впливовістю” нині в 
саєнтологічній спільноті після нинішнього її лідера Девіда Міскевіджа. 
Телефоном на адресу Мортона звучать постійні погрози  з боку адептів 
саєнтологічної церкви. 

 
 

МІСТИКА 
 
Фахівці Оксфордського центру з вивчення генетики людини прийшли до 

висновку, що магічні здібності передаються спадково, з покоління в 
покоління. Те, що ми успадковуємо пару генів (по одному від кожного з 
батьків), передбачає кілька варіантів прояву магічних здібностей: якщо 
магічна здібність залежить тільки від одного гена, то йдеться про домінантний 
ген, а якщо від двох генів, то це рецесивні гени. Оксфордські вчені вважають, 
що магічні гени „вмикаються‖ за допомогою так званого епігенетичного 
механізму, який впливає на ДНК не прямо і здатний „вмикати‖ й  „вимикати‖ 

певні гени в тому або іншому поколінні. Фахівці Мельбурнського 
дослідницького дитячого інституту прийшли до висновку, що за магічні 
здібності відповідають рецесивні гени. Тому, на їх думку, у всіх чарівників і 
чаклунок є два гени W, що відрізняє їх від магів, які володіють парою 
звичайних генів. Існують три види магічних навичок, які передаються з 
генами. Це – здатність розмовляти зі зміями, дар пророцтв і здатність до зміни 
свого зовнішнього вигляду. 

До виголошених передбачень відомих віщунів через декілька років треба 
повертатися, щоб засвідчитися в їх достовірності. Так, багато шуму 
навколо своєї особи створив Глоба, а, як це тепер з’ясовується, він більше 
бреше, ніж говорить  правду. Так, Глоба пророкував спасіння Хусейна і 
вбивство Буша, а все  виявилося навпаки.  Він пророкував  видачу Росії із 
Великобританії Березовського в 2007 році. Що стосується України, то тут 
ворожій говорив про успіх під час виборів Януковича і т.зв. антикризової 
коаліції. Тепер Глоба своїми пророцтвами задовільняє хібащо владик із 
єпархій Півдня і Сходу України, бо ж пророкує скоре об’єднання Росії, 
України та Білорусії, а опісля приєднання до цього Союзу Казахстану, 
Середньоазіатських країн (окрім чомусь Таджикістану). Молдову він віддає 
Румунії. 

 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 

 
ДЕРЖАВА, РЕЛІГІЯ, СВІТСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

І ПРАВА ЛЮДИНИ 
 
Так називаються Рекомендації 
Парламентської Асамблеї Ради Європи 
(ПАРЄ), прийняті під номером 1804 29 
червня 2007 року. Із-за відсутності 
можливості терміново перекласти текст 
з мови, якою він надійшов до РП, подаємо 
Рекомендації недержавною мовою, за що 
вибачаємося перед нашими читачами. 
1. Парламентская Ассамблея отмечает, что 

религия является важной характерной 
чертой европейского общества. Это 
обусловлено исторически многовековым присутствием определенных 
религий и их влиянием европейскую историю. Сегодня число религий на 
нашем континенте продолжает увеличиваться, растет число церквей и 
верований. 

2. Организованные религии как таковые являются неотделимой частью 
общества и должны рассматриваться как институты, созданные гражданами 
и для граждан, которые имеют право на свободу религии, а также как 
организации, являющиеся составной частью гражданского общества со всем 
своим потенциалом, позволяющим служить ориентиром в этических и 
гражданских вопросах, и играющие определенную роль в национальном 
сообществе, будь оно религиозным или светским. 

3. Совет Европы должен признать такое положение дел и приветствует и 
уважает религию во всем ее многообразии как форму этического, 
морального, идеологического и духовного самовыражения части 
европейских граждан с учетом различий между самими религиями и 
особенностей каждой из стран. 

4. Ассамблея вновь подтверждает, что разделение церкви и государства 
представляет собой одну из общеевропейских ценностей, превосходящую 
национальные различия. Это общепризнанный принцип, который 
преобладает в политике и институтах демократических стран. Так, в 
рекомендации 1720 (2005) об образовании и религии Ассамблея отмечает, 
что "религия каждого человека, в том числе выбор жизни без религии, 
является сугубо личным делом". 

5. Ассамблея отмечает, что, защищая свободу выражения мнения и свободу 
религии, Европейский суд по правам человека тем не менее признает право 
отдельных стран составлять и вводить законодательство об отношениях 
между государством и церковью в соответствии с Европейской конвенцией 
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по правам человека и отмечает, что государства-члены Совета Европы 
имеют разные степени разделения между государственной властью и 
религиозными институтами в полном соответствии с Европейской 
конвенцией по правам человека и основным свободам. 

6. За последние 20 лет религиозный культ претерпел заметный упадок в 
Европе. Менее одного европейца из пяти посещают религиозную службу не 
реже одного раза в неделю, тогда как 20 лет назад эта цифра была в два раза 
больше. В то же время мы наблюдаем усиление мусульманских общин 
практически во всех государствах-членах Совета Европы. 

7. В результате глобализации, быстрого развития новых информационных и 
коммуникационных технологий некоторые группы оказываются особенно на 
виду. Однако нельзя отрицать, что в последние годы религия вновь стала 
центральной темой дискуссии в наших обществах. И наибольшую 
активность здесь проявляют римокатолики, Православная церковь, 
евангелисты и мусульмане. 

8. Ассамблея признает важность межкультурного диалога и его религиозного 
измерения и готова помочь разработать комплексную стратегию Совета 
Европы в этой области. Однако она полагает, что в свете принципа 
разделения церкви и государства диалог между религиями и конфессиями не 
входит в компетенцию государств или Совета Европы. 

9. В рекомендации 1396 (1999) о религии и демократии Ассамблея заявляет, 
что "у многих проблем современного общества есть религиозные аспекты, 
такие как фундаменталистские движения и террористические акты, расизм и 
ксенофобия, а также этнические конфликты". Сегодня это утверждение как 
никогда актуалено. 

10. Не следует смешивать власть и религию. Однако религия и демократия 
отнюдь не являются несовместимыми и иногда религии играют в высшей 
степени полезную социальную роль. Занимаясь проблемами общества, 
гражданские власти при поддержке религии устраняют многое из того, что 
порождает религиозный экстремизм, но не все. 

11. Правительствам следует принять во внимание, что религиозные общины 
обладают особыми возможностями в плане укрепления мира, 
сотрудничества, терпимости, солидарности, межкультурного диалога и 
распространения ценностей, за которые выступает Совет Европы. 

12. Образование играет ключевую роль в борьбе с невежеством, стереотипами и 
неверным пониманием религий и их лидеров, а также играет важнейшую 
роль в укреплении демократического общества. 

13. Основным форумом для межкультурного диалога являются школы, которые 
помимо этого закладывают основы терпимого поведения; они могут 
эффективно бороться с фанатизмом, сдержанно и объективно знакомя детей 
с историей и философией основных религий. Важную роль могут здесь 
играть и средства массовой информации и семья. 

14. Знание религий является неотъемлемой частью знания истории человечества 
и цивилизаций. Оно отличается от веры и обрядов какой-либо религии. Даже 

страны, в которых преобладает одна религия, обязаны преподавать 
происхождение всех религий. 

15. В Европе сосуществуют различные ситуации. В некоторых странах 
продолжает доминировать одна религия. Представители религии могут 
играть определенную политическую роль как, например, в Соединенном 
Королевстве, где епископы заседают в Палате лордов. Некоторые страны 
запретили ношение религиозных символов в школах. В нескольких 
государствах-членах Совета Европы законодательство продолжает 
содержать анахронизмы, восходящие ко временам, когда религия играла 
более важную роль в жизни наших обществ. 

16. Свобода религии защищена статьей 9 Европейской конвенции о правах 
человека и статьей 18 Всеобщей декларации прав человека. Однако эта 
свобода не является беспредельной: неприемлема религия, доктрина или 
обряды которой противоречат другим основным правам. В любом случае 
ограничения, которые могут быть наложены на эту свободу, должны быть 
"предписаны законом и необходимы в демократическом обществе в 
интересах общественной безопасности, для защиты общественного порядка, 
здоровья или морали или для защиты прав и свобод других" (Статья 9.2 
Конвенции). 

17. Государства также не имеют права допускать распространение религиозных 
принципов, которые, будучи воплощенными в жизнь, нарушали бы права 
человека. Если в этом плане существуют сомнения, государствам следует 
потребовать от религиозных лидеров занять недвусмысленную позицию в 
пользу главенства прав человека, изложенных в Европейской конвенции о 
правах человека, над любым религиозным принципом. 

18. Свобода выражения мнения является одним из наиболее важных прав 
человека, о чем неоднократно заявляла Ассамблея. В рекомендации 1510 
(2006) о свободе выражения мнения и уважении религиозных верований она 
выразила мнение: "Свобода выражения, защищаемая в статьей 10 
Европейской конвенции о правах человека, не должна далее ограничиваться 
для удовлетворения растущих обид некоторых религиозных групп". 

19. При признанном долге уважать других и не поощрять неспровоцированных 
оскорблений, нет необходимости говорить, что свобода выражения мнений 
не может быть ограничена в силу уважительного отношения к определенным 
догматам или верованиям той или иной религиозной общины. 

20. Что касается отношений между Советом Европы и религиозными общинами, 
то здесь следует предпринять определенные шаги по установлению более 
тесных отношений. 

21. В этой связи следует помнить, что религиозные лидеры неоднократно 
обращались к Ассамблее в прошлом и что Ассамблея в свою очередь 
согласилась принять участие в крупных конференциях, организованных 
религиозными общинами. Кроме того, десятки религиозных и гуманитарных 
организаций уже представлены в Совете Европы, имея общий статус 
неправительственных организаций. 
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22. Ассамблея приветствует предложение Комитета Министров организовать на 

экспериментальной основе "ежегодные обмены мнениями по вопросам 
религиозного измерения межкультурного диалога" между представителями 
традиционно присутствующих в Европе религий и гражданского общества. 

23. В связи с этим Ассамблея рекомендует Комитету Министров: 
23.1. обеспечить религиозным общинам возможность беспрепятственно 

осуществлять во всех государствах-членах Совета Европы основное право 
на свободу религии в соответствии со ст. 9 Европейской конвенции о 
правах человека и ст. 18 Всеобщей декларации прав человека; 

23.2. исключить любое вмешательство в религиозные дела, но рассматривать 
религиозные организации как часть гражданского общества и призывать 
их играть активную роль в достижении мира, сотрудничества, терпимости, 
солидарности, межкультурного диалога и в распространении ценностей 
Совета Европы; 

23.3. подтвердить принцип независимости политики и закона от религии; 
23.4. продолжать осмысление религиозного измерения межкультурного 

диалога, в частности посредством организации встреч с религиозными 
лидерами и представителями гуманитарных и философских кругов; 

23.5. не проводить консультации с группами, которые не заявили однозначно о 
поддержке основных ценностей Совета Европы, а именно прав человека, 
демократии и верховенства закона; 

23.6. найти и распространить примеры успешного проведения диалога с 
лидерами религиозных общин; 

23.7. рассмотреть вопрос о создании института для разработки учебных 
программ, методик и образовательных материалов для изучения 
религиозного наследия в государствах-членах Совета Европы; эти 
учебные программы должны составляться в тесном сотрудничестве с 
представителями различных религий, традиционно присутствующих в 
Европе. 

24. Ассамблея далее рекомендует Комитету Министров призвать государства-
члены: 

24.1. способствовать первоначальной подготовке учителей и последующему 
повышению их квалификации с целью обеспечения объективного 
сбалансированного преподавания религий с учетом их места сегодня и в 
истории и требовать, чтобы все религиозные деятели, особенно играющие 
роль в образовании молодежи, проходили подготовку в области прав 
человека; 

24.2. постепенно исключать из законодательства, если такова воля народа, 
элементы, которые могут быть дискриминационными с точки зрения 
демократического религиозного плюрализма. 

 
Джерело: Представництво РПЦ у Страсбурзі 

(www.strasbourg-reor.org) 
 

* * * 
 

Проректор Українського католицького університету М.Маринович, оцінюючи 
поширення в Україні нових релігійних течій, сказав: „Демократія дає 
свободу різним проявам людського духу. І якщо дух здоровий, то 
демократія – найкращий лад із всіх можливих. Хай Церкви і релігії 
виграють конкуренцію не з допомогою державних законів, а „силою самої 
правди‖, як каже про це  Другий Ватиканський Собор, і чистотою власного 
прикладу. А якщо на нас звалюються наслідки хворого духу, то треба 
лікувати сам дух, а не згортати свободу. Перші хритияни перемогли зло саме 
безстрашністю і моральною чистотою своєї жертви‖ (Наша віра. -№1). 

Після трьох країн Прибалтики Україна зайняла четверте місце за рівнем 
забезпечення політичних прав і громадянських свобод. Оцінку цього в 
колишніх пострадянських республіках проводила американська організація 
„Фрідом хаус‖. Зроблено такий висновок на основі оцінок різних сфер 
суспільного життя, в т.ч. й релігійної. Україна визнана країною „вільною‖. 
Північний сусід наш Росія визнаний за наслідками цих досліджень країною 
„невільною‖. (Україна молода. – 18 січня). 

В традиційній доповіді Держдепартаменту США про свободу віросповідань 
в країнах світу за 2007 рік Росія значиться серед країн, яка заслуговує 
особливої уваги. Російське МЗС  назвало цей документ тенденційним і 
політично заангажованим, таким, що має „якийсь стандартний набір 
претензій, що переходять із однієї доповіді до іншої‖. „Наявні в ньому факти 
підібрані так, щоб гіпертрофувати проблеми віруючих в одних країнах і дещо 
заретушувати ситуацію в інших‖.  

Керівництво Християнського гуманітарно-економічного університету Одеси 
поскаржилося міністру внутрішніх справ Ю. Луценку на кимось 
організовану заангажовану перевірку цієї навчальної установи. 
Університет з 2006 року притягують до різних судових позовів. Без 
належного обгрунтування права на те в грудні міліцаї прагнули забрати всю 
документацію вузу. Організовано прослуховування приміщення, телефонів, 
заблокована робота електронної пошти, Інтернету. Ректор ХГЕУ має 
припущення, що ведуть справу до закриття університету з тим, щоб комусь 
набути те приміщення, яке він займає в центрі міста. Зустріч 
Р.Крижанівського із начальником Одеського обласного УВС закінчилася тим, 
що тепер почалося  службове розслідування  незаконних дій співробітників 
міліції, причетних до цієї справи. 
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СТАН І ПРОГНОЗИ 
РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

 
 
 
 

У дванадцятому числі „Релігійної панорами” за 2006 рік і першому – за 2007 рік 
було видрукувано тези наукових доповідей співробітників Відділення 
релігієзнавства ІФ НАН України з характеристикою стану релігійного життя 
України. В дванадцятому числі РП за 2007 рік під загальною рубрикою 
„Багатоманціття трансформаційних процесів релігійного життя України” 
почався видрук тез з блоку наукових прогнозів. Продовжуємо їх видрук під 
загальною назвою: 
 
ПРОГНОЗИ КОНФЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАСТУПНОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ 

 
 
 
 

 
 Докт. філос. наук, проф. П. ЯРОЦЬКИЙ 

 
CХІДНА ПОЛІТИКА ВАТИКАНУ НА БЛИЖНЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
1. Східна політика Ватикана зазнала істотної корекції в 90-ті роки 

минулого століття в Апостольському Посланні Івана Павла II ―Orientale lumen‖ 

(―Світло Сходу‖) та енцикліці ―Ut unem sint‖ (―Щоб були одно‖), в яких 
простежується критичний перегляд еклезіологічних проблем Схід– Захід в дусі 
аджорнаменто і принциповий поворот від есклюзивності Католицької Церкви як 
―єдиної Христової Церкви‖ до визнання еклезіальної, сотеріологічної 
благодатності й рівноцінності Католицької і Православної Церков як передумови 
ефективного екуменічного діалогу між ними в дусі опрацьованої моделі у 
Баламандському Документі змішаної міжнародної комісії з теологічного діалогу 
Католицької і Православної Церкви. Після цього Іван Павло II проголосив себе 
―екуменічним папою―, свій понтифікат – ―початком епохи екуменізму‖, а саму 
філософію екуменізму – ―актуальною дорогою Церкви третього тисячоліття‖. Ця 
ідеологія екуменізму започаткувала критичний перегляд уніатизму як методу 
об’єднання церков, чого домагалася і досягла Московська Патріархія. 

2. Східні Католицькі Церкви, які утворилися внаслідок унії з Римом, 
стали заручниками екуменічного діалогу між Католицькою і Православними 
Церквами, який має відбуватися на погодженій ними засаді визнання уніатизму 
як неприйнятого методу для досягнення єдності між християнськими Церквами, 
а унії як такого церковного поєднання, що не виправдало ні еклезіальної, ні 
історичної місії у відносинах Захід-Схід. Відтак, Східним Католицьким Церквам, 

в тому числі й Українській Греко-Католицькій Церкві, в перспективі відводиться 
місце в ―подвійній єдності‖ з Апостольською Столицею і Православними 
Патріархатами, з-під юрисдикції яких вони в минулому вийшли, що в 
майбутньому має призвести, по суті, до поступового зникнення Східних 
Католицьких Церков, чого добивається на своїй так званій ―канонічної території‖ 
Московська Патріархія. 

3. Ватикану, по суті, уже у першій половині XX ст. Греко-Католицька 
Церква в Україні була непотрібною, більше того, зайвою і не зручною для 
проведення стратегічних акцій в контексті Захід-Схід. Відтак, унійний клич Папи 
Урбана XVIII ―За вашою допомогою, мої рутени, хочу Схід навернути‖ став 
неактуальним і навіть шкідливим для Ватикану. Упродовж XX ст. Ватикан 
здійснював свою Східну політику, орієнтуючись на Римо-католицький костел в 
Польщі як форпост католицизму на Сході, обмежуючи діяльність Греко-
Католицької Церкви виключно до галицького регіону, що було зафіксовано в 
конкордаті 1925р. з Польщею, не допускаючи цієї Церкви до проведення неоунії 
в 20-30-х роках м.ст. на західноукраїнських землях, утримуючись від надання їй 
патріаршого устрою та блокуючи проведення беатифікаційного процесу 
митрополита А.Шептицького, оскільки проти цих акцій виступали спільно як 
Московська Патріархія, а також ієрархія Римо-католицького костелу в Польщі. У 
перспективі ватиканські преференції у здійсненні Східної політики 
надаватимуться Римо-католицькому костелу в Польщі й Україні для просування 
католицизму на Схід, про що свідчить постійне чисельне збільшення римо-
католицьких чернечих орденів і згромаджень в Україні, а також призначення 16 
липня 2007 р. папського секретаря прелата Мечислава Мокшицького 
архієпископом – коад’ютором Львівської архідієцезії Римо-католицького костела 
в Україні, який в майбутньому й очолить цю архідієцезію. 

4. Українська патріотична налаштованість УГКЦ Ватиканом 
сприймається як феномен, що негативно оцінюється Російською Православною 
Церквою і Римо-католицьким костелом в Польщі. Це яскраво продемонструвала 
спільна пропагандистська кампанія радянського і польського комуністичних 
режимів, демарші польських ієрархів Римо-католицького костелу у Ватикані в 
1958 і 1962 рр. і Московського Патріархату проти беатифікації А.Шептицького, а 
також по суті узгоджене Ватиканом з Московською Патріархією в 2003 р. 
заблокування самої ідеї надання статусу Патріаршої Церкви УГКЦ. Уже сама 
назва УГКЦ не сприймається Ватиканом, Римською курією та ії конгрегаціями, в 
документах яких вона ідентифікується як Католицька Церква українсько-
візантійського обряду. 

5. Попри існуючі суперечності й періодичне загострення відносин між 
Ватиканом і Московською Патріархію, ці суб’єкти як визначальні чинники 
екуменічного процесу домовлятимуться між собою, оскільки вони приречені 
саме в таких умовах вести діалог за рахунок насамперед Східних Католицьких 
церков (уніатських), в чому числі найчисельнішої і найвпливовішої з них – 
Української Греко-Католицької Церкви, майбутнє якої значною мірою 
залежатиме від результатів ватикано-московських взаємовідносин. УГКЦ у цій 
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ситуації матиме обмежені можливості у просуванні на Схід, оскільки, згідно з 
Баламандським Документом, її еклезіальна життєдіяльність на так званій 
―канонічній території‖ Православної Церкви залежатиме від доброї волі 
останньої і узгоджуваних з нею душпастирських заходів та її попереднього 
дозволу на утворення нових церковних структур, а також написання узгодженої 
церковної історіографії, яка, по суті, має знівелювати церковну та історичну 
значимість уніатизму. 

6. Бенедикт XVI за короткий період свого понтифікату розпочав ревізію 
аджорнаменто як основоположної концепції II Ватиканського Собору, 
відновлюючи відкинуту його попередниками (Павлом VI та Іваном Павлом II) 
есклюзивність католицької еклезіології і сотеріології, заміняючи Соборову 
літургійну реформу, яка націоналізувала обрядову практику помісних 
Католицьких Церков, Латинською Месою в угоду консервативним елементам, 
які після II Ватиканського Собору вийшли з-під юрисдикції Ватикану через 
незгоду з прогресивними ухвалами цього Собору. Ці нововведення Бенедикта 
XVI активізують консервативні католицькі спільноти і групи, які також є в 
українському греко-католицизмі, і сприятимуть утворенню нових опозиційних, 
паралельних структур, які зберігатимуть вірність Соборовій літургійній реформі 
чи схвально сприймуть встановлену motu proprio (―за власним бажанням‖) 
Бенедикта XVI Латинську Месу, введення якої має на меті знівелювати будь-які 
національні ознаки помісних Католицьких Церков. 

7. У більшості європейських країн, в яких існують Католицькі Церкви, їх 
діяльність в межах цих країн регулюється конкордатами (міжнародними 
договорами між Ватиканом і державами, з якими він встановив дипломатичні 
відносини). Попри укладені з окремими європейськими державами конкордати, 
які гармонізовані з чинним національним законодавством цих держав, виникла 
необхідність визнати статус Церкви в Європейському Союзі, де існує вже окреме 
право і законодавство. Відтак, нині на перший план виходить проблема правових 
відносин між Католицькою Церквою і Європейським Союзом, оскільки 
найближчими роками очікується зміна в євробюджетній політиці, зокрема, поява 
власних євробюджетних податків, істотною частиною яких має стати 
оподаткування фінансових можливостей Католицької Церкви. Досвід 
взаємовідносин європейських держав з Ватиканом, його нунціатурами, 
місцевими Католицькими Церквами варто запозичити для опрацювання 
українсько-ватиканських відносин шляхом прийняття відповідних правових 
засад Ватикан -Україна. 

8. Наявність в Україні двох католицьких Церков – УГКЦ і РКЦ, які 
знаходяться в юрисдикції Святого Престолу, розвиток широкої мережі 
католицьких чернечих орденів і згромаджень, членами яких в основному є 
іноземні громадяни, призначення вищих ієрархів Римо-католицького костела в 
Україні іноземного походження, а також встановлення Ватиканом 
Апостольських адміністратор (у Закарпатті діють дві Апостольські 
адміністратури: для греко-католиків, які вийшли з-під підпорядкування УГКЦ, і 
римо-католиків угорського походження, які підпорядковуються ієрархії 

Католицької Церкви в Угорщині), – все це є безпрецедентним в контексті 
державно-церковних відносин, оскільки не регулюється українським 
законодавством і не має правової аргументації у ватикано- українських 
відносинах. Відтак, це вимагає належної правової визначеності як в 
національному законодавстві, так і в договірних відносинах України і Ватикану. 
Діяльність останнього в Україні має бути законно визначеною.  
 
 
 

Канд. філос. наук О.НЕДАВНЯ  
 

ПРОГНОЗИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ УГКЦ 
 

Аналіз сучасного стану, проблем і надбань Української Греко-
Католицької Церкви дозволяє спрогнозувати вірогідні й можливі особливості її 
подальшого розвитку. Сучасна УГКЦ, маючи ряд проблем свого внутрішнього 
життя (складнощі самоідентифікації) та зовнішнього характеру (відносини з 
іншими Церквами, з Ватиканом), спирається на певні здобутки (праця з дітьми та 
молоддю, актуальна сьогоднішнім потребам розбудова організаційних структур, 
структур «спеціалізованого душ пастирства», інтенсивна видавничо-
просвітницька діяльність, вихід на нові душпастирські сфери та відповідні нові 
прийоми і технології). Відродження традицій УГКЦ проходить і проходитиме 
небезпроблемно (питання Патріархату й меж самоуправління, Східний обряд 
тощо), разом з тим Церква помітно модернізується й, напевно, 
модернізуватиметься надалі згідно викликів сучасності. Продовжуються пошуки 
ідентичності (зараз здебільшого вже не «відносно когось», а більш 
«самоцентрично»). Будучи для УГКЦ перманентними, швидше за все вони 
продовжуватимуться і в майбутньому. Певні проблеми у відносинах з Ватиканом 
(визнання Патріархату та ін.) ймовірно продовжуватимуться, саме керівництво 
УГКЦ не поспішає наполягати на їх розв’язанні.  

УГКЦ може еволюціонувати в бік всеукраїнської конфесії, якщо її 
чинники (насамперед, керівні ланки та мирянський актив) спрямовуватимуть 
розвиток УГКЦ в такий спосіб, щоб в її лоні могли реалізовуватися, а згодом і 
спрямовуватися духовні потреби українців з різних регіонів. Але й тоді навряд чи 
може йтися про суттєве кількісне охоплення незахідних областей України. Адже 
там патріотично налаштовані українці, що хотіли відновити чи прийняти 
воцерковлення, вже переважно зробили це в УПЦ КП або УАПЦ, а 
пострадянська проросійська чи прагматично-споживацька ментальність для 
греко-католицьких пропозицій є надто чужим ґрунтом (хіба що йтиметься про 
окремі навернення чи дитячий контингент ―tabula rasa‖, що потрапив в оазу 
впливу).  

Сприяє загальноукраїнському вектору еволюції греко-католицизму 
піднесення духовного суспільно корисного голосу греко-католицьких чільників в 
різних справах та проблемах загальнонаціональної, загальнодержавної ваги. Така 
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діяльність може додати греко-католицизмові на ―великій‖ Україні якщо не 
потенційних неофітів, так принаймні симпатиків в особах мислячих досі 
невоцерковлених українських громадян, які все ж враховують (хоча б з 
прагматичних міркувань та національних інтересів) думку духовних авторитетів 
УГКЦ.  

Серйозність заявки на загальноукраїнськість УГКЦ виявляється не в 
претензіях на най-канонічність чи най-традиційність, а в діяльності, яка хоч і не 
має всенаціонального масштабу, але по суті працює на загальноукраїнські 
інтереси. В ході відповідних можливих трансформацій українського греко-
католицизму принаймні частина його регіональних особливостей будуть не те, 
щоб нівелюватися, але, ймовірно, більше підводитися під знаменник 
загальноукраїнських форм і методів діяльності. Водночас навіть (а може, й 
особливо) за умов подальшого розвитку греко-католицизму в бік 
загальноукраїнського духовного явища, його екуменічні потенції навряд чи 
матимуть більше шансів на реалізацію (поза принагідними спільними 
зверненнями, акціями, тощо).  

Об’єднання греко-католицької конфесії з православними, попри 
декларації греко-католицькими чинниками бажання єдності, навряд чи станеться 
в осяжному майбутньому. Цьому є цілий ряд перепон. Досить тут згадати хоча б 
одну – визнання об’єднаною Українською Церквою зверхником Папи Римського 
як обов’язкова умова УГКЦ, на що дуже малоймовірно колись згодяться 
Православні Церкви.  

 Натомість відносини двох католицьких конфесій вірогідно й надалі 
будуть характеризуватися, при певних рухах греко-католиків із самозбереження 
й підкреслення власної оригінальності, тісною співпрацею у практичному бутті в 
багатьох душпастирських сферах. А взагалі, з аналізу розвитку українського 
греко-католицизму, можна спрогнозувати, що, серед подальших дискусій та 
пошуків ідентичності, ця конфесія й надалі розвиватиметься як католицька, хоч 
не виключені якісь, в тому числі й вдалі, актуалізації її східнохристиянського 
спадку. 

В цілому ж, за умов адекватного реагування з вирішення проблем 
функціонування, можна спрогнозувати подальший поступальний розвиток 
УГКЦ. 

 
 

 
Канд. філос. наук М.ЧЕРЕНКОВ 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ 

В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 
 

Радикальні суспільні трансформації все більше впливатимуть на 
соціально-богословську позицію євангельських церков. Євангельські церкви 
отримали сильний реформаційний імпульс ззовні, демократичні процеси 

відкрили для протестантської спільноти можливості свідомої соціалізації та нової 
ідентифікації. Від того, що стане головним орієнтиром розвитку – досвід 
власного минулого та культурні впливи радянської доби, чи принципи та ідеали 
європейської Реформації, - залежить формування нового суспільного образу 
українського євангельського протестантизму.  

Динаміка розвитку євангельського протестантизму визначається як 
логікою богословських та практично-церковних процесів, так і впливом 
об’єктивно-історичних траснформацій суспільного контексту. Напруженість між 
даними чинниками призводить до реформації соціально-богословських позицій 
та ідентичності у соціумі. Феномен євангельського протестантизму, розглянутий 
в сучасному соціокультурному контексті, змінює усталені характеристики і 
відкриває нові потенції інкультурного розвитку. 

Специфіка відображення парадигми європейської Реформації в 
українському євангельському протестантизмі виявляється не стільки в 
структурних характеристиках останнього, скільки в його динамічній природі, 
постійній еволюції соціально-богословських позицій, широкому спектрі 
можливих напрямів розвитку. Різні образи євангельського протестантизму 
відображають багатий соціально-реформістський та соціально-богословський 
потенціал, який не описується тільки за М. Вебером. 

Український євангельский протестантизм потенційно має значно ширшу 
соціальну базу і може стати дійсно народним рухом, який орієнтується не тільки 
на середній клас, але й має духовно-інтелектуальний вплив на вищі страти. 
Особливо актуальною для українського суспільства є соціальна діяльність 
євангельских церков, спрямована на допомогу бідним стратам, а також підтримка 
та мотивація соціальної мобільності з бідного до середнього класу 
(благодійництво, просвіта, пропаганда інституту сім’ї та сімейних цінностей, 
здоровий образ життя, ділові ініціативи тощо).  

Соціальний потенціал українського євангельського протестантизму 
очевидний вже в силу кількісних характеристик – за числом вірних, відкриттям 
нових церков, активністю у місіонерській роботі. 

Незважаючи на стагнацію в євангельському русі, зниження темпів росту 
протестантських церков, скорочення міжнародних інвестицій в євангелізацію, 
благодійництво та будівництво молитовних домів, вплив євангельської громади 
на суспільні процеси стане більш значущим. Служіння суспільству спирається 
вже не стільки на окремі ініціативи, скільки на соціально-богословську позицію. 
Остання не є оформленою і кодифікованою, але вже існує як візія, концепт, 
ідейне підґрунтя праксису. У першому наближенні її можна окреслити таким 
чином: церква повертається обличчям до суспільства, щоб служити йому в усіх 
сферах життя, проповідуючи і втілюючи євангельські принципи і цінності як 
абсолютні світоглядні орієнтири, соціальні правила і етичні регулятиви. 
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Канд. філос. наук В.ТИТАРЕНКО 

 
ПРОГНОЗИ РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У ХАРИЗМАТИЧНИХ ЦЕРКВАХ УКРАЇНИ 
 
Неохристиянство у його харизматичному вимірі й на сьогодні в зберігає 

Україні найвищу динаміку кількісного зростання та якісних змін у своєму 
функціонуванні в суспільстві. Лейтмотивом діяльності його спільнот 
залишається гасло, яке можна охарактеризувати як «суспільство в церкві». 

Харизматичні церкви рухаються у фарватері основних інформаційно-
технологічних досягнень сучасності. Ця тенденція буде постійно 
поглиблюватися, що цілком відповідає характеристиці «Третьої хвилі» розвитку 
інформаційного суспільства (О.Тоффлер), де власністю постає інформація. В 
ідеологію харизматичного руху впроваджується думка, що «пройшов час, коли 
потрібно було вкладати гроші в будування храмів» і для того, щоб харизмати не 
перетворилися на замкнуту лише на собі систему, потрібно вкладати кошти 
насамперед у розвиток інформаційних технологій. Нагнітання останнім часом в 
країні «антисектантської істерії» спонукає до певної консолідації християнських 
ЗМІ та зумовлює їх намагання вливати на світські ЗМІ, навіть спроби здійснувати 
над ними контроль. В подальшому, із розвитком Інтернету та комунікаційних 
мереж можливе зменшення значення місіонерських зусиль.  

Основним типом комунікації для харизматів залишається соціально-
етичний, який не покликаний розв’язувати схоластичні питання й умоглядні 
теологічні проблеми, а зорієнтований на розв’язання особистісного внутрішнього 
конфлікту людини й суспільства. Сучасний харизматизм постає релігією 
автономної людини, релігією, яка вимагає ініціативи і відповідальності. На 
формування цієї відповідальності направлена низка проведених харизматами 
заходів, зокрема останні практичні семінари: «Християнський світогляд у 
сучасному світі», «Громадянська позиція християнина» тощо. 

Посилюється тенденція політизації релігії в діяльності харизматичних 
церков. Попри те, що «Християнський блок», очолюваний пастором 
харизматичної церкви С.Балюком, не пройшов до парламенту, але сам факт його 
участі в передвиборчих перегонах є своєрідною декларацією намірів 
представників ХЦ активно освоїти український політичний простір, що, свою 
чергу, ілюструє прагнення частково втілити ідеї Нового світового порядку, 
автором яких є пастор О.Лєдяєв. Можемо спостерігати в діяльності ХЦ 
переорієнтацію акцентів від «тотальної євангелізації» до «тотальної 
клерикалізації», а то й навіть до їх поєднання.  

Крім українізації, яка стає все більш помітною в середовищі 
харизматичних церков, очолюваних українськими пасторами, слід відзначити ще 
одну специфічну рису руху. Деякі з харизматичних спільнот, зокрема 
Всеукраїнська християнська асамблея, очолювана С.Жукотанською, постають як 
більш глибока форма екуменізму: кожний християнин «оновлюється» завдяки 
власному релігійному досвіду в своїй релігійній традиції, але при цьому певним 

чином поєднується з іншими віруючими, які також «оновилися», але вже в своїх 
релігійних системах. З огляду на це, проводяться богослужіння із залученням 
представників інших, як протестантських, так і традиційних християнських 
конфесій. При цьому поступово відбувається розмежування між ХЦ, які 
очолюються закордонними пасторами і українськими. 

Активність харизматів у соціальних сферах суспільства є перманентною. 
Масові релігійні заходи, марші, направлені проти гомосексуалізму, СНІДу, 
легалізації легких наркотиків тощо, стають дедалі промовистішими. Це, в свою 
чергу, викликає ескалацію в міжконфесійних відносинах та намагання 
дискредитувати подібну благодійницьку діяльність з боку представників 
традиційних церков. Пояснюється це такими чинниками: самі представники 
традиційних конфесій про ці соціальні проблеми воліють не заявляти промовисто 
(можливо, остерігаючись зворотної реакції або ж ненавмисної популяризації цих 
явищ, про яку часто заявляють самі винуватці таких заходів); діяльність 
харизматів зберігає соціально-євангелічну спрямованість своїх заходів, що в 
умовах множинності суб’єктів релігійних відносин посилює жорстку 
конкуренцію і актуалізує явище прозелітизму. 

В середовищі харизматичних церков спостерігаються і внутрішні якісні 
зміни щодо основних напрямків подальшої еволюції. Відбувається укрупнення 
церков, що пов’язане з складнощами (зокрема матеріальними) окремих дрібних 
харизматичних спільнот здійснювати свою повномасштабну релігійну діяльність. 
В основному об’єднання відбувається навколо відомих великих харизматичних 
церков шляхом утворення дочірніх філій тощо. Отже, процес подрібнення 
поступово замінюється процесом укрупнення. Все чіткіших обрисів набирають 
також містичні та раціоналістичні спрямування в церковно-релігійній діяльності: 
містичні – акцентація робиться на психологічних переживаннях релігійного 
досвіду спілкування з Духом Святим; раціоналістичні – в основі лежить 
«позитивне сповідання» та «теологія процвітання».  

 Зрештою, харизматичні церкви стають невід’ємною складовою 
українського релігійного простору, прагнучи при цьому постійно нарощувати 
свою суспільну вагу на українських теренах та формувати й актуалізувати 
харизматичний простір за кордоном. 

 
 

Докт. філос. наук, проф. Л.ФИЛИПОВИЧ 
 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВИХ РЕЛІГІЙ (НР) В УКРАЇНІ 
 
Нові релігійні явища - обов’язковий елемент духовного розвитку 

людства. Вони свідчать про вітальність релігії, про її злети і падіння, про 
епохи її відродження і періоди глибоких криз чи катастроф. Тому наявність в 
релігійному житті світу та України неорелігій є закономірною, навіть 
необхідною ознакою релігієгенезу. Без сумніву, окремі релігійні напрямки 
можуть зникати, трансформуватися, перероджуватися, з’єднуватися, але як 
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феномен НР завжди будуть супроводжувати існування людини, народів, 
держав, церков. 

Виходячи із природного багатоманіття і сучасної різнотиповості НР, 
можна передбачати декілька моделей або стратегій їх розвитку, які 
вкладаються із усією варіативністю останніх у дві основні лінії їх поведінки і 
діяльності: ізоляціоністська й адаптативна. Перша стратегія, що базована на 
неприйнятті, відкиданні цінностей сучасного секуляризованого світу, нагадує 
за своїми формами і методами «релігійну революцію» (за П.Бергером), 
наслідком якої буде створення релігійної субкультури, інституалізованої чи 
неінституацізованої, але яка стримить до інституалізації. НР все більше 
прагнутимуть практичної корисності й результативності. Тому вони мають 
бути дієвими і тотальними. Цим шляхом вже ідуть багато неорелігійних 
утворень, які розвиваються в межах консервативних і фундаменталістських 
парадигм. В даному випадку неможлива «віра без належності», а тим більше 
«належність без віри» (Г.Деві). 

Друга стратегія – стратегія «пристосування до секулярності» (П.Бергер) 
– мала б забезпечити можливість НР вижити в складних умовах сучасних 
суспільно-релігійних і міжрелігійних відносин. Це стосуватиметься тих НР, 
які відносно давно існують в Україні і мають певну підтримку, негласну 
симпатію або нейтральність щодо себе з боку суспільства та влади. Ця 
стратегія, що панувала у другій половині ХХ ст. в політиці більшості церков 
та релігійних організацій, зрештою, на думку більшості експертів, зазнала 
поразки. Але Україна ще не пройшла свого історичного шляху в цій еволюції, 
тому адаптаційна стратегія буде активно використовуватися НР доти, поки ця 
політика приноситиме користь таким релігіям. 

Якщо ж НР зазнають нападу та агресивної критики, вони скоріше 
підуть в опозицію до соціуму, втомившись доводити йому свою світоглядну 
нешкідливість, соціальну корисність, навіть український патріотизм. 
Суспільство вже розділило всі НР на ті, які можуть існувати в Україні, і ті, які 
є небезпечними для її духовного і національного розвитку. Свобода 
віросповідання все більше залежатиме не від законів, які регулюють цю 
сферу суспільних відносин, а від тих, хто їх інтерпретуватиме і 
застосовуватиме на практиці, від орієнтацій носіїв спільнотної думки, від 
суб’єктивних преференцій лідерів держави, на що впливає позиція звичайних 
віруючих, кліру, наукових і громадських інституцій як антисектантського, так 
й об’єктивно-наукового спрямування.  

При прогнозуванні розвитку НР в Україні ми виходимо з об’єктивних і 
суб’єктивних обставин. Об’єктивними вважаються демографічні, освітні 
(рівень, ступінь освіченості людей), політичні, економічні та інші фактори, 
які достовірно можна передбачити в рамках відповідних галузей знань. Але 
важко спрогнозувати появу того чи іншого релігійного лідера, 
харизматичного проповідника, живого втілення надлюдських можливостей, 
обожнену людину та іншого, що призведе до виникнення непередбачуваних 
об’єктивними законами науки явищ. Але те, що з’явиться як абсолютно нове, 

прагнутиме віднайти собі місце в духовній структурі суспільства, зберегти 
стабільність існуючої системи, забезпечити релігійну збалансованість світу, 
що досягатиметься взаємодією протилежних тенденцій: від елітизації до 
популізації релігійних рухів, від їх містифікації до сайєнтологізації, від 
ритуалізації до теологізації.  

НР за будь-яких умов - тиску чи байдужості до них - збережуться в 
релігійному просторі України, кількісно залишившись на рівні сучасних 
показників (5-7% від загальної сукупності зареєстрованих громад). Кількість 
послідовників НР неістотно зросте: якщо зараз їх нараховується 0,1%, то до 
2025 року очікується максимум 1,2% від всього населення України. Чогось 
особливого, що вирізняло б Україну серед інших країн світу в сфері розвитку 
НР, не передбачається: стабілізувалася не тільки світова кількість НР, їх 
напрямків і громад, але й загальна кількість послідовників. Із-за своєї 
нечисельності НР не здатні будуть продемонструвати протест чи боротьбу 
проти історичних релігій і конфесій, в тому числі й в Україні. Своє 
невдоволення вони зафіксують ігноруванням суспільства, створенням квазі-
підсуспільств в рамках своїх релігійних об’єднань. 

Виокремлення двох стратегій функціонування НР в Україні не означає, 
що не виникатимуть якісь інші моделі, зокрема й суспільно небезпечні, які 
враховуватимуть безліч обставин, зокрема ступінь загальної релігійності 
суспільства, характер державно-конфесійних відносин, рівень релігійної 
свободи, тенденції внутрішнього розвитку самих релігій, зокрема нових, 
співвідношення «зрілої» і «незрілої» релігійності (Г.Оллпорт), тісно 
пов’язаних із так званою дорослою чи дитячою релігійністю (не за віком, а за 
внутрішніми сутнісними характеристиками). Чим скоріше НР здолають 
стадію «незрілої» і перейдуть до «зрілої» релігійності, тим ефективніше вони 
набуватимуть ознак терпимого, а може, й співчутливого ставлення до інших 
релігій та їх носіїв, характеризуватимуться високою вимогливістю до свого 
віровчення і поведінки, соціальною відповідальністю і солідарністю. 

 
 

Мод наук. співр. Т. ХАЗИР-ОГЛИ 
 

ЗРОСТАННЯ РОЛІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ЧИННИКА 
В КРИМСЬКИХ РЕАЛІЯХ 

 
Нині в Криму спостерігається загострення внутрішньополітичної 

ситуації пов’язаної з ісламським чинником. Це обумовлено, зокрема, появою на 
півострові організацій Хізб ут-Тахрір (Ісламська партія визволення), Таблігі 
Джама’ат, ваххабітів та хабашитів. Вони у більшості країн світу заборонені як 
організації ―антиісламські, терористичні та дискредитуючі іслам в очах світової 
громадськості‖. Мета цих організацій зводиться до наступного: безкомпромісне 
життя за ісламом ―у думках і у справах‖, абсолютне дотримання шаріату, 
підтримка сильної ісламської ідентичності, відтворення єдиної ісламської 
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держави – Халіфату. Більшість представників зазначених організацій розгортає 
свою діяльність, посилаючись на Коран й Сунну. Члени Хізб ут-Тахрір, 
наприклад, зазначають, ―що в умовах релігійного вакууму радянської влади 
мусульмани Криму забули основи віри, тому треба їм допомогти повернутись до 
―справжнього ісламу‖. Натомість існують факти причасності цієї організації до 
терористичних актів в Таджикистані, Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані та 
країнах Близького Сходу. 

Те, що ці організації з’явились у Криму, не є випадковістю. Перш за все 
поява подібних організацій є відображенням місцевої релігійної нестабільності, 
яка триває через догматичні розбіжності серед мусульман півострова. Ці 
організації виступають певною опозицією Меджлісу та пропонують дещо інше 
вирішення кримськотатарської проблеми. При цьому вони віддають перевагу 
ісламській ідентичності перед національною. Це створює загрозу розчинення 
кримськотатарської проблеми в безкрайньому морі утопічної світової війни за 
світовий Халіфат. Етнічний ізоляціонізм Меджлісу й Духовного управління 
мусульман Криму перешкоджає об’єднанню зусиль всіх мусульман у протидії 
поширенню різних ісламських течій в Україні. Формуванню означеної ситуації 
сприяє також неконструктивний рівень взаємовідносин між Комітетом у справах 
релігії Криму та ДУМК, а також недостатній рівень уваги проблемам буття 
кримськотатарського народу з боку відповідних центральних органів влади. 

Вважаємо, що зростання напруженості у внутрішньоконфесійних 
відносинах мусульман Криму зумовлене нездатністю Духовного управляння 
мусульман Криму повністю заповнити релігійно-психологічний вакуум, що 
утворився в результаті історичного відриву кримських татар від канонічних норм 
традиційного (ханафітського) ісламу, що привело до заповнення його іншими 
течіями цієї світової релігії.  

Крим може стати центром міжнаціонального конфлікту не через 
протистояння за національною ознакою, а через прагнення певних політичних 
сил штучно загострити ситуацію. Саме таке напруження у Криму ми мали 
можливість спостерігати під час президентських виборчих перегонів у 2004 році. 
В Криму присутні сили, які намагаються перетворити проблеми кримських татар 
у міжнаціональний конфлікт, що надасть можливість у потрібний момент 
організувати заворушення за допомогою ісламських сил, які присутні на 
півострові, та оголосити надзвичайний стан.  

Таким чином, загрозу для України може становити злиття ісламського 
політичного радикалізму з націоналізмом і сепаратизмом. Поєднання націонал-
сепаратизму з політизованим ісламом об’єктивно може викликати або підсилити 
міжетнічну напруженість. Таке об’єднання може також посилити політичний 
потенціал конфесійних і національно-зорієнтованих рухів, надати нового 
імпульсу формуванню політичних блоків, не завжди лояльних до державної 
влади. Наочним прикладом можуть слугувати саме події на Північному Кавказі.  

З огляду на це в Україні доцільно проводити багатовекторну і 
збалансовану політику стосовно мусульман з метою забезпечення 
внутрішньополітичної стабільності, не допустити поширення організацій Хізб ут-

Тахрір, Таблігі Джама’ат, ваххабітів та хабашитів, які сприяють розколу 
української умми. 

 
 

Докт. філос. наук В. ШЕВЧЕНКО 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУХОВНОСТІ 
В ПРОБЛЕМАТИЧНОМУ ЗРІЗІ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО 

ТА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 
 

Проголошення Україною державної незалежності обумовило стрімку 
динаміку набуття українським етносом його субстанційного «я» і зокрема тієї 
духовно-релігійної питоменності, що пов’язувалася з потребою себепізнання 
та самоусвідомлення і знайшла своє вираження в активізації української 
духовності на рівні її міжконфесійних та кількарелігійних вимірів. Тому, 
осягаючи смислове, тематичне та проблемне поле української релігійної 
духовності на порі її актуалізації, почуваємось потреби вказати на наявність в 
Україні різних духовних стратегій життєвого самовизначення, провідні з яких 
воліли б звести до таких підсумкових застережень та констатацій:  
 релігія складає вертикаль духовності й покликана єднати людину з Богом, 

пробуджувати в ній вічне, актуалізувати потребу каяття й спасіння; 
 духовність в її релігійному наповненні задає аксіологічну парадигму 

буття, рятуючи людину від приреченості на самотність та смерть;  
 духовність є багатомірним поняттям, що включає як вертикальні 

(релігійні), так і горизонтальні (соціально зумовлені) виміри, останні з 
яких охоплюють фактично всі сфери життя; 

 дух і його похідна – духовність – завжди були й залишаються потужним 
каталізатором та мобілізуючим фактором, тією інтегративною 
характеристикою життя в усіх його виявах, ціннісні виміри яких навіть 
сьогодні, з втратою світом теоцентричності орієнтаційних прямувань, 
здатні відігравати та й зрештою відіграють істотну роль;  

 християнська аксіологія в її православному та греко-католицькому 
модусах складає ціннісну самодостатність загальноукраїнського 
значення; 

 уподобуючи духовно-інтелектуальні цінності Західного світу чи ж 
заявляючи про свою євроатлантичну стратегію розвитку, провідники 
України, а в ідеалі і якомога ширший загал її суспільства, мають бути 
свідомі специфіки постання й розвитку європейської демократії чи ж в 
безпосередньому контексті теми - необхідності з’ясування тих 
трансформацій, що дозволяють говорити про три провідні, а саме 
класичну (премодерну), неокласичну (модерну) та посткласичну 
(постмодерну) або в іншій термінології - метафізичну й постметафізичну 
інтерпретації духовності; 
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 вбачати в християнській цивілізації Заходу тільки євроатлантичного 

«бога» ситості й благополуччя і не помічати духовної дисперсії, 
символом віри якої стала редукована до мінімуму релігійність, означає не 
розуміти сутності «аксіологічної драми ХХ століття як на теоретичному, 
так і буттєвому рівні» [Степаненко І. В. Духовність: філософські 
конструкти …/ Дис. …докт. філос. наук. – Х., 2003. - С. 275], а з нею й 
того смислового осереддя духовності, що в постмодерному дискурсі 
зводиться до філософсько-антропологічних розважань над проблемами 
«Я – інший» та фактично нівелює роль релігійного чинника; 

 усвідомлення того, що Україна є полірелігійною та кількаконфесійною 
державою, а кожна релігія чи ж конфесія формує власну культуру, 
традиції, звичаї та життєвий уклад, зобов’язує не тільки до визнання, але 
й до неодмінного врахування того, що духовність є плюралістичним 
явищем і в контексті постметафізичної рефлексії виступає заледве чи не 
єдиним ефективним засобом знеособлення людини; 

 поставивши собі за мету побудувати відкрите громадянське суспільство, 
у зв’язку з чим неминуче дійде й до «експертно-імпортного» духообміну 
з тими країнами й цивілізаціями, про які сьогодні маємо лише приблизне 
уявлення, Україна має пережити своєрідну реформацію, що з 
необхідністю надає (= надасть) самому процесові її церковно-релігійного 
поступу трансформаційної специфіки;  

 не маючи змички з соціальним вектором життя, як і сприятливих умов 
для формування духовності, на перешкоді чому здебільшого стоять 
фактори економіко-правового та загальноідеологічного порядку, будь-які 
теоретизування про необхідність її формування та розвитку є 
приреченими на невдачу;  

 дбаючи про вироблення ефективної й максимально дієвої системи 
заходів, що спрямовані на піднесення духовності громадян України і 
особливо про її релігійний сегмент, слід виходити не тільки з 
плюралістичної природи самого явища, а також враховувати не завжди 
усвідомлювану колізію, в дилемі якої важко поєднуються світський 
характер освітньо-виховної системи держави України та релігійна візія 
духу й духовності; 

 означуючи принципову відмінність теоретичних розумувань з приводу 
релігійних засад духовності, які нерідко оприявнюються і на вищому 
державному рівні, та правових положень Конституції України, якими 
застерігається світський характер держави, слід було б подбати про 
зняття означеної антиномічності, над якою нерідко тяжіє зміст примовки: 
«Ми б хотіли, але не можна, ми б здійснили, так не дозволено ж»; 

 щоб скласти цілісний погляд і сформулювати завдання, пов’язані з 
проблемами та перспективами розвитку української релігійної 
духовності, Україна має визначатися в речах концептуального плану і 
вжити належних наукових зусиль щодо вироблення стратегії та усунення 
перешкод, що стоять на шляху до реалізації прогностичної мети;  

 української релігійної духовності в рафінованому, тобто у раз і назавжди 
сформованому вигляді не існує; будучи багатовимірним поняттям, вона 
являє собою комбінацію найрізноманітніших смислів, включаючи 
вірування, світогляд, переконання, потреби тощо; 

 свобода совісті та віровизнання є безперечним досягненням європейської 
цивілізації, виступає невід’ємним атрибутом її демократії, однак у 
свідомості значного числа віруючого загалу України сам факт правової 
рівності практично всіх наявних у ній церковно-релігійних громад 
означає також їхню рівноцінність або трактується ними як вияв 
державою релігійного індиферентизму чи формального порушення 
балансу інтересів пастви традиційних церков України та віруючого 
загалу інших віросповідань, що об’єктивно не тільки не збігається з 
внутрішніми порухами частини українства, але й дещо послаблює 
консолідаційні зусилля в їх націєтворчому спрямуванні; 

 духовність є не тільки й навіть не стільки теоретичним поняттям, а 
своєрідним індикатором життя, його якісною характеристикою; в цьому 
сенсі говорити слід не так про якісні зрушення в контексті підвищення 
рівня української духовності, як про створення для цього потрібних 
економічних, політико-правових та культурно-ідеологічних передумов;  

 виступаючи в певному сенсі владно-авторитетними партнерами на етапі 
утвердження незалежності, Українська держава та наявні в ній церковно-
релігійні утворення покликані зняти антиномічну сутність соціального 
напруження, що узасаднене на привабливо-капіталістичному принципі 
нерівної усім рівності і під виглядом приватизації (= прихватизації) 
злочинцями в законі й поза ним виступає деморалізуючим фактором для 
значної частини знедолених громадян; 

 духовність є тим капіталом, який завжди вигідно інвестувати й передусім 
державі, котра зусиллями свого проводу покликана сполучати 
горизонтальні потреби суспільства з його вертикальними вимірами і в той 
спосіб максимально актуалізувати ідеальні прагнення громадян; 

 зазнаючи неминучих кореляцій, українська релігійна духовність дедалі 
плюралізуватиметься, однак за всіх можливих трансформацій, 
включаючи й найрадикальніші, християнство як релігійний стрижень 
нації й надалі виступатиме домінантною ознакою української релігійної 
духовності, в якій православний ген України загалом чи ж її греко-
католицький імператив мислення в західній частині держави зокрема 
перекодуванню не нададуться. 

 маючи глибинні релігійні обумовлення, українська духовність може 
розглядатися в субстанційному дискурсі, але з чітким усвідомленням 
того, що вона різною мірою залежності підлягає впливом соціо-
культурних, світоглядно-ментальних та буттєвих факторів й, 
ототожнюючись з певним ідеальним типом релігійної духовності 
(православним, греко-католицьким, язичницьким…), не може 
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досліджуватися позаісторично чи ж виступати своєрідним категоричним 
імперативом у розумінні Істини, Краси, Добра, Справедливості, Гармонії; 

 релігійність українського громадянства є фактом доконаним, однак її 
актуалізація на сучасному етапі є до певної міри кон’юнктурною і може 
сприйматися як ситуативна відповідь на духовний ―голод‖ радянської 
дійсності; 

 за системної кризи, що її переживає українське суспільство на 
перехідному етапі свого розвитку, рецидиви атеїстичного минулого 
приховують у собі значно менше небезпек, ніж ураза бездуховності з її 
відсутністю змісту, ідеалів, обов’язків тощо;  

 Україна має усвідомити необхідність ―автентичного діалогу між минулим 
і сучасним‖(Г.-Г. Гадамер) і, запобігаючи вживлянню ембріону ―кризи‖ в 
її європейському вияві та долаючи конфлікти постмодерних 
інтерпретацій, прагнути ―злиття горизонтів двох, видимої й невидимої, 
поцейбічної, земної й потойбічної, небесної реальностей» [Цит. за кн.: 
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. 
Зубрицької. 2-е вид., доп. – Л., 2001. – С. 789]; 

 Україна потребує ціннісно-смислової ідентифікації духовності як 
інтегральної й інтегруючої складової, або того солідаризаційно-
об’єднувального поняття, релігійні еквіваленти якого є трансцендентно 
вживленими й не можуть бути заступлені нормативністю 
антропологічного, культурного та соціального навантаження чи ж 
обмежуватися рамками соціально-політичної, економічно-правової та 
екологічної доцільності; 

 проголошення Україною державної незалежності, завдячуючи якій стала 
можливою не тільки актуалізація української релігійної духовності, але і 
її конструктивний розвиток на вісі «церква – держава – світ», слід 
сприймати як благо з чітким розумінням того, що саме зараз 
закладаються демократичні підвалини подальшого поступу України, 
стратегія її розвитку та механізми реалізації на прийдешні десятиріччя.  

 
 

(Продовження в наступному числі) 
  

 
 

 
 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 
 
 
 

В останнє півріччя стали помітними зміни в ставленні офіціозу 
Православної Церкви України Московського Патріархату до питань місця цієї 
релігійної спільноти  в суспільному житті, ставленні до прагнень декого 
заполітизуати діяльність біляцерковних структур цієї Церкви. Грудневий 2007 
року Архієрейський Собор УПЦ МП засудив так зване „політичне православ’я”. 

Нижче подаємо мовою оригіналу розмірковування священика 
Московського Патріархату Максима Хижого щодо цього Собору, видрукувані 
18 січня під назвою „Українська православна церква накануні автокефалії”. Вони 
засвідчують, що в мисленні московських православних з’являються реалістично 
мислячі особи і що наше постійне нагадування Московській  Церкві України про її 
проросійську заангажованість, про актуальність набуття Українським 
Православ’ям визнаної Вселенським Православ’ям автокефалії не є 
безрезультативним. Звертає на себе увагу при цьому й засудження 
Предстоятелем УПЦ МП на останньому зібранні духовенства київської єпархії 
тієї надмірної уваги, яку приділяють в біляцерковних структурах вшануванню 
останнього російського імператора Миколи ІІ, свого часу відомого як „кровавий 
цар”. 

 
 
„Мне, священнику Московского 

патриархата, особенно грустно сознавать, что 
вопрос об автокефалии УПЦ является 
проблемой времени, причем самого 
ближайшего. Впрочем, полная каноническая 
самостоятельность Украинской православной 
церкви могла бы и не иметь для русского 
православия столь трагического исхода, если бы 
не ряд ошибок и преступлений. ХХ век 
превзошел в этом отношении всю 
предшествующую эпоху.  

Далекому от церкви человеку, разумеется, не известны тонкости 
внутрицерковных отношений. Прежде всего, критики Церкви склонны искать 
главную, с их точки зрения, причину всех нестроений — в вопросах 
материальных. Спешу разочаровать: зависимость УПЦ от РПЦ исключительно 
каноническая. Никаких финансовых потоков церковного происхождения через 
украинскую границу в Москву не течет. УПЦ абсолютно независима в своих 
финансах. Она действительно самоуправляемая, автономная часть единой 
Русской православной церкви. Епископат Украины действительно избирается 
решением «на местах», и никакой «руки Москвы» там нет и в помине. 
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Единственное символическое исключение — благословение патриархом 
Московским и всея Руси избранного в Киеве предстоятеля УПЦ — митрополита 
Киевского и всея Украины.  

Киевский митрополит Владимир (Сабодан) является постоянным 
членом Синода РПЦ (одним из пяти) и имеет огромное влияние и авторитет в 
РПЦ. Один из старейших архипастырей Церкви, один из кандидатов в патриархи 
в 1990 году, он многие годы был ректором Московских духовных школ, кроме 
того, известен как блестящий проповедник и богослов. Его присутствие в Синоде 
обеспечивает духовное единство разных частей РПЦ, включая, кстати, и 
Белоруссию. Ни Японская автономная церковь, ни РПЦЗ не имеют в лице своих 
предстоятелей фигур, так удачно сочетающих в себе самостоятельность и 
влияние.  

В последние годы существования СССР почти три четверти 
православных приходов из шести тысяч по стране находились на Украине 
(сейчас — чуть больше трети). Это была самая «православная» республика 
Советского Союза. Причина заключалась в том, что треть еѐ территории вошла в 
состав СССР в 1939 году после падения Польши. Западные области советская 
власть не успела «зачистить» от церкви в той мере, как это удалось в России 
после 1917-го. Слишком много было реальных врагов в украинских лесах: 
отряды УПА и Армии Крайовой. Однако главную мину под церковное единство 
НКВД заложить успело. Пороховой бочкой стал Львовский собор 1946 года, 
объявивший о воссоединении Украинской греко-католической церкви (УКГЦ), 
так называемых униатов, с РПЦ. Сталин сделал то, что не смогла осуществить 
царская администрация. В результате этой чекистской акции в ограду церкви 
принудительно влилась готовая «пятая колонна», которая напомнила о себе в 
конце 80-х. Также были присоединены и чисто православные епархии 
Константинопольского патриархата в Прибалтике. Исключение генералиссимус 
сделал только для Грузии, где сам начинал революционную деятельность в 
борьбе за автокефалию Иверского католикосата. 

Политика советских властей в УССР столкнулась с народным 
сопротивлением «атеизации». При хрущевских гонениях политбюро наконец 
добилось закрытия крупнейших монастырей, Почаевского и Киево-Печерского. 
Однако сломить народную веру партийные лидеры не смогли. В отличие от 
России в республике сохранилось крестьянство — главный оплот церкви. Однако 
крепкая народная вера была преимущественно обрядовой. Советская власть 
позаботилась о том, чтобы на территории Украины действовала одна 
провинциальная семинария — в Одессе (ее не успели закрыть). В то время как в 
России сохранились две духовных академии, в Москве и Ленинграде. 
Отличительной чертой украинского православия стал дух обрядоверия и 
необремененность высоким богословием. 

Распад СССР поставил Русскую православную церковь на грань 
серьѐзного кризиса. Бывшие униатские приходы в одночасье вернули себе 
принадлежавшие им ранее храмы, прихватив при этом и часть православных. 
Пролилась первая кровь погромов. УГКЦ пользовалась огромной поддержкой 

возродившегося украинского национализма. Это оказалось первым ударом по 
верующим — и страшной платой за вмешательство сталинского государства в 
дела церкви. 

Однако главная опасность раскола проявила себя в начале 90-х. 
Киевский митрополит Филарет (Денисенко), после кончины патриарха Пимена 
(Извекова) в 1989 году, исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего 
престола. По сложившейся традиции он претендовал на то, чтобы стать 
предстоятелем Церкви. Но на Соборе 1990 года патриархом был избран Алексий 
II. Митрополит Филарет попытался воспользоваться ситуацией распада страны, 
чтобы провозгласить «церковную независимость» Украины. При этом он 
получал 3/4 приходов РПЦ, создавая, таким образом, крупнейшую православную 
юрисдикцию. 

Священноначалие Московского патриархата успело лишить сана 
митрополита-инсургента за раскольническую деятельность и несоблюдение 
монашеских обетов. Однако решающим фактором стало то, что большинство 
духовенства и паствы пошло за авторитетным митрополитом Владимиром 
(Сабоданом), а не потерявшим доверие церковного народа Филаретом. УПЦ 
получила полную автономию во внутренних делах и стала самоуправляемой 
частью Русской церкви. Это «соломоново решение» позволило снять в тот 
момент проблему провозглашения автокефалии и сохранить каноническое 
единство. Несмотря на то, что Филарету удалось увести за собой часть 
украинских приходов и создать впоследствии «Киевский патриархат», УПЦ МП 
сохранила за собой главные святыни Киева и Украины.  

В первое десятилетие украинской независимости государство не 
спешило вмешиваться в дела Церкви, поддерживая некоторое равновесие в 
«церковном вопросе». Приход новых политических сил к власти на Украине, 
нацеленных на скорейшее формирование «украинской идентичности», 
ознаменовался попытками создания автокефальной украинской церкви под 
эгидой государства.  

Лидеры «помаранчевой» коалиции вплотную занялись устранением 
преград на пути создания поместной церкви. К этому времени созрели 
определѐнные предпосылки в общественной жизни страны. Прежде всего, победа 
«оранжистов» констатировала факт доминирования «украинства» над 
«малороссийством». Украинская национальная идея со времен еѐ теоретиков 
начала прошлого века не мыслилась без создания собственной поместной 
автокефальной церкви. Поэтому политический фактор всегда играл в этом сугубо 
церковном вопросе значительную роль. Неслучайно в Верховной Раде была 
создана депутатская группа «За поместную украинскую церковь». Подобная 
позиция нашла отражение и в «Универсале» президента В. Ющенко. 
Единственный пунктом на переговорах с «Партией регионов», компромисс по 
которому оказался отложен, был церковный вопрос. «Регионалы» традиционно 
опирались на поддержку Восточной Украины, где национальная идентичность 
выражена слабее, а церковные приходы ориентируются на верность патриаршей 
церкви. 

http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4182
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Однако внутри самой УПЦ МП протекают процессы, которые 

неизбежно ведут еѐ в русло автокефалии. За 16 лет независимости Украины 
произошла смена поколений внутри епископата УПЦ. Значительная часть 
духовенства и прихожан ориентированы на ценности «помаранчевой» 
революции. Один из украинских архиереев еще в бытность архимандритом 
открыто сотрудничал с депутатской группой «За поместную украинскую 
церковь». Даже в среде украинских семинаристов, обучающихся в 
московских духовных школах, преобладают «помаранчевые» и 
автокефальные настроения. 

В декабре 2007 года должен был состояться Собор УПЦ, на котором, 
по некоторым сведениям, предполагалось огласить прошение о даровании 
автокефалии. Однако в последний момент «поместный собор» был заменен 
архиерейским, воздержавшимся от радикальных решений. Несмотря на 
оптимистические оценки этого события некоторыми патриархийными 
богословами, с ними трудно согласиться, если обратить внимание на 
процессы, которые протекают подспудно. 

Прежде всего, Синодом УПЦ взят курс на дробление епархий. 
Только в 2007 году было открыто 7 новых диоцезов и рукоположено 12 
епископов. Формально это объясняется потребностями в эффективном 
управлении приходами. По другим оценкам, это связано со стремлением 
«автокефалистов» увеличить число архиерейских кафедр и, как следствие, 
роль украинского епископата внутри РПЦ. На нынешний день УПЦ МП 
насчитывает около 10 тысяч приходов и 57 епископов (всего в Русской 
православной церкви 27 942 прихода и 193 архиерея).  

Разумеется, одними идейными настроениями в церковной среде 
нельзя объяснить стремление к скорейшему провозглашению 
«незалежности». Существует очевидное давление державных институтов. Так 
УПЦ МП до сих пор не имеет юридического лица, что существенно 
осложняет еѐ существование в современном украинском обществе. При этом 
юридическое лицо закрепляется за отдельными приходами и монастырями. 
Такое положение создает почву для внутрицерковного сепаратизма. 
Аналогичную практику применяло правительство Эстонии в 90-е годы по 
отношению к эстонской епархии РПЦ. 

Кто противостоит процессу «автокефализации» в Украине? К 
сожалению, это силы, на которые Синоду Московского патриархата сложно 
опереться. Речь идет о Союзе православных граждан Украины (СПГУ). 
Примкнувшие к нему экстремисты с лозунгами вроде «Автокефалия — 
дорога в ад», «Электронные карточки — подарок антихриста» скорее 
дискредитируют сам союз, идею церковного единства, чем сдерживают 
сепаратистские настроения. Это дало основания Архиерейскому собору УПЦ 
принять резолюцию, осуждающую деятельность СПГУ. Кроме того, Собор 
отправил «за штат» (отстранил от управления епархией) епископа Ипполита 
(Хилько), активно поддерживавшего чукотского епископа Диомида 
(уроженца, кстати, Луганской области). Это — знаковое событие. Киевский 

епископат показал потенциальным сторонникам маргинальных идей силу 
административной власти и готовность эту власть защищать. 

К сожалению, одной из серьезных проблем в отношениях с Украиной 
являются многочисленные мифы в православной московской среде. Мы 
никак не хотим признать, что уже сформировалось украинское национальное 
самосознание, и полагаем, что большинство тамошнего населения мечтает о 
единой державе. Увы, это далеко не так. Национальная идея, как уже 
говорилось, питает автокефализм. Только 38% респондентов, по 
социологическим опросам, придерживаются мнения о безоговорочном 
единстве с Московским патриархатом.  

Разумеется, украинская ментальность несет в себе вирус 
национализма. В Киеве всерьѐз считают украинцев более европейской 
нацией, нежели российский народ, с присущим ему «татарским варварством». 
Однако при всех издержках нельзя не считаться со свершившимся фактом — 
нет «малороссов», есть украинцы. 

Второй миф: некоторые аналитики с православных сайтов полагают, 
что в росте церковного сепаратизма виноваты римо-католики. Между тем, 
статистика говорит обратное. Число католиков последние 15 лет остается 
неизменным — 300 тыс. человек. При таких показателях нет оснований 
говорить о латинской экспансии. Особняком стоит униатская проблема. 
Впрочем, число практикующих греко-католиков находится в пределах 
полутора миллионов. Другой вопрос, что западные христиане более 
пассионарны, чем православные. При этом число прихожан УПЦ МП 
оценивается примерно в 8—10 миллионов, а «филаретовцев» в 5,5—6 
миллионов человек.  

В-третьих, главной задачей нынешней власти является не 
объединение всех христиан под эгидой Рима, а воссоединение УПЦ МП и 
УПЦ КП («филаретовцев»), а также незначительных по численности 
украинских «автокефалистов» из УАПЦ (самопровозглашенной юрисдикции 
в 1989 г.). На этом пути уже имеются свои достижения. Так, на официальных 
сайтах УПЦ МП размещено «обращение» Филарета и его присных к 
митрополиту Владимиру (Сабодану) и Синоду с предложением о создании 
поместной церкви. Архиереи Киевского патриархата, считающегося 
раскольничьим, именуются титулами без кавычек. Как говорил уроженец 
Одессы: «Лѐд тронулся, господа присяжные заседатели». 

Специфически украинской проблемой является то, что специалисты 
называют фрагментированным пространством. Традиционно западные 
области генерируют идеологию «самостийности», центр силен 
административным ресурсом, ну а восток остается экономической базой 
Украины. Нетрудно заметить, что этому разделению соответствует и 
«религиозная карта» страны. Самые православные и «промосковские» силы 
сосредоточены в Донбассе. Но уж очень они идейно и административно 
слабы, не организованы. Найти опору церковному единству в этом регионе — 
утопия.  

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=16292
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Главное, чего не хватает сейчас нашему православию и в России, и в 

Украине, — это наднациональной идеи, способной консолидировать народы, 
исповедующие одну веру. Выдающийся историк Н.И. Костомаров, 
размышляя о взаимоотношениях русских и украинцев, точно заметил 
главное: «Нельзя сказать также, чтобы народ малороссийский не сознавал 
своей народной личности и не желал национальной независимости… Народ 
инстинктивно почуял ложь в тех призраках свободы, которые ему 
выставляли… Под русскою властью, по крайней мере, оставалась для него 
вера его отцов, которую никак уже не могли попирать «москали»».  

Ныне веру разменивают на мелочи — политические концепции 
«незалежности» и «имперскости», на «филологические» споры об 
употреблении языка в государстве и церкви. Надо признать, что в этих 
«дискуссиях» все хороши. В ответ на нашу «великорусскую» гордыню можно 
услышать бредни о «русской оккупации». Давно пора было остановиться! 
Сейчас уже нас не спасет употребление украинского языка в церкви или его 
запрещение, политическая лояльность украинскому государству или 
поддержка оппозиции. К сожалению, как для «помаранчевых» политиков, так 
и для «бело-голубых» церковь оказалась всего лишь инструментом в борьбе 
за власть.  

Вся история Русской православной церкви ясно показывает, что 
церковь может отстаивать свои права, искать компромисс, но не в силах 
противостоять тотальному нажиму государственной власти, не имея массовой 
поддержки народа. Сегодня остается позаботиться об одном: чтобы после 
неминуемого провозглашения автокефалии сохранить в Украине 
каноническую православную церковь. Хуже всего для верующих было бы 
получить в патриархи лишенного сана Филарета (Денисенко), а также 
слияние УПЦ МП и УПЦ КП как равнозначных юрисдикций. Возможно, 
единственный выход из этой ситуации — не тормозить сторонников 
автокефалии внутри Московской патриархии, не подталкивать их этим к 
сговору с расколом. Самостоятельность — дело их совести.  

Стоило бы позаботиться и о тех приходах (таких достаточно), а 
может быть и епархиях, которые захотят законно остаться в РПЦ. Одна беда, 
здесь мы попадаем в собственный капкан — правило «канонической 
территории», запрещающее русской церкви иметь диоцезы в Украине. К 
сожалению, некоторые уважаемые православные издания, публикующие 
тексты с призывами отделяться от украинских епископов в случае признания 
последними автокефалии и подчиняться напрямую московскому патриарху, 
не замечают того, что проповедуют раскольнические идеи. Такая ревность — 
палка о двух концах. Сегодня — борьба с автокефалией любой ценой, а 
завтра — «православие от владыки Диомида» с бесконечными обличениями 
всех и вся. Вот и получается, что «украинский вопрос» для нас — это повод 
подумать о себе‖. 

 
 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
 
 
2007 рік був плідним на видрук книг, присвячених звичаям і обрядам 

українського народу. Назвемо їх без анотацій: Звичаї українського народу. – 
К.,Вета-Прес; Василечко Любомира. Таїна весільного обряду. –Івано-
Франківськ, Типовіт; Шкода М.Н. Традиції і свята українського народу. – 
Донецьк, БАО; Грушевський Марко. Дитина у звичаях і віруваннях 
українського народу. –К., Либідь; Українська етнологія. – К., Либідь; 
Вербенець О., Манько В. Обряди і страви Святого вечора. – Л., Свічадо. 

Хоружий Григорій. Ватикан: історія і сучасність. – К., 2007. Цю книгу 
написав колишній Посол України у Ватикані професор Г.Хоружий. Автор дає 
світський погляд на історію і діяльність Ватикану у його відносинах з 
Україною. Керуючись національними інтересами нашої держави та 
необхідністю християнської єдності, автор прагнув подати незаангажоване 
бачення Апостольської столиці та Католицької Церкви на теренах української 
історії. 10 січня в Українському Папському інституті в Римі відбулася 
презентація книги Г.Хоружого. 

Колодний Анатолій. Життя. Праця. Думки. Біобібліографія. –К., 2007. В тій 
частині книги, яка зветься „Слово про себе‖, автор описує свій життєвий шлях 
від років далекого довоєння і до сьогоднішніх днів. При цьому він насамперед 
засвідчує те, що завжди жив з Україною в серці. Видрукувавши в 1957 році 
свою першу статтю в газеті, він опісля мав різного змісту і формату біля 900 
публікацій, порічний список яких подається в книзі. Водночас ним редаговано 
десь 200 монографій, збірників, часописів, брошур. В книзі коротко 
подаються погляди науковця на низку питань сутності та історії релігії, 
свободи її буття. 
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НАС ПИТАЮТЬ - МИ ВІДПОВІДАЄМО 
 
 

ЧИ БУВ ІСУС ХРИСТОС ПРИБУЛЬЦЕМ ІЗ КОСМОСУ? 
 

Вже не вперше з таким питанням до нас звертаються читачі РП. 
Останнього на це питання наштовхнула куплена ним книга Едвіга Ергуняна 
„Загадки воскрешения Иисуса Христа. Инопланетяне в Библии‖ (Ростов-на-Дону, 
2006). Ми придбали цю книгу і зауважимо, що автор її володіє значним 
матеріалом із заявленої теми, використовує канонічні й апокрифічні новозавітні 
тексти з метою довести причетність інопланетян і до народження Ісуса Христа, і 
до його духовної діяльності на Землі. При цьому Е. Ергунян вдається до 
паралелей християнських текстів з текстами інших релігійних систем. Проте в 
своїх судженнях він не є оригінальним. До нього вже писали інші з означеної 
теми. 

Як відомо, окрім богословської концепції природи Ісуса Христа, що 
подається в Новому Завіті, є ще міфологічна та історична концепції. Якщо перша 
взагалі заперечує життя Ісуса Христа на Землі, то друга розглядає Ісуса Христа як 
знану у свій час історичну постать. При цьому вона свою сутність подає словами 
А.Барбюса: „Коли появився Ісус, ще не існувало Христа, а коли появився 
Христос, уже давно не існувало на світі Ісуса. Ісус Христос ніколи не існував‖. 

В 70-80-х роках м.ст. в Союзі популярною була співзвучна Е.Ергуняну 
космічна точка зору на природу образу Ісуса Христа. Її обгрунтовував у своїх 
працях передовсім білоруський дослідник В.Зайцев. Особливістю 
розмірковувань його було те, що, з метою обгрунтування своєї точки зору, він 
звертався до новозавітніх текстів. Насамперед В.Зайцев звертає увагу на постійні 
питання Ісуса: за кого приймають мене люди? Якщо б він був звичайною 
людиною, то чого б тоді виникало таке питання. Відомо, що Йосип Флавій у 
своїх „Іудейських давностях‖ писав про Ісуса як про „мудру людину, якщо його 
взагалі можна назвати людиною‖. Ісус часто говорить про свого батька 
небесного, про те, що земляни на небеса не можуть попасти: „Бо ж я з неба 
зійшов не для того, щоб волю чинити Свою, а волю Того, Хто послав мене… Оце 
ж воля Мого Отця… І казали вони (юдеї): „Хіба Він не Ісус, син Йосипів, що ми 
знаємо батька та матір Його? Як же Він каже: „Я з неба зійшов?‖ А Ісус відповів і 
промовив до них: „Не ремствуйте ви між собою! Ніхто бо не може до Мене 
прийти, як Отець, що послав Мене…‖(Ів. 6: 38-44); „Ісус же сказав: „Ще не довго 
побуду Я з вами, та й до Того піду, Хто послав Мене. Ви будете шукати Мене і не 
знайдете, а туди, де Я буду, ви прибути не зможете‖ (Ів. 7:33-34); „Я знаю, звідки 
Я прийшов і куди Я йду. Ви ж не знаєте звідкіля Я приходжу і куди Я йду‖( Ів. 
8:14); „Я Сам свідчу про Себе Самого і свідчить про Мене Отець, що послав Він 
Мене… Ви від долу, Я – звисока, ви від світу цього, Я – не з цього світу‖ (Ів. 8:18, 
23). Ті, хто слухав Ісуса, часто не могли втямити, про яке „царство небесне‖ і 
якого „Батька небесного‖ як про дійсно існуючі реалії він їм говорить. На що їм 
Ісус відповідав: „Я маю багато про вас говорити й судити; правдивий же Той, 

Хто послав Мене, і Я світові те говорю, що від Нього почув‖. Але не зрозуміли 
вони, що то Він про Отця їм говорив… „Сам Я від Себе нічого не дію, але те 
говорю, як Отець Мій Мене тому навчив‖ (Ів. 8:26-28). 

В.Зайцев звертає увагу на надто суперечливе описання Євангеліями 
питання про батьків Ісуса. Насамперед цікавим є вислів „так думано‖ з Євангелії 
від Луки перед поданням родоводу Ісуса Христа. До того ж, Ісус Христос сам 
часто говорить про свої родинні зв’язки з батьками „лише по Богу‖: „І, 
показавши рукою Своєю на учнів Своїх, Він промовив: „‖Ото Моя мати та браття 
Мої. Бо хто волю Мого Отця, що на небі чинитиме, той Мені і брат, і сестра, і 
мати‖ (Мв 12:49-50); „А народ кругом Нього сидів. І сказали Йому: „Ото мати 
Твоя, і брати Твої, і сестри Твої, що Тебе питають осторонь‖. А він їм відповів і 
сказав: „Хто Моя мати і брати?‖. І поглянув на тих, що навколо Нього сиділи, і 
промовив: „Ось мати Моя та браття Мої!‖(Мк 3: 32-34). Дослідник вважає, що 
Ісус прибув на Землю дорослим. Це 
засвідчують ранні Євангелії Марка та 
Івана, де відсутнє описання його 
народження і дитинства. Останнє є в 
Євангеліях Матвія і Луки, але вони 
підніші за часом написання. Найбільше 
про космічні аспекти життя Ісуса пише 
Євангеліє від Івана. Він взагалі тут у 
співзвучності з Одкровенням постає як 
Слово (Логос). 

Вражає всіх тих, хто, згідно з Євангеліями. Спілкується з Ісусом, 
незнання ним способу і прийнятих принципів земного життя. Ісус не боїться 
дискусувати з представниками влади, заперечує прийняту іудаїзмом суботу, 
пости, демонстративно виражає зневагу до багатих, не вшановує іудейські 
святині, зокрема храм, закликає не обмежуватися заповідями Декалогу та ін.  

Незрозумілими для тих, хто слухав тридцятилітнього Ісуса були його 
слова, що він бачив Авраама. „Ісус їм відказав: „Поправді, поправді кажу вам: 
перш ніж був Авраам, я був‖ (Ів.8:57-58). В.Зайцев пояснює це „парадоксом 
часу‖, коли той, хто відправляється в космічний простір, може там, за його 
рахунком років, прожити десь десяток років, а в цей відрізок часу на Землі 
можуть пройти тисячі років. Про польоти землян в космічний простір свідчать 
біблійні оповіді. Зокрема там сказано, що літали і повернулися Ісайя і Давид, а 
Єнох, Мойсей та Ілля залишилися там. То ж чи не міг Ісус бути сином людини, 
яка лишилася жити на небі, а тому Ісус й говорить, що батько небесний є 
істинним і що Він посланий ним на Землю. Саме тому в своїх розмовах Ісус 
Христос багато говорить про небо, знає мову свого батька, хоч водночас погано 
знає спосіб життя на Землі. Для нього „царство небесне - не царство тіней, не 
схованка душ померлих‖. Воно – царство блаженства, благородних форм 
співжиття, до чого мають прагнути всі земляни. 
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В.Зайцев особливу увагу приділив Віфлеємській зірці, розглядаючи її як 

той космічний корабель, на якому прибув на Землю Ісус Христос. Згідно 
Новозавітної версії, зірка ця якось вільно рухалася по небу, а то й зупинялася. 
Маневреність Віфлеємської зірки відзначав Іоанн Дамаскін у своєму 
„Достовірному поданні віри‖. В апокріфі „Повість про трьох королів-волхвів‖ 
говориться, що Христос зійшов із зірки, яка „була не така, якою її в наших 
країнах у церквах малюють, а крила мала, як у орла, і багато довгих променів, які 

зірку по колу рухали, коли вона спускалася 
на гору Ванс‖. Візантієць Федот (І ст.), що 
засвідчує ранньогностичний сувій, 
знайдений у Верхньому Єгипті в 1945 році, 
також пов’язував пришестя Ісуса Христа на 
Землю з появою на небосхилі „нової зірки‖. 
На деяких іконах Ісуса Христа і святих 
малюють з німбом-ореолом навколо 
голови, що нагадує шлем космонавтів, а 
самого Спасителя подають вміщеним в 
овальний об’єкт, що нагадує космічну 
ракету. Так, в Дечанському монастирі 
(Сербія) знаходиться фреска ХІV століття, 
в центрі якої Ісус Христос затягує жінок у 
ракетоподібної форми споруду, а навколо 
летять два об’єкти, що нагадують ракети із 
пасажирами всередині. Пасажир передньої 

ракети навіть оглядається назад. Ікона була намальована за декілька століть до 
того, як з’явилися космічні кораблі, але ці за своєю зовнішньою формою 
нагадують кораблі Дечанської ікони.  

На користь космічної версії відносять і те, що в „Апокаліпсисі‖ Ісуса 
Христа називають овном (ягням). Серед сузір’їв Зодіаку є сузір’я Овна (Агнца), 
яке з’являється прямо на Сході і заходить прямо на Заході небозводу. Мати 
Спасителя описується в Апокаліпсисі як „ жінка, зодягнена в Сонце, під ногами її 
Місяць, а на голові її вінок із дванадцяти зірок‖ (Одкр. 12:1). В давні часи гадали, 
що в сузір’ях Зодіаку, по яких Сонце щорічно здійснює свій обхід неба, є нібито 
одна „жінка‖. Знаходиться вона в сузір’ї Діви. Відтак божественні оповіді 
Апокаліпсису мають своєю основою реальний небозвід. Щороку Сонце дійсно 
„одягає‖ цю „жону‖ своїм промінням. Внизу ніг її один раз в 30 днів вересня 
дійсно проходить Місяць. Над головою „жони‖ знаходиться група зірочок, які 
називають „волоссям Віроніки‖. Серед дрібних зірочок, які ледь помітні 
неозброєним оком, можна нарахувати 12 трохи більших зірок, які згадуються в 
Апокаліпсисі.  

Наука не заперечує наявності в космічному просторі небесних об’єктів 
населених розумними істотами, а відтак вона допіскає можливість відвідання 
нашої планети мешканцями інших світів. Проте це, як і оповідь В.Зайцева, є 
лише гіпотезою, умоглядними розмірковуваннями. 

 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА 
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА-КАНОНІЧНА* 

 
Історія постання УАПЦ-канонічної. Написати історію УАПЦ-к 

автору, що знаходиться збоку щодо неї, так само тяжко, як і історію інших 
православних Церков України. Справа в тому, що всі вони претендують на своє 
єдине представництво значимих подій православної історії нашого народу, 
оголошують себе єдиноістинними наступниками і Володимирового хрещення, і 
богословської спадщини києво-могилянців, зокрема Катехізису і Требника Петра 
Могили, і на події трьох відроджень Православної Автокефалії ХХ століття. Так, 
у своєму „Церковному календарі‖ в статті „Історія Церкви‖ автор від УАПЦ-к 
зокрема пише: „Українська Автокефальна Православна Соборна Церква є 
правонаступницею Київської Митрополії, заснованої після хрещення Київської 
Руси у 988 році при св. князі Володимирі Великому… Київська митрополія була 
складовою частиною Константинопольського Патріархату з 988 до 1686 року, 
коли вона незаконно, не за приписами церковних канонів була відірвана від 
Константинополя і приєднана до Московського Патріархату…  

До приєднання Київської митрополії до Московського Патріархату, за 
часів Київського митрополита Петра Могили, Київська митрополія мала права 
широкої автономії і вже тоді ставилось питання про створення Київського 
Патріархату. Але цей намір не був втілений в життя із-за того, що в 1654 році при 
Богдані Хмельницькому Україна була поступово приєднана до Росії. З втратою 
своєї незалежності Київська митрополія втратила свої права і на початку ХХ 
століття перетворилася на звичайну єпархію Російської Церкви. Святійший 
Синод Російської Церкви призначав на українські кафедри росіян, а українців – у 
Росію, переважно в Сибір… Внаслідок втрати церковної незалежності Києво-
Могилянська Академія стала Київською духовною академією з російською 
мовою навчання і одним із потужних центрів русифікації українського 
духовенства. 

Навернення Української Церкви під владу Московської 1686 року – це 
була така неправда, від якої російські єпископи повинні червоніти, про неї 
мовчати, а коли вони - діти Божі, повинні від неї одвератись, а не захищати її 
історію.  

На початку ХХ століття разом з боротьбою за українську державність на 
Україні почався рух за автокефалію Української Православної Церкви. У 1919 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії. 
* На основі друкованих матеріалів УАПЦ-к, а також Інтернет-сайту конфесії текст 
підготував А.Колодний. 
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році український уряд на чолі із Симоном Петлюрою проголосив автокефалію 
Української Церкви. Богослужіння в українських храмах стало відправлятися 
українською мовою. У 1921 році в Києві у Соборі Святої Софії відбувся 
Всеукраїнський Православний Собор, який проголосив Українську Православну 
Церкву автокефальною. А так як українська автокефалія своєю ідеологією 
суперечила утворенню Радянського Союзу, створеного у 1922 році, то радянська 
влада стала боротися проти Української Автокефальної Православної Церкви 
(УАПЦ) й у 1930 році ліквідувала її. 

Під час німецької окупації України відбулось друге відродження УАПЦ, 
відокремившись від Православної Церкви у Польщі, яка у 1924 році отримала 
статус автокефалії від Вселенського Патріарха Григорія VІІ на основі Києво-
Руської митрополії. В 1941 році УАПЦ очолив архиєпископ (згодом митрополит) 
Полікарп Сікорський. Вся ієрархія УАПЦ отримала хіротонії від канонічних 
єпископів Польської Православної Церкви. Але у 1942 році, під тиском 
радянських органів влади, архиєрейський собор сергіянської, анафемованої в 
1922 році Російської Православної Церкви насмілився „позбавляти‖ сану, кого не 
висвячував і до кого не мав ніякого канонічного відношення – митрополита 
Полікарпа Сікорського і його архиєреїв. Вселенський Патріарх не визнав чинним 
рішення собору РПЦ і у 1995 році прийняв до себе у сущому сані єпископів УПЦ 
в США, а раніше – у Канаді.  

Після визволення України від німецьких окупантів у 1944 році УАПЦ в 
Україні знову була (вже вдруге) ліквідована радянською владою, а Московська 
Патріархія всупереч церковним канонам і віровченням про неповторність 
священства як таїнства перерукоположила все українське духовенство УАПЦ… 
Єпископат і частина духовенства емігрувала в Європу і Америку, де 
продовжувала своє церковне життя УАПЦ‖.  

Далі Церковний Календар УАПЦ-к подає події третього відродження 
УАПЦ, рух за яке почався в 1988 році й пов’язаний з іменами священиків 
В.Яреми та І.Пашулі, митрополитів Івана Бондарчука і Мстислава Скрипника. 
Майбутній глава УАПЦ-к, тоді священик Олег Кулик брав участь в організації 
біля 200 громад УАПЦ на Вінничині, Житомирщині і Хмельниччині. Перший 
патріарх УАПЦ Мстислав об’єднав тоді УАПЦ в Україні і УАПЦ у США. 
Паралельно з цим йшов процес утверення Московським Патріархатом вірної собі 
церковної структури – УПЦ, предстоятелем якої став митрополит Філарет 
(Денисенко) з часом замінений Москвою на більш послушного митрополита 
Володимира (Сабодана).  

Не станемо тут переповідати дещо сфальшивлене і тенденційне 
описання істориком УАПЦ-к подій утворення УПЦ КП, возвеличення ним 
Патріарха Мстислава (без зауваг на його знаний амбітний деструктив) в розвитку 
українського православного автокефалізму. Така позиція цього церковного 
історика зрозуміла, якщо взяти до уваги притемнені мотиви полишення 
майбутнім главою УАПЦ-к отцем Олегом Куликом парафій УАПЦ в Україні і 
від’їзд його до США під омофор владики Мстислава і служіння в парафіях 
УАПЦ США. 

Як відомо, владики і священики Автокефальної Церкви України, які не 
погодилися ввійти в утворене православне об’єднання УПЦ КП, продовжували 
службу в своїх єпархіях і парафіях у відновленій УАПЦ, яку після смерті 
Патріарха Мстислава очолив Патріарх Димитрій (Ярема). То ж нехтувати цією 
Церквою і писати про якусь нагальну необхідність утворення в Україні 
паралельної їй нової структури – УАПЦ–Соборної чи Канонічної - без належного 
обгрунтування потреби в цьому видається некоректним. Якщо не сприймається 
УПЦ КП, то ображати УАПЦ з її десь 1200 організаціями підстав немає. У цьому 
всьому проглядаються не об’єктивні чинники, а суб’єктивні – прагнення 
возвиситися, а то й може з чиєїсь волі далі колоти Українське Православ’я. В час, 
коли Україна потребує єдності з погляду на те, що її вороги – зовнішні і 
внутрішні – прагнуть її розколоти, посіяти в ній ворожнечу на різних рівнях і з 
різних мотивів, поява УАПЦ-к виглядає загалом як деструктивний акт, нагадує ті 
партії-близнюки, що з’являються з чийогось умислу в дні передвиборчих 
перегонів з метою відтягнути на себе якийсь відсоток голосів національно 
налаштованих виборців країни.Не будь партії „Свобода‖ Тягнибока, партії 
демократичної коаліції одержали б більше голосів за себе, а відтак вона потім 
половину їх передала Партії регіонів. „Боже, нам єдність подай‖,- співаємо ми, а 
тут маємо новий розкол у нашому українському Божому Домі. Хай в політиці 
процвітає боротьба гетьманів і гетьманочків. У церковно-релігійній сфері 
наявність цього - то є ще більший гріх в роки вибудови Україною своєї 
незалежності. Та й стид ми маємо у зарубіжжі, коли дізнаються, що в нас 
православних церков не менше п’яти. 

Ми навели вище повністю коротку історію Українського Православ’я в 
її текстовій подачі автором з УАПЦ-к. Вчитуючись в неї, віднаходиш в ній те, що 
бере в свою історію ця новоутворена Церква і що зігноровують інші Православні 
Церкви. Це, зокрема, роки, які останніми йменують „самосвятництвом‖ і не 
вважаються канонічними. Певно тому ці Церкви – УПЦ КП і УАПЦ – проминули 
своєю увагою відзначення в 2007 році круглої дати життя митрополита Василя 
Липківського. УАПЦ-к не відмежовує від історії Українського Православ’я 
Православні Церкви українського закордоння, зокрема УАПЦ США, розглядає їх 
як продовження українського автокефально-православного відродження і цілком 
справедливо засуджує їх входження до Константинопольського Патріархату вже 
при наявності незалежної України і незалежних від Москви в ній Православних 
Церков. Це слушно кваліфікується автором з УАПЦ-к як „абсолютне відділення 
від Української Церкви в Україні‖, „відмова від автокефалії Української Церкви‖, 
як поява в закордонні „чужих для України‖ Церков. Ієрархи УАПЦ, зрікшись 
автокефалії і маючи тепер титулювання грецьких єпископів, не мають вже права 
керувати УАПЦ в діаспорі, а тим більше – в Україні, на що, як відомо, запрошує 
митрополита Костянтина з колишньої УАПЦ США дехто з УАПЦ України. 

Вивчення документів УАПЦ-к дає можливість вловити те нове, що ця 
церковна спільнота прагне внести в православне життя. Насамперед 
наголошується на тому, що „в нових обставинах світового життя Церква вже не 
мусить бути ні державна, ні антидержавна, а мусить бути відокремлена від 
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держави, мусить зайняти собі таку ділянку на Землі, якої не може взяти ніяка 
інша організація…, стати Царством небесним на Землі із своїм Царем Отцем 
Небесним, а не царством від світу цього‖. Найголовніше відродження Церкви 
при нових світових змінах мусить відбутися шляхом визволення її „від тих 
старих замертвілих форм церковного життя, що через одержавленість царями і 
недбайливість та рабство перед світом цим церковних керівників російської й 
інших східних (та й західних) церков довели до мертвості духовної і паралічу всю 
Церкву‖. Залишаючись на догматичних основах православної віри, слід „стати на 
шлях нового церковного будівництва‖, беручи при цьому до уваги те, що 
„церковні канони – це є… корисний архів для нової творчості, а не збірник 
законів для виконання‖. УАПЦ-к виступає проти нерівності станів у Церкві, 
приниження мирян, за всецерковну соборність, в тому числі й виборність 
єпископату, повну аполітичність, церковне життя на національному грунті, 
незалежність від будь-якого іноземного центру. В Головних засадах Церкви 
наголошено на праві участі в роботі Єпархіальних Соборів з правом 
вирішального голосу вірних від парафій. До того ж, треба, щоб в єпархіях ніхто з 
ієрархів не керував самовладно, ніхто з духівництва не приходив до громади 
непрошеним. 

Загалом цікаву думку висловив в 
одному своєму інтерв’ю владика Мойсей: 
„Сьогоднішня Церква так далеко відійшла 
від Христового Євангелія і проповідує щось 
людське, надумане, ще й прикривається 
авторитетом Святих Отців, які були 
такими самими людьми, як і ми, і допускали 
помилки, що своїм канонам навчають 
подеколи інакше проти того, що навчав 
Христос у Євангелії. Кого маємо слухати: 
Апостолів, що знали Ісуса Христа, чи святих 
Отців, якщо їхнє вчення подеколи не 
відповідає вченню Христовому? Яких 
канонів повинні триматися? Христових чи 
людських? Істинних чи хибних? Світська 
етика не має відношення до християнської… 

Якщо ви вірите словам Христовим, то зрозумієте ці слова‖.  
Відроджуючи ті риси, які характеризували Українське Православ’я в 

перші сім століть його буття на Українських теренах, до чого, на жаль, не 
вдаються інші Церкви Православ’я навіть власне проукраїнської орієнтації, 
УАПЦ-к однією із головних своїх засад проголосила національністність. Це при 
тому, що інші православні, в тому числі й УПЦ КП і УАПЦ, чомусь 
сором’язливо відхрещуються від цього, заявляють про свою 
наднаціональністність. Головні засади УАПЦ-к проголошують, що „все церковне 
життя і творчість повинні провадитися на національному грунті й інакше 
провадитися не може, бо вона (Церква) твориться для українського народу, її 

творить сам український народ… Українська Православна Церква своєю 
внутрішньою істотою є членом Всесвітньої Православної Церкви. Але за своєю 
зовнішньою формою, яка обумовлюється духовою самобутністю Українського 
народу, вона – Церква національна… Українська Церква навчала український 
народ шанувати свою Православну віру, свої традиції, свою рідну мову, свою 
культуру, любити свій рідний край, бо хто не любить правдиво свого ближнього, 
той не є справжнім християнином‖. 

„Сьогочасне становище життя Українського народу, - наголошується в 
Головних засадах УАПЦ-к, - кладе велику відповідальність за його майбутнє на 
Українську Автокефальну Православну Церкву. Бути на сторожі свого народу, 
промовити голосно про його минуле і сучасне, про його право людського буття 
на дарованій йому Богом землі, перед усім християнським світом – одне із 
невідкладних завдань нашої Церкви‖. Документ підкреслює, що виповнити своє 
високе і відповідальне завдання УАПЦ зможе, коли „буде Церквою творчою, 
поступовою і нерозривно пов’язаною з народом‖. Ставиться завдання „дорешти 
очистити своє церковне життя від чужих йому нашарувань, що сталися внаслідок 
довгочасного перебування під ворожою державною і церковною владою‖. 
Митрополит Іларіон (Огієнко) колись це назвивав деоросіяненням.  

Водночас, зазначається в документах УАПЦ-к, не слід вважати 
українською ту Церкву, яка свою українськість зводить лише до використання 
української мови в богослужіннях. Потрібно ще відновити притаманний 
українському народові дух Божої Правди, своє розуміння православності в її 
живому змісті, а не в букві. Треба мати свій місяцеслов Святих, свої місцеві 
треби, введені ще Требником Петра Могили, свої звичаї у відправі Богослужб, 
свій величний спів, свої обряди та ін. 

Одержавши свячення в архиєрейський сан від канонічного єпископату 
УАПЦ-Соборноправної США, владика Мойсей в 2002 році приїхав до України. В 
пресі і сайтах не описано ні процес постання громад, які визнавали його 
архіпастирське служіння, ні те, як і чому під його омофор переходили парафії з 
УАПЦ і УПЦ КП, чи мають ті єпископи і хор-єпископи, яких в Церкві з’явилося 
надто багато, під своїм омофором парафії, а чи ж це тільки своєрідна путівка їм 
на місійну діяльність. Бо ж і сам митрополит Мойсей прибув в Україну в 2002 
році як глава нової православної Церкви України, не маючи при цьому тут 
належної кількості під своїм омофором для такого високого церковного чину 
парафій. Поширенню УАПЦ-к в Україні, як це зазначається в її сайтових 
матеріалах, значною мірою сприяло несприйняття вірними тих інтриг, які є в 
церковному житті, а священнослужителями – порушення в церквах принципів 
демократизму, коли вимагається сліпе послушання єпископу, який 
незатурбовується проблемами парафій. ‖Церква, - за переконанням владики 
Мойсея, - повинна бути інстанцією правди й любові, щоб вести людей до 
щасливого життя з Богом. У Церкві категорично не повинно бути інтриг, а 
священники повинні не боятися своїх владик, а любити і довіряти їм як дійсним 
духовним батькам‖. 
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Явно неврівноваженим виявився владика Мойсей при організації 

судового процеса над главою УПЦ КП Філаретом, який його нібито назвав 
„ментально хворою людиною‖. Не слідуючи біблійному припису „не судіть, бо ж 
несудимі будете‖, він став називати Патріарха різними образливими словами й 
інкрімінувати йому і очолюваній ним Церкві багато чого негативного („легко 
може підкупити суддю‖, „спотворювач духовної чистоти Української Церкви‖, 
„зі сторони Філарета бачимо поступки зла й ненависті‖, „лжесвідки від 
Філарета‖, „московсько-філаретівська закваска‖, УПЦ КП – „як зла мачуха в 
одязі матері чи брехня в одязі правди‖ та ін.), за що його також можна було б, 
діючи його ж методами, притягнути до судової відповідальності. Київський 
Патріархат в цьому виявився далеко вищим, більш виваженим і по-
християнському терпеливим. 

З одного боку нібито й визнаючи канонічність УАПЦ і водночас 
розглядаючи УПЦ КП як „підступно-народжене угрупування‖, а її главу - 
„анафемованим‖, особою „старої московської закваски‖, владика Мойсей проте 
лише із своїм приїздом в Україну в 2002 році пов’язує „повернення канонічної 
ієрархії УАПЦ‖ до України – „друге відродження‖. На його думку, українці 
„потребують чисто Божої Церкви, а не її імітації‖. Утворювана ним спільнота 
розглядається ним як „канонічна правонаступниця Києво-Руської митрополії 
1000-літнього хрещення Руси-України‖ і така, що „має пряме відношення до 
Томасу автокефалії 1924 року, наданого Вселенським патріархом Григорієм VІІ 
на канонічній основі Києво-Руській Митрополії‖. Владика Мойсей, засуджуючи 
архієреїв україно-американських православних Церков за їх фактично зраду 
України переходом під юрисдикцію Константинополя, водночас зауважує, що 
„рішенням Святого Синоду канонічних архієреїв УАПЦ в діаспорі (?)‖ йому, як 
„канонічно висвяченому митрополиту‖, доручено „місію з відновлення дії цього 
Томасу 1924 року для УАПЦ в Україні‖. 

При цьому матеріали сайтів УАПЦ-к прагнуть подати владику Мойсея 
як „справжній Божий дар‖ для України, „людину високого духовного рівня, що є 
провідником Божим в хаосі сьогодення. Він – лоцман, що проведе Божий 
корабель на зустріч Сонцю Правди… Владика говорить живим словом Божим. 
Він є благовісник Божий‖. При цьому наголошується на тому, що Господь Сам „в 
особі Святійшого Владики Мойсея дає шанс Україні і всьому Світові відродити 
дійсно першоджерельну Божу Церкву, засновану Самим Господом нашим Ісусом 
Христом-Спасителем‖. 

Як зазначається в Церковному Календарі УАПЦ-к, владика Мойсей, 
„збагачений духовним, життєвим і місійним досвідом, з великим прагненням 
допомогти рідному народові жити в любові як одна родина‖, повернувся в 
Україну. Попервах йому прийшлося проповідувати в школах, дитячих садочках, 
різних організаціях, навчаючи людей розумінню Божої науки в простих формах і 
з практичним застосуванням для життя. Свою діяльність Мойсей почав із 
утворення в Ужгороді першої громади своєї Церкви. Цьому, зрозуміло, сприяло 
те, що в Закарпатті практично на мізері громади і діяльність УПЦ КП та УАПЦ. 
Завдяки активній місіонерській діяльності в різних регіонах України владики 

Мойсея одна за одною з’являлися підомоформні йому парафії. Поруч з цим 
відбувалося всезростаюче висвячення єпископів і священиків.  

Проте Церква владики Мойсея, яка в одних виданнях кваліфікується як 
„Соборна‖, а в інших – як „Канонічна‖, так і не одержала офіційну реєстрацію в 
державних органах. Її послідовники 
з вимогою реєстрації неодноразово 
проводили протестні акції біля 
резиденції Президента України, 
інших державних інституцій країни. 
Вони підключити до вирішення 
питання своєї реєстрації єпископат 
із українських православних церков 
зарубіжжя, шукають вихід навіть на 
конгресменів і сенаторів США, в 
Євросоюз. При цьому владика 
Мойсей в своїх працях звинувачує 
комітети у справах релігій за те, що 
вони „за хабарі реєструють і 
передають церкви різним 
прохіндеям і бізнесменам, а щиро 
віруючим священикам постійно 
відмовляють у реєстрації‖ . Саме із-
за такої політики, пише він, правда, 
без ілюстрування цих висновків 
конкретними фактами, „в церквах 
сьогодні в більшості своїй мерзість 
і запустіння‖.  

Появу нового в Україні 
церковно-православного утворення 
з огляду на той кризовий стан, який 
має тут Українське Православ’я, 
можна було б ще зрозуміти, якби 
ми не знали про прагнення ворогів 
української незалежності 
відшуковувати різні форми протидії 
цьому, зокрема через підступне 
утворення ними у різних сферах 
суспільного життя паралельних 
структур, що працюють на розкол і 
внутрішню ворожнечу, формування 
протистояння українців українцям. І хоч це часто проглядається, але ж не 
пійманий – не злодій. Характерним є те, що діяльність новоутвореної УАПЦ-к не 
знаходить критичної оцінки у виданнях Православної Церкви Московського 
Патріархату. Київському Патріархату, про що мова йшла вище, вже прийшлося 
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судитися з УАПЦ-к за зміст видруків про останню в його пресі і заявах у ЗМІ. В 
Україні кажуть: бий свого, щоб чужий боявся. У видруках УАПЦ-к більше, ніж 
УПЦ МП, перепадає проукраїнським Православним Церквам, в яких формувався 
і навчався владика Мойсей, де його коріння і мала б бути до яких синівська 
вдячність.  

Вивчення сайту УАПЦ-к відразу ж породжує низку питань: якщо ця 
Церква є українською, то кого окормлюють належні до неї архиєпископи 
Паризький і всієї Франції, Мексики і всієї Латинської Америки, Карибських 
островів, Остії та всієї Італії, Камерунський і всієї Африки, єпископи Сенський, 
Сантьяго, Ераклійський, Таллахассі та Флоріди, Сан Пауло та Бразилії, сан-Хосе 
та всієї Коста-Ріки, Бангі, хор-єпископи Колумбійський, Мексиканський, 
Юзеський та ін. Якби ця Церква не була українською з претензією на слідування 
традиції Української Автокефалії, то можна було б сприйняти її появу і розвиток 
в різних регіонах земної кулі як її претензію на творення якоїсь нової Вселенської 
Християнської спільноти, а так через прилучення до УАПЦ-к осіб з різних країн і 
континентів, різних рас і націй засвідчує, що маємо не відродження Українського 
Православ’я, не друге відродження, що формує Церкву – канонічну 
правонаступницю Києво-Руської митрополії 1000-літнього хрещення Руси-
України і пряму спадкоємницю Томосу автокефалії, наданої у 1924 році 
Вселенським патріархом Григорієм VІІ з місією відновлення його дії для УАПЦ в 
Україні. Можна прийняти думку УАПЦ-к, що оскільки гірка доля розкидала 
українців по всьому світу, то вони в місцях свого проживання потребують 
духовного окормлення. Відроджена Українська Православна Церква (як те 
чинить Греко-Католицька) мусить скрізь нести втіху розкиданому по світу 
представникам рідного народу, утворювати рідне життя для дітей Матері-
України. Але ця Церква має бути українською з метою збереження нашої 
національної ідентичності в діаспорі, а не розчиненна в багатонаціональному 
океані світу. А тут навіть серед єпископату бачимо чорношкірих. Коли це 
українці стали народжуватися неграми? То ж із постанням і поширенням у світі 
УАПЦ-к щось незрозуміло. 

Оскільки УАПЦ-к в Україні не має своєї державної реєстрації, то ми не 
можемо дати офіційну статистику кількості громад її і інших організацій, 
кількості священнослужителів і діючої в Києві її Школи священнослужителів. 
Так само не можемо дати статистику громад Церкви у закордонні, окрім 
перерахування чисельного, висвяченого владикою Мойсеєм її єпископату в 
різних регіонах світу.  

  
Патріарх Мойсей – глава УАПЦ-к. В миру глава УАПЦ-к має ім’я 

Олега Кулика. Народився він 3 травня 1962 року на Хмельниччині у місті 
Меджибожі. Після закінчення школи закінчив ще Хмельницьке музичне 
училище. Мав службу в оркестрі Хмельницького вищого командного 
артилерійського училища. В 1988 році закінчив інженерно-економічний 
факультет Хмельницького технологічного інституту. Паралельно навчався при 
Хмельницькій єпархії Церкви Московського патріархату (незрозуміло тільки в 

якій установі), де й був у 1989 році рукоположений у сан диякона. В цьому ж році 
працював регентом архиєрейського професійного хору собору Різдва Богородиці. 
Оскільки в Церкві Московського Патріархату заборонялося служити і співати 
духовні пісні українською мовою, а дозволялося - лише російською, то в 1990 
році, одержавши відпускні документи, Олег Кулик переходить до відроджуваної 
Української Автокефальної Православної Церкви. Тут він був призначений 
митрополичим адміністратором на єпархію, до якої тоді входили Хмельницька, 
Вінницька і Житомирська області. Практично він був першим священиком 
УАПЦ на ці три області. Почалася активна робота о.Олега по цих трьох областях, 
зорієнтована на відкриття парафій відроджуваної Автокефальної Церкви. Цьому 
йому активно перешкоджали обласна влада Хмельниччини й інших областей, 
керована тоді митрополитом Філаретом (Денисенком) в Україні Церква 
Московського Патріархату. В 1990 році отцю зрештою все ж вдалося, молячись 
сім місяців під відкритим небом біля храму собору Андрія Первозванного, 
вибороти його для кафедрального собору УАПЦ. При соборі відразу ж було 
відкрито школу священиків, йшла інтенсивна підготовка священиків для 
нововідкритих парафій.  

Хмельниччина – батьківщина нинішнього предстоятеля УПЦ МП 
митрополита Володимира (Сабодана). Тому тут був такий шаленний опір 
розгортанню і поширенню парафій Автокефальної Церква. В 1992 році було 
підпалено квартиру отця Олега і хату його батьків. Чинилися фізичні напади на 
отця, навіть стрілянина по вікнах помешкання. Органами влади, як це 
зазначається в „Церковному календарі‖, задокументовано 14 замахів на його 
життя.  

Виїхавши на проживання в США до офісу Української Автокефальної 
Православної Церкви США, протоієрей віддано служив в парафіях цієї Церкви 
під омофором Патріарха Мстислава. Як відомо, в цей час ця Церква зберігала в 
Америці свою самостійність. Коли після смерті Предстоятеля владики Антоній і 
Костянтин відмовилися від незалежності й, абсолютно віддалившись від 
Православ’я України, пішли під омофор Константинопольського Патріарха 
Варфоломія І, протоієрей Олег відчув себе чужим у цій Церкві. В 1997 році від 
одержав відпускні документи й вийшов із-під підпорядкування УАПЦ США. 

В цьому ж 1997 році о. Олег засновує в Детройті (США) нову громаду 
для прибулих емігрантів з країн колишнього Союзу. Молитви в церкві 
проводилися лише українською мовою. Але владика не лише духовно 
окормлював новоприбулих, а й допомагав їм у пошуках житла, у 
трудовлаштуванні, легалізації еміграційного статусу. Поруч з цим отець виконав 
власноруч майже всі будівельні роботи, перебудовуючи молитовний будинок під 
православний храм. Він також навчався (?) як лікарняний священик, працював із 
тяжко хворими у шпиталі. При храмі працювала своєрідна духовна школа, де 
отець проводив уроки релігії. Поступово громада зросла до сотні парафіян. Окрім 
Детройту, отцем була сформована громада у місті Нью-Гейвен. Паралельно із 
священичим служінням він з благословення Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета з жовтня 1999 року навчався заочно в Київській Духовній 
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Академії УПЦ Київського Патріархату, яку 
закінчив у 2002 році з одержанням лише 
довідки (а не диплому) про прослуховування 
повного курсу КДА. Тут же відбувся його 
перший монаший постриг під ім’ям Сави, від 
чого він пізніше відмовився.  

Проте отця постійно будоражило 
бажання повернутися в Україну, допомогти 
рідному народові, як він пише, здолати хаос 
непорозумінь, будувати щасливе життя у 
своїй незалежній державі. Розглядаючи 
церкву як інстанцію правди і любові, що веде 
людей до щасливого життя з Богом, отець, 
повернувшись на рідні терена, почав службу „ 
з нуля‖ в Ужгороді. Громада його як єдина 
родина тут швидко зросла до сотні парафіян. 
Але у своєму служінні протоієрей Олег не 
підпорядковувався керівництву жодної із 
трьох існуючих в України Православних 
Церков – УПЦ МП, УПЦ КП і УАПЦ. 

В жовтні 2002 року отець знову 
повернувся до США, де Архиєрейським 
собором канонічних єпископів УАПЦ-
Соборноправної був висвячений в 
архиєрейський сан і возведений у чин 
митрополита Київського і всієї Руси-України. 
Певно що тут він прийняв вдруге монаший 
постриг під ім’ям Мойсея. Все це відбулося в 
кафедральному соборі Бориса і Гліба міста 
Клівленда (штат Огайо, США). Головним в 
його хіротонії був архієпископ Михаїл Явчак-
Чампіон, а співхіротонізуючим – митрополит 
Стефан Бабій-Петрович. Лінію канонічних 
висвят вони ведуть по лінії митрополита 
Діонісія Валединського – в минулому глави 
Польської Православної Церкви. Тікаючи від 
можливих переслідувань з боку КДБ, вони в 
1944-1945 роках через Німеччину виїхали в 
заморські країни, де створили Українські 
Церкви для задоволення духовних потреб 
розсіяних по світу українців. На відміну від 
УАПЦ США, очолюваної після смерті 
Мстислава митрополитом Костянтином, 
УАПЦ-Соборноправна, утворена ще в 1947 

році митрополитом Григорієм Огійчуком, не пішла під рабський омофор 
Вселенського Патріархату. Прибувши в Україну, нововисвячений в цій Церкві 
владика Мойсей поставив перед собою завдання, як він каже, відродити тут 
правдиву Православну Церкву, на канонічній основі розпочати процес єднання 
всіх Церков Православної віри в одну Соборну Українську Церкву. 17-18 червня 
рішенням Всесвітнього Архієрейського Собору УАПЦ-канонічної митрополита 
Мойсея було обрано й інтронізовано у соборі святої Софії м. Києва в чин 
Патріарха Київського і всієї Руси-України. 

Останнім часом владика Мойсей багато уваги приділяє вченню про 
зцілення душі. Він вчить, що „зціли найперше свою душу, тоді Бог зцілить твоє 
тіло‖. Цьому присвячена праця владики „Здоров’я душі – здоров’я тіла‖, ті цикли 
лекцій з теми, які він читає в різних Палацах культури і клубах, пропонуючи 
записатися на них за київським телефоном 404.52.33 або 463.97.17. Прочитання 
книги „Здоров’я тіла – здоров’я душі‖ владики Мойсея відразу ж породжує 
питання: як можна, не маючи належної медичної освіти, братися за 
виліковування від різних хвороб, пояснюючи їх наявність передовсім гріховністю 
і обгрунтовуючи в такий спосіб необхідність молитви як засобу лікування. 
Поради до насамперед такого способу лікування лише відтягують використання 
хворим необхідних й ефективних медичних засобів лікування, а відтак 
задавнюють хворобу, чим шкодять більше хворій людині, ніж ті гіпнотичні 
засоби, до яких вдаються харизматичні церкви.  

Владика Мойсей подає себе в своїх церковних виданнях як доктора 
богослов’я. Але цим він спонукає до появи питання: яка установа і за що дала 
йому цю богословську ступінь? За яких умов і відколи він став архімандритом? А 
взагалі, проглянувши всі фрагменти непростого свого життя, владиці варто, на 
нашу думку, зорієнтувати на себе висловлену ним же в названій вище книзі 
пораду: „ Якщо людина віддає через бажання, щоб її прославили, або ж це добро 
їй нічого не варте, або вона просто може собі дозволити розкидати навколо себе, 
то це є марнотратство, яке породжує гордість і марнословство, що призводить до 
забруднення душі‖. Шкодуючи владику, радимо йому зауважити й на іншу його 
ж пораду: „Переоцінка власних здібностей призводить до підвищення тиску та, 
врешті-решт, і до інсульту, бо ж людині так багато хочеться зробити за своє 
життя‖. 

 
Церква і Держава в Україні. Своєю появою на теренах православної 

України владика Мойсей поставив більше питань і проблем, ніж бажав і має 
здатність вирішити. Певно мають рацію державні органи, які, не бажаючи 
плодити в Україні православні спільноти і водночас сприяти цим подальшому 
протистоянню між ними, не йдуть на реєстрацію Української Автокефальної 
Православної Церкви – канонічної. Офіційно в цьому Держкомрелігій України 
відмовив УАПЦ-к в 2005 році. Слідуючи побажанню Ісуса Христа, щоб всі були 
одно, потрібно шукати порозуміння, а не поставати чинником дестабілізації і без 
того складної ситуації, шукати ворогів в тих церковних спільнотах, які працюють 
на українське національне відродження. До того ж, затемнені деякі фрагменти 
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життєвої долі владики Мойсея (незрозумілі мотиви від’їзду до Америки в час 
потреби українських церков у священнослужителях, навчання в духівній академії 
Церкви, яку не сприймаєш, мандри по парафіях українських церков Америки 
після одержання відпускної від УПЦ США та ін.) породжують думку про його 
нічим не обгрунтоване прагнення до самозвеличення. Його церковно-службовий 
шлях можна зобразити так: УПЦ МП – УАПЦ – УАПЦ США – УПЦ КП 
(навчання в КДА) – УАПЦ-С діаспори – УАПЦ-к України. Чи не забагато 
„стрибань‖, якщо врахувати долю тих парафіян, яких постійно збентежував отець 
Олег-владика Мойсей.  

Владика Мойсей в своїх письмових працях обстоює своєрідну 
концепцію державно-церковних відносин в Україні. „Церква є душею Держави, - 
зазначає він, - а Держава є тілом Церкви. Тому якщо сьогодні хворіє душа – 
Церква, то хворітиме і тіло – Держава. Для щасливого життя в Господі необхідно 
розуміти, щоб оздоровити від корупції Державу, треба в першу чергу оздоровити 
від корупції Церкву‖. Говорячи про необхідність лікування Церкви (правда, при 
цьому автором не названо якої і не зазначається, хто має виступити в ролі 
лікаря), владика пише, що „в Церкві сьогодні… криється безвір’я, 
прикриваючись зовні пишними традиціями і золотими куполами, панує 
беззаконня, яким розпинають справедливість і праведність, існує відмивання 
коштів і брудна політика. Люди сьогодні задихаються від бездуховності попів‖. 
Знаючи певно добре і оцінюючи релігійне життя зсередини, владика далі 
наголошує: а між тим „церковники повинні бути вчителями Божої мудрості, 
взірцем духовності і моралі для людей і чиновників, а не навпаки… Тільки 
духовно здорова Церква зможе духовно оздоровити менталітет і душі людей… 
Церква сьогодні переважно відбудовується ззовні, забуваючи про внутрішнє 
наповнення Духом Святим. Створює ілюзію духовності, залишаючи людство 
України в невігластві, що й люди досі не розуміють, що є Бог і Божа істина і як 
жити щасливо в соборній церковній гармонії на такій багатій землі як Україна ‖. 

І тут владика Мойсей пропонує (правда, дещо анонімно) себе на послуг 
українській державі: „Коли ж Господь і дає Україні духовно просвітлених 
священиків, то їм темні душі всіляко заважають і не дають можливості 
допомагати людству, не допускають ні до радіо, ні до телебачення і їм 
доводиться проповідувати тільки краплини в морі людства, ще й терпіти шаленну 
дискримінацію і наклепи в демократичній Україні. Свідчу це, бо терплю на 
своєму прикладі”.  

Враховуючи це, Патріарх наголошує на необхідності очищення і 
духовного оздоровлення насамперед Церкви. „Оздоровиться душа, оздоровиться 
і тіло – наша страждальна Україна‖. 

Головні засади УАПЦ-к наголошують на тому, що Церква є лише тоді, 
коли вона незалежна від світської влади. Але ця незалежність не повинна 
призводити її до стану якоїсь замкнутої в собі інституції, бо тоді вона втратить 
свою корисність. Церква не може бути відірваною від життя. Ведучи своїх вірних 
шляхом духовного удосконалення, зміцнюючи дух чеснот християнських і 
національних, Церква у цих своїх завданнях „має допомагати світській владі, 

якщо діяльність останньої скерована по шляху християнських ідей і сприймає 
діяльність Церкви позитивно, шляхом симфонії і гармонійності взаємовідносин з 
Нею‖. 

Редакція часопису РП зверталася до УАПЦ-к і особисто до владики 
Мойсея самим написати до його „Сторінки конфесії‖ нарис про себе. 
Неодноразові нагадування про обіцяне залишалися без відповіді. Тому редакції 
прийшлося на основі деяких друкованих матеріалів спільноти і її інтернет-сайту 
написати цей текст, даючи при цьому своє бачення феномену, який у його 
видруках в багатьох площинах постає дещо незрозумілим. За змістом віровчення 
і обрядової практики конфесія мало чим відрізняється від інших православних 
спільнот, а тому при підготовці цього матеріалу ми знайшли зайвим це в деталях 
розписувати. Хібащо кидається в очі дещо прибільшений підхід владики до 
проблем сутності і буття душі людини, її духовного розвитку і функціональної 
ролі. Віровчення УАПЦ-к будується на основних положеннях Нікео-
Константинопольського Символу віри, а відтак відносити її до якихось лже-
християнських спільнот підстав немає, хоч може вона й неподобається т.зв. 
історичним християнським Церквам. Якщо ця нова церковна організація існує і 
зростає, то певно що для цього є якісь об’єктивні чинники, щось не влаштовує 
вірних у тих Церквах, які відносять себе до традиційних. 

 
Адреса УАПЦ-канонічної в Інтернеті: 

http://soborna.org/syn/uk/ 
 

 



80                              81 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Редакція часопису „Релігійна панорама‖ вибачається перед 
читачами, що з вини видавців в числі 12 за 2007 рік  на першій 
сторінці було видрукувано помилково №1 -2008, а сторінка 
конфесії подана за №11 2007 року „Хасидизм‖ замість 
„Язичництво і неоязичництво‖. Це не вперше наші видавці 
допускаються  помилок при оформленні обкладинки. Ще одне. В 
текстах подеколи зустрічаються невиправлені помилки. Із-за 
фінансових затруднень редакція не має своїх редакторів чи 
коректорів. Ми вдячні тим нашим читачам, які не залишаються 
байдужими до долі нашого часопису, сприяють передплаті на 
нього, надсилають нам деякі інформації, свої пропозиції і 
зауваження щодо змісту, оформлення  й відкриття нових рубрик. 
Ми  щиро вдячні нашим спонсорам за їх допомогу у спасінні РП. 



ренах так званими «хресними ходами». Навіть сама У П Ц  М П  уставми свого Предстоятеля засудила цей вияв ве- 
ликоросійства.

Цей нездоровий «вчорашній день» підтримується, як не дивно, симоненківською Комуністичною партією. Тут 
вона зрадила свого кумира Владіміра Леніна, який закликав неухильно боротися з «духовною сивухою» — релігією, 
байдуже не ставитися «до несвідомості, темноти або мракобісництва у вигляді релігійних вірувань». Правда, той же 
Ленін закликав «не кидатися в авантюри політичної боротьби з релігією», вчив тому, що «треба вміти боротися з 
релігією», «вміти враховувати конкретну обстановку», підпорядковувати боротьбу з  релігією вирішенню основних 
партійних завдань. Відтак пошук комуністами в православних спільнотах собі союзників є лише їх тактичним кро
ком з реалізації ленінської установки на залучення до виповнення комуністичної ідеї тих, хто має найбільший авто
ритет в громадській думці, виявом отого «вміти». І на це інколи клюють лідери православних біляцерковних спіль
нот. Тому й маємо в особі Петра Симоненка «православного комуніста». Правда, є ще й «православна соціалістка» 
Наталія Вітренко, яка прагне свої устремління на Верховну Раду зреалізувати за допомогою такої спільноти, як 
анархічне православне угрупування Каурова, засуджене Архієрейським Собором У П Ц  М П  в грудні м.р. за його 
прагнення до представництва всього православ’я країни.

Відтак нам, українцям, погрожують ті, хто заявляє про свою християнськість або належністю до певних хрис
тиянських церков, або ж вмінням порозумінням з ними. Тоді постає питання: шановні, а чи в дружбі ви живете із 
біблійними заповідями «не вбий» і «не кради». Якщо ви визнаєте заповідь поваги і любові до своїх батьків, то чо
му ви добиваєтеся від нас забуття свого рідного, батьківського — культури, мови, віри. Ісус закликав любити навіть 
ворога свого, то чому ж  ви, північні сусіди — від володарів до тих, хто їх обирає у владу, а відтак є їх однодумцем 
— виявляєте таку зневагу до нас, українців, за те, що ми хочемо бути самими собою, не вами, бути незалежними, 
самобутніми. Я  постійно вичитую це в тих православних газетах, які надходять нам із Росії. Хай митрополити на
ших єпархій із У П Ц  М П  забули свій батьківський корінь, зневажають тих владик та ієреїв із власне українських 
православних церков (У А П Ц  та У П Ц  К П ), які обстоюють українські особливості Православ’я, визначені знаме
нитими Катехізисом і Требником Петра Могили, але ж не вони роблять погоду, навіть духовну в нашій країні. 
Відійдуть в небуття покоління сталінського виховання, когорта вихованих Москвою і насаджених в Україні правос
лавних владик, компартійних пенсіонерів, симоненко-морозівсько-вітренківське партійство, здатне ще на підкуп 
молодіжне середовище, зникне улесливість керівництва країни в його перемовах з  владиками Північчя і тоді Україна 
дихне на повні груди незалежності. Д о цього лишилося максимум 10 років.

Ми часто дипломатичні у своїх міркуваннях та оцінках. А  давайте з врахуванням вище сказаного запитаємо: 
звідки Україна може чекати загрозу своїй незалежності, прагнення прихопити її території? Від Польщі, Словаччи
ни, Румунії, Угорщини, Білорусії, Туреччини — ні. Від С Ш А , Англії чи якихось інших західних країн — ні. Єди
ною країною, яка весь час має претензії до України, в тому числі й територіальні, є Росія. Вона весь час прихапу- 
вала наші землі, видаючи це за вияв слов’янського братерства. Відтак тому наше нинішнє вище керівництво й хоче 
обезопасити Україну від цієї можливої агресії своїм входженням у Північно-Атлантичний Союз.

Подеколи в пресі під впливом указу Президента про знищення пам’ятних слідів тоталітарного минулого зву
чить заклик до зруйнування величного пам’ятника Матері-Вітчизни. Про це зокрема писала «Газета по-киевски» 
в 270 числі за минулий рік. Я  висловив через газету свою незгоду з  цим. Скульптор Вучетич, не глибоко вдумаю- 
чись у перспективу, поставив монумент захисникам України. І розвернув його так, як треба. Там тільки на щиті тре
ба інший герб розмістити. Тоді пам’ятник звучатиме: Не лізь, сусіде, бо й ми маємо меч! Я  б ще хотів бачити пам’ят
ник Богдану Хмельницькому не із спрямованою в часи царизму булавою на Москву (а він з  такою метою й був 
збудований в роки імперії. Ставили не Сагайдачному, а Хмельницькому). Росія — не в словах, а в діях — не хоче 
мати в особі нашої країни доброго сусіда. Вона ще хоче бачити в нас свого васала. То ж тільки від неї ми можемо 
мати загрозу. А  щоб ми не мали засобів до її відвернення, то Росії за допомогою своїх васалів в Україні й організо
вує різні т.зв. антинатовські акції.

З а  вказівкою Президії Н А Н  України я поїхав до Москви в Академію наук, щоб заключите договір творчої 
співпраці нашого Відділення релігієзнавства ІФ  Н А Н У  із відділом релігієзнавства РА Н . Керівник останнього 
академік Мітрохін запитав: «Вы уже прекратили эту игру в незалежносте?». Я  йому відповів, що це не гра, а са
мовияв мого народу. Одержав відповідь: «Давайте будем говорить о сотрудничестве, когда вы эту игру прекрати
те». Я  зрозумів, що із людьми, засліпленими великодержавним шовінізмом і вірою у свою месійність та зверхність, 
говорити нічого. Та, власне, й говорите там не було з ким. У них у відділі лише 5 осіб, а у нас у Відділенні — 20, 
вони видрукували за роки самостійності до 5 книжок, а ми лише за останні десяте — понад 200, маючи до того ж 
свої три періодичні видання. Так і сказав академіку Б.Є.Патону: скоріше вони мали б їхати до нас, а не ми, прини
жуючись, до них. Нас визнають п’ять міжнародних релігієзнавчих асоціацій, а їх серед цих спільнот ми не знахо
димо. То ж будьмо самі собою, гордими, творчими. Поменше думаймо про те, що від нас хоче північний сусід і як 
його заспокоїти. Будьмо українською Україною — нас шануватиме світ і всі сусіди.

А  пам’ятник Матері-Вітчизні хай стоїте як засторога нашим потенційним ворогам. М оже вони зрештою і не 
стануть такими, хоч, як це свідчите історія, це далеко не в природі цього екстравертного сусіда. Але ж  і перевихо
вуються! Будемо сподіватися!

Закінчення. Поч. 2 -й  стор. обкладинки.

П роф есор  Анатолій К О Л О Д Н И Й
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Д ата Назва заходу Д е  і хто проводить Контактна інформація

Лютий
4 -6

Актуальні проблеми релігійного 
життя і міжконфесійних відносин на 

Львівщині

Дрогобич, Борислав, 
Стрий,

ЦеРІС УАР, ВР ІФ НАНУ 
(044) 2 78 -51 -49 , (067) 9 59 -92 -81  

lfilip@rambler.ru

Лютий
19-20

Освіта і релігія в Україні: пошуки шляхів 
порозуміння

Київ,
Міністерство освіти і науки, 
Держкомнацрелігій, УАР, 
МАХШ, ВРЦІРО, ПАУГКЦ

ЦеРІС УАР 
(044) 278-51-49 
(067) 959-92-81 
Оксана Сенчук 
(050)33-464-36

Березень Релігійні меншини в Україні: стан І 
прогнози розвитку

Київ,
Інститут філософії НАНУ, 

Українська Асоціація 
релігієзнавців

ВР ІФ, УАР 
(044) 279-04-18, 

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

Березень Релігійність в Україні: зміни і 
перспективи

Луцьк,
Волинський національний 
університет ім.Л.Українки, 

УАР

Кондратик Леонід Йосипович 
(0332)712-724 

(050)43-87-280

Березень
28-29

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, 
е lp@mail.ru

Квітень
17-18

Суспільно-політичні виміри релігійних 
процесів в Україні

Чернівці,
ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
ВРІФ НАНУ, УАР, УАРС

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

E-mail: conf-rel-08@rambler.ru

Квітень
17

Богословські читання «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
Квітень

18 День релігійної свободи Чернівці, 
УАРС,УАР

Гануліч Петро Володимирович 
(093)292-13-85

Травень Громадські читання «Релігієзнавство vs 
теологія»

Київ,
НаУКМА, Інститут філософії 

НАН України, УАР, МАР

НаУКМА, Сковороди 2, 
(044)425-60-11

ВР ІФ НАНУ (044) 279-04-18, 278-51 -49
cerif@ihome.ua

Травень
12-15 історія релігій в Україні

Львів,
Музей історії релігій, інститут 
релігієзнавства, УАР, ВР ІФ 

НАНУ

пл. Музейна 1 Львів 79008 
Омельчук Марія Миколаївна 

(032) 272-91-00, 
E-mail: religio@ukrpost.ua

Травень
12-16 X Кримська релігієзнавча конференція 

«Релігія в житті людини і суспільства»

Севастополь, 
Національний музей 

«Херсонес Таврійський»

Н. Алексеенко
ChersQn.esBe.liqio@ y9ndek-ry  

99045 Севастополь, ул.Древняя 1, 
Національний заповідник (0692) 55-02-78

Травень
15-16

V Міжнародний форум «Діалог культур і 
релігій: протидія тероризму та 

екстремізму»

Київ,
Міжнародна громадська 
організація «Міжнародна 

антитерористична єдність»

Бай Олег Сергійович 
(044)482-37-60, 482-02-24 

iauukr@mail.ru

Травень Роль науки, релігії, культури в 
моральному удосконалення людини і 

суспільства

Донецьк,
Донецький державний 

інститут штучного інтелекту

Козловський Ігор Анатолійович 
(067) 620-10-04

Травень Проблема свободи віросповідань в 
постсоціалістичних країнах

Київ,
Інститут філософії НАНУ, 

Українська Асоціація 
релігієзнавців

ВР ІФ, УАР 
(044) 279-04-18, 

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

Червень
2-5

Актуальні проблеми соціальної 
діяльності релігійних спільнот Півдня 

України

Херсон,
Херсонський державний 

університет, ІФ НАНУ, УАР

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

Недзельська Юлія 
(093)45-77-566

Вересень
8-10

Міжнародний конгрес 
«Багатовимірність релігієзнавчих 

досліджень»

Познань, Польща, 
Польське Тов.-во вивчення 

релігії, Познанський ун-т 
Адама Міцкевича

Збігнєв Дроздовим (Zbigniew 
Drozdowicz)drozd@amu.edu.pl 

kongresrel@amu.edu.pl 
http://www.kongresrel.amu.edu.pl

Жовтень Толерантність міжконфесійних відносин

Запоріжжя, 
Запорізька Державна 

Інженерна Академія, ЦеРІС 
УАР

Калюжний Віктор Степанович 
(0612) 60-13-56 

Факс: (0612)12-38-87  
E-mail: fiios@zaia.zp.ua

Жовтень
30-31 Україна і Ватикан: проблеми освіти Одеса, 

УАР, ХДЕУ

Крижанівський Ростилав Олександрович 
65014, Одесса-14, а/я 71, ХГЭУ 

(048)711-73-85  
E-mail: hgeu.odessa@mail.ru

Листопад Релігійний досвід і толерантність
Дніпропетровськ, 

Дніпропетровська Фінансова 
академія, УАР

Мурашкін Михайло Георгійович 
(0562) 426-439

Грудень Дисциплінарне і конфесійне 
релігієзнавство

Київ,
Інститут філософії НАНУ, 

Українська Асоціація 
релігієзнавців

ВР ІФ, УАР 
(044) 279-04-18, 

279-48-12, 278-51-49
cerif@ihome.ua
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mailto:cerif@ihome.ua
mailto:kr@pu.if.ua
mailto:lp@mail.ru
mailto:conf-rel-08@rambler.ru
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mailto:iauukr@mail.ru
mailto:cerif@ihome.ua
mailto:drozd@amu.edu.pl
mailto:kongresrel@amu.edu.pl
http://www.kongresrel.amu.edu.pl
mailto:fiios@zaia.zp.ua
mailto:hgeu.odessa@mail.ru
mailto:cerif@ihome.ua

	2008_01_88_p1
	2008_01_88_p2
	2008_01_88_p3

