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ФАКТОРИ ПЛЮРАЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
Шановний Читачу! В сво їх  листах до редакції Ви не завжди враховуєте те, що Україна є 

релігійно плюральною  кра їною  і що наш часопис прагне враховувати це в сво їй  роботі, пр аг
нучи до  толерантності м іж конф есійних в ідносин. Плюральність ця має насамперед своє істо
ричне підґрунтя і не є випадковістю  чи чи їм сь злим виявом. Вже в перш ому наш ому владному 
утворенні Києво-Руській державі співіснували вірування язичників різних племен. Наш народ 
потім по-своєм у сприйняв християнство, поєднавш и його у сво їх  віруваннях з язичництвом , а 
відтак став д вов ірним . М и маємо й нині у в іруваннях народу практично не чисте християнство, 
а християнізоване язичництво і водночас оязичнене християнство. До того ж , як відом о, У кра
їна є м еж овою  кра їною . Вона розташована на пограниччі Сходу і Заходу, християнства та ісла
му, двох основних течій християнства -  православ'я і католицизму. Це зумовлю вало те, щ о на 
ї ї  територ ії здавна прож иваю ть поруч представники різних релігійних вірувань. Щ е одне. Є два 
психлогічн і типи народів -  екстраверти й інтроверти. У кра їнц і -  інтроверти. Тому вони б а й д у
жні д о  вірувань інш ого , не прагнуть його переінакш ити на лад своєї рел ігійно ї духовності, зр о 
бити „сво їм ". Притаманне укра їнцям  чуттєво-релігійне ставлення до  життя не ф ормує у них 
якусь ворож ість д о  носіїв  інш их в ірувань, бо ж  ем оц ійний  світ в ірую чих різних конфесій майже 
співпадає. Відтак в інш ом у вони не вбачають якогось ворога. Своє ставлення до  інш их людей 
укра їнець вим ірю є не їх  конф есійністю , світоглядними орієнтаціями, а їх  д іяльністю. Світогляд
ну плюральність і поліконф есійність на теренах У кра їни  забезпечувало також  завжди співчут
ливе й доброзичливе ставлення укра їнця до  знедолених, скривдж ених. М ож е тому він спо к ій 
но прийняв на сво ї землі вигнаних з Європи євре їв, соцініан та антитрин ітар іїв  -  з Польщ і, ста
рообрядц ів , молокан і духобор ів  -  з Росії. Відтак релігійний плюралізм має в У країн і сво ї істо
ричні корені. Історія водночас виховувала в укра їнця свідомість рел ігійно ї толерантності.

Нині ми м аємо в У кра їн і оф іц ійно  заф іксованих понад 120 рел ігійних течій і церков. Гаран
тією своб оди  в іросп ов ід н ого  вияву у нас є не тільки м іж народн і, а й наші правові докум енти , 
зокрема Закон про свободу совісті і рел ігійні орга н ізац ії (1991р.), а саме такі його  полож ення: 
1. Закон гарантує б удь -як ій  конф есії право на оф іц ійну реєстрацію, але водночас не робить це 
право об ов 'язко вим . 2. Закон не обм еж ує права гром адян перед Законом із-за яко їсь їх  рел і
г ій н о ї належності і водночас застерігає від використання рел ігії для розпалю вання пов 'язано ї 
з релігією ворож нечі й ненависті, об раж ання почуттів гром адян. 3. Закон декларує рівність 
всіх релігій , в іроспов ідань та рел ігійних організац ій  перед законом , недопущ ення встановлен
ня б уд ь -я ки х  переваг або обм еж ень яко їсь  рел ігії, в іросповідання чи ре л іг ій н о ї орган ізац ії. 4. 
Закон забороняє б уд ь -яку  політичну д іяльність рел іг ійних організац ій , причетність їх  до  по л і
тичного  ж иття, а відтак і визнання в той чи інш ий  спосіб яко їсь ре л іг ійно ї о р га н ізац ії (Ц еркви) 
д ерж а вн о ю , підклю чення окрем их рел ігійних організац ій  д о  виконання д ерж а вни х  ф ункцій 
чи одерж ання д е р ж а вн о го  ф інансування. Церква відокремлена у нас від держ ави. 5. Релігій
ний плюралізм  в кра їн і забезпечує також  відокрем лення ш коли від Ц еркви. Д ержавна освіта 
у нас є св ітською . То ж  прагнення деяких конф есій влізти в д ерж авну освіту із сво їм и  катехи- 
зац ійн им и  нам ірам и є антизаконним  актом. б.Закон не забороняє м ісіонерську д іяльність 
б у д ь -я к о ї конф есії, в том у числі й заруб іж не релігійне м ісіонерство, хоч останнє подеколи 
надто вор ож е сприйм ається історичним и церквами.

У кр а їн а  не є православною  кра їн ою , як це дехто твердить, бо ж  лиш е 50 %  ї ї  рел ігійно ї 
мереж і є православною . Серед заф іксованих ре л ігійних об 'єднань в кра їн і зокрема є: хр и сти 
янських -  75, сх ідн их  -  16, етн ічних -  11, не оязичн иц ьких -  8, м усульм анських -  5, інш их -  6.

Н ин іш ньом у конф есійном у різноманіттю сприяли і сприяють не тільки відзначені вище істо
ричні і правові чин н ики , а й ряд інш их. Так, відсутність в Україн і протягом століть національної 
держ ави  не сприяло утвердж енню  на наш их теренах сво їх  національних церков, не сприяло 
тому, щ об нац іонально-церковне стало святинею. Урбанізація призвела до  того, що на релігіє- 
виб ір  особистості (особл иво у великих містах) вже не впливає усталена громадська думка чи 
сімейна традиція. М аємо також  відсутність відпорності, скажу образно -  конф есійної екології, у 
наш их історичних церков, невміння їх  вести м ісіонерську роботу. Де це є, там новим конфесіям 
робити нічого.Так, на Тернопіллі із 1702 релігійних організацій до  нових релігійних рухів нале
жать лиш е одинадцять. Традиційн і церкви переживаю ть матеріальну скруту, що не дає їм 
м ож ливості налагодити таку благод ійницьку, освітню  чи видавничу д іяльність, яку спроможні 
робити привнесені в У кр а їн у  в останнє десятиліття конф есії або протестантські спільноти, що 
одерж ую ть значну матеріальну допо м о гу  від сво їх  заруб іж них одновірців.

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

До Міністерства фінансів України та Комітету з питань бюджету Верховної Ради 
України подані пропозиції щодо внесення змін до проекту Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» стосовно звільнення релігійних організацій від 
конкурсу при передачі в оренду державного та комунального майна (ст. 76); від 
проведення аукціонів щодо земельних ділянок, що перебувають у державній або 
комунальній власності та орендуються релігійними організаціями (ст. 124) та 
встановлення пільг на річну орендну плату за земельні ділянки, які перебувають у 
державній або комунальній власності і використовуються релігійними та 
благодійними організаціями, що не займаються підприємницькою діяльністю (ст. 
21). 

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола 
Палійчук підписав розпорядження ―Про пооб’єктний 
розподіл видатків на паспортизацію пам’яток 
архітектури та містобудування‖, згідно якого 
розподілено 325 тисяч гривень для 80 церковних споруд. 
По 3,5 тисяч кожній. Про це ЗІКу повідомили в  ОДА.У 
переліку церков, на паспортизацію яких обласна влада 
виділила кошти, найдавнішими є монастир кармелітів, 
1624 року (мурований) в селі Більшівцях Галицького 
району, дерев’яна церква Покрову Пресвятої Богородиці 
в селі Приклище Городенківського району, 1650 року, і 
церква Успіня Пресвятої Богородиці (мурована) у селищі Вигоді, 1691 року. 
―Найновішою‖ у цьому обліку є церква чуда Архистратига Михаїла (мурована) 
1880 року, в місті Снятині. 

На Сході України люди більше покладаться на свої власні сили (68%), ніж на 
Бога. Зате на Заході України віра в допомогу Бога зашкалює за 70-75%, надто 
низькою є віра людей у свої здатності. Таку інформацію дала компанія Research 
Branding Group. Віра людей у власні сили зростає із Заходу на Схід країни, а в 
Бога – навпаки. В нього вірять в Україні 52% опитаних. То ж маємо помітне 
зменшення віри в Бога серед українців, бо ж десь 5 років тому таких було за 70%. 

Стало відомо, що замість триповерхового будинку по Десятинному провулку №7а 
мають збудувати якусь висотку, яка вилізе й на Пейзажну алею. Звичайно, це 
спотворить ландшафти давнього Києва. А що буде з ландшафтним бачення 
Володимирської гірки, панорами Михайлівського монастиря, коли на місці 
будинку №4 по вулиці Трьохсвятительській якась Донецька фірма збудує 
також висотку. Про це вже йшли до Інституту філософії НАНУ, на балансі якого 
знаходиться будівля, вказівки від нещодавно загадково вбитого керуючого 
справами НАНУ Арсенюка розробити з цією фірмою відповідні документи, навіть 
були якісь шулерські вказівки дирекції Інституту від його імені (24 – 31 травня). 

Майже 41% киян, відповідаючи на питання Київського міжнародного інституту 
соціології про їх конфесійну належність (при своїй вірі в Бога), дали 

негативну відповідь. Серед тих, хто заявив про свою належність до певних 
релігійних організацій,  найбільше прихильників УПЦ Київського Патріархату 
(18%). Асоціюють себе з УПЦ КП 50,3% опитаних киян. Найбільшим 
авторитетом у киян також користується глава цієї Церкви Патріарх Філарет 
(39,9% довіри). Не набагато йому в цьому поступився глава УПЦ Московського 
Патріархату митрополит Володимир (35,9%). Асоціюють себе з Церквию 
Московського Патріархату України лише 8,8% киян. Тільки 6% киян вважають, 
що православна Церква України має бути «підрозділом єдиної Російської 
православної церкви і знаходитися в підпорядкуванні Московського Патріархату». 
30,7% висловилося, що православна церква в Україні має бути національною, 
підпорядкованою власному Патріарху. 32,7% висловилося за можливість 
існування в країні декількох православних церков. Нерелігійними під час 
опитування визнали себе 15,5% опитаних. 7,3% опитаних призналися, що вони 
навіть не знають, вірують вони, а чи ж ні (Христианский мир. - №19; Експрес. - 
№70). 

Жупел Ватикану завжди вип’ячують промосковські православні, коли постає 
питання об’єднання православних церков України Єдину Помісну Православну 
Церкву. При цьому користуються брехнею російських речників. Так, радник 
В.Путіна  архімандрит  Тихон, намісник  Московського Стрітенського монастиря, 
заявляє, що відокремлення Української Православної Церкви від Московського 
Патріархату здійснюється для того, щоб потім поставити її під управління 
католицького Ватикану». Звідки такий бред прийшов в голову цьому 
шовіністично налаштованому раднику? Зрозуміло, що Московсько-Православна 
імперія – це ще єдине, що залишилося від російсько-комуністичної імперії, яка 
називалася «Радянський Союз» і розвал якої Путін з жалем називає найбільшою 
катастрофою ХХ століття. Але для кого це є катастрофа, а для кого – історичний 
поступ. Катастрофа для тих, для кого гине весь світ, коли висихає те болото, в 
якому вони квакають. Тому вони й тримаються за останню соломинку, якою ще є 
Московсько-Православна Церква, сподіваючись, що через неї можна буде 
вибудувати якийсь новий Союз. Тому вони підгодовують в Україні зграї кликуш і 
молодиків, які своїми т.зв. «хресними ходами» під іконами останнього кровавого 
російського імператора швендяють вулицями міст і дорогами України, а то й 
оплачуваними загонами молодиків прагнуть загальмувати процес постання в 
Україні православної автокефалії.  Чомусь така в Болгарії, Грузії, Румунії, Сербії, 
Македонії, інших країнах не постала сходинкою до входження в католицизм, а ось 
в Україні буде такою. Ці вигадки працюють на темінь вірних УПЦ МП, яким 
навіюють, що  Православний Київ не може існувати без православної Москви. 
Українське Православ’я вже мало свою самостійність в Х-ХVІ століттях і досягли 
такого рівня в  нашій православній ідентифікації, що весь православний світ 
визнав «Катехізис» Петра Могили кращим і потрібним для всіх православних 
Церков. Під ярмом Московського Патріархату  Українське Православ’я 
перетворилося в «Церкву-домовину», як це його назвав Тарас Шевченко. Але він 
вірив, що розкуються заковані діти України, що вона матиме свою Церкву, а не 
колонізовану Москвою. То ж постання Помісної Православної Церкви України є 
елементом саме того процесу деколонізації, який ми нині переживаємо. 
Колонізатор плаче, колонізатор бреше, колонізатор утримує в Україні свою «п’яту 
колону». І якщо автор статті в «Столичных новостях» наводить у своїй статті 
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«Церковная карта. Зачем еѐ пытается разыграть окружение президента?» (№19) 
біблійний вислів «Богу – богово, а кесарю – кесареве», адресуючи його, як він 
пише, «вищим чиновникам України», то насамперед він мав би звернутися з цими 
словами до Путіна, який прагне зруйнувати єдність України, розглядаючи при 
цьому (його слова) УПЦ як «Російську Православну Церкву в Україні», як засіб 
повернення в якийсь новий Союз. Карту Ватикану Москва розігрує саме з тією 
метою, щоб залишити Православну Україну й надалі в Московсько-
Православній Церковно-колоніальній  імперії, що зветься Московський 
Патріархат (А.Колодний). 

Держкомнацрелігії України  відновлює правовий зв’язок із відповідними 
відділами чи управліннями облдержадміністрацій, які до цього практично 
підпорядковувалися лише останній і були незалежними від ДКУНР. Кабінет 
Міністрів України прийняв з цього питання спеціальну ухвалу, згідно з якою 
відновлюється подвійне підпорядкування цих відділів і управлінь – ОДА і 
Держкомнацрелігій. На думку голови останнього О.Сагана це дасть можливість 
співробітникам на місцях мати більш незалежні позиції у відстоювання положень 
чинного законодавства про свободу совісті.           

Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав висловив своє 
занепокоєння станом етнічних і релігійних меншин в Україні. Про це 
говориться у звіті організації «Міжнародна амністія». Як вважають в ООН, 
найбільш беззахисними перед расистськими нападками у нашій країні є роми, 
кримські татари, біженці азіатського й африканського походження, а також 
мусульмани та євреї. 

Президент В.Ющенко віддячив Предстоятелю УАПЦ за те, що той під час 
пасхального турне його по київських храмах в Пасхальну ніч перервав службу 
Воскреслому Христу й провів службу заїзжому Президенту. Чи так  завдячений 

був  В.Ющенко митрополиту Мефодію, що не 
помітив напівпустого храму в таке  велике свято і на 
знак глибокої вдячності за прийом дав 
розпорядження своєму Секретаріату підготувати 
документ про передачу Андріївської Церкви у 
власність УАПЦ. При цьому знову ж знехтувано 
закон, бо ж прав на такі жести Секретаріат 
Президента не має. При цьому не було враховано те, 
що храм має перейти під опіку ЮНЕСКО, а відтак 
одержав би можливі кошти на його спасіння. 

Андріївська Церква разом з бугром, на якому стоїть, повзе потихеньку на Поділ. В 
стінах храму вже є тріщини до 6 см, їх їсть  грибок. Де візьме такі кошти УАПЦ на 
ремонт святині, якщо вона не має своїх спонсорів-парафіян, а сам Предстоятель 
тримається за Тернопільську єпархію, бо ж в Києві він не має можливості мати 
собі «на хлеб насущный». То ж загнавши в могилу Помаранчеву революцію, 
Секретаріат Президента вирішив загнати туди й шедевр Растреллі (Газета по-
киевски. – 29 травня). 

«Україна не буде незалежною державою до того часу, поки не буде утворена 
Єдина Помісна Церква, незалежна від Московського Патріархату, - заявив  
В.Ющенко, виступаючи на всеукраїнському форумі інтелігенції. – Тепер це ще не 

усвідомлюється, тяжко нам буде з політичною незалежністю, допоки ми не 
вирішимо проблеми духовної незалежності». 

Хоч Церкви України не виявляють бажання за подвиг із збереження українства 
в умовах російської колоніальної неволі, за великомученицький життєвий 
шлях в ім’я України, її Церкви вознести Тараса Шевченка у святі, то народ 
сам, не дочекавшись голосу Церкви,  зробив його своїм  Апостолом. Реальна 
значимість Тараса в житті українського народу  далеко більша від оманливої 
значимості різних спасителів і святих. Він пробудив українців від сну, визначив 
шляхи і засоби звільнення від колоніальної неволі, утвердив ідеал Добра, дух 
Правди. Україна для Шевченка має абсолютну вартість. Він пише: «Я так її, я так 
люблю // Мою Україну убогу, // Що проклену святого Бога, // За неї душу 
погублю!». Звертаючись до Бога, Тарас питає у нього: «Що вона зробила? За що 
вона гине?». «А Бог хоч бачить, та мовчить // Гріхам великим потурає».  Але, 
будучи покликаним до Добра, Бог-Око, зауважує поет,  «Не дуже бачиш Ти 
глибоко! Ти спиш в кіоті...». За умов «спання Бога» функцію Спасителя Шевченко 
бере на себе, провіщає, що «встане Україна!» і закликає: «Прозріте, люди, день 
настав!» «Борітеся – поборете!». Саме тому для кожного щирого українця 
Тарасова (Чернеча) гора в Каневі стала сакральним місцем – топосом. Саме тут, як 
пише в газеті «День» (20 травня) після сходження на неї С.Стукалов, свою 
укоріненість в духовну традицію українства переживаєш «особливо глибоко й 
інтенсивно – настільки глибоко й інтенсивно, що людина стає спроможною не 
лише пізнати саму себе й сповнитися живодайним припливом духовних і 
душевних сил, але й доторкнутися до Абсолюту. Часто відвідування цього 
сакрального місця стає однією із найважливіших подій у житті людини. Для 
українців цим надзвичайним топосом, серед іншого, є Тарасова гора в Каневі, де 
поховано Шевченка. Це одне з тих дивовижних місць, де людина доглибинно 
переживає свою причетність до українства, свою українськість. Неозорі краєвиди, 
відкривані оку глядача з вершини Тарасової гори, дозволяють відчути глибинну 
єдність з природою, а незрима присутність Шевченкового духу дає змогу сягнути 
ясності думки». В цьому році 17-18 травня давній традиції паломництва в Канів до 
могили Т.Шевченка було надане нове дихання. З ініціативи руху добровольців 
«Простір свободи» на Шевченковій горі відбулася всеукраїнська акція «Проща до 
Тараса», характерною особливістю якої стала відсутність будь-якої політики чи 
пропаганди.  Започатковано традицію приїжджати до Тараса з власної ініціативи, 
щоб почути або прочитати тут його слово, не бездумно вклонятися монументу, а 
«вшанувати людину, яка, як зауважує голова оргкомітету Акції Т.Шамайда, жила, 
творила й силою свого духу дала величний поштовх для всього народу». Може то 
добре, що Церква не є прилученою до акції «Проща до Тараса», бо ж своїми 
заупокійними піснеспівами вона б принизила велич і животворчий дух Кобзаря. 
Спасаючи Україну, він був гордий своєї місії, а не якимсь там благаючим перед 
Богом хлюпиком (А.Колодний).     

В травні виповнилося 50 років лідеру партії «Християнсько-Демократичний 
Союз» Володимиру Стретовичу. Українські  релігієзнавці щиро вітають 
народного депутата із цим ювілеєм, бажають йому доброго здоров’я, вдач на ниві 
християнської і політичної діяльності, в обстоюванні української України і 
висловлюють своє сподівання на нашу подальшу співпрацю в діяльності з 
утвердження свободи буття релігії і віросповідань в нашій країні. Ми вдячні Вам 
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за ту безвідмовність, яку виявляєте, беручи активну участь в роботі різних 
організованих нами конференцій, за ті глибоко змістовні статті, які 
видруковуються в наших збірниках.  

Сильному Президенту потрібен сильний столичний мер, а слабкому – 
неграмотна маріонетка. Це думка колишнього київського мера О.Омельченка. 
Нібито сповідуючи християнський принцип «не кради», В.Ющенко закриває 
чомусь очі на те, що Чернівецький пограбував столицю, вилучивши із її власності 
через приватизацію, зокрема своїм кланом,  банк «Хрещатик», «Київ проект», 
«Київ млин», «Київ водоканал», «роздав»-розпродав тисячі гектарів столичної 
землі та ін.  У тому, що українська столиця була і може ще бути в руках 
неукраїнського мера, людини, яка із-за свого низького інтелекту не може навіть 
мову українську вивчити, винуватий, на думку О.Омельченка, Віктор Ющенко. 
Йому для чогось потрібний саме такий мер (Газета по-українськи. – 16 травня). 
Автор відомого романа «Овод» Е. Войнич аналогічну   ситуацію оцінила словами: 
захисник вбивць – сам вбивця.  

В.Ющенко  своїми діями щодо уряду Ю.Тимошенко фактично закопав ідеали 
Майдану, який необачно посадив його в крісло Президента. Купили кота в 
мішку ті, хто з рання до ночі, а то й вночі стояв на Майдані із сподіванням на 
краще. Адже Ющенко був ніким в роки зародження і розгортання національно-
демократичного руху в країні, Кучму називав «рідним батьком», а виступи проти 
нього - фашистськими витівками. Не прийшов на Майдан до тих, хто мерз в 
палатках, з подякою за підтримку в його президентських устремліннях. Це 

знайшло своє продовження і в тій 
промові, яку В.Ющенко мав намір 
виголосити  перед Верховною Радою і 
яку йому не дали можливості висловити 
депутати-бютівці. Як скаламбурив 
регіонал Н.Шуфрич: «Ющенку немає 
чого дивуватися: він хотів послання в 
Раді – Рада його й послала». Може й 
добре, що не виступив, бо ж, як сказав 
депутат В.Бондаренко,  що він нового 
міг сказати, окрім витіюватих 

розмірковувань.  У своєму Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє 
становище, видрукуване в газеті «Голос України»,  Президент В.Ющенко 
наголосив, що найвищою спільною місією є утвердження національної ідеї – 
«відродження Української нації як єдиного і життєствердного організму, який 
охоплює весь наш народ, всіх громадян України, незалежно від поглядів, 
походження і віри... На зміну «малоросійству» і хуторянству мають прийти цілісні 
національні культурні проекти і програми, творцем і лідером яких може стати вся 
і насамперед молода українська творча еліта». В.Ющенко висловив впевненість в 
тому, що «завдяки тісній співпраці держави і українських церков ми зміцнимо 
наш народ, який вже сьогодні творить свій єдиний духовний храм. Не маю 
найменшого сумніву – ми діждемося його». Виступаючи перед депутатами ВР як 
співак за сценою, В.Ющенко сказав, що Блок Юлії Тимошенко виступає проти 
національних інтересів. Відповідаючи йому, Прем’єр-міністр на конкретних 
прикладах показала, хто потаємно розбазарює Україну і її національні багатства, а 

із-за своїх братань з тими, хто не прийняв Майдан як національно-демократичну 
революцію українства, початок процесу деколонізації України, при підтримці 
русинських балог і крілів фактично знищив інституціолізований національно-
демократичний рух, обеззброїв українство у його протистоянні російському 
колонізаторському реваншизму, який нахабно виявляють останнім часом 
державні речники РФ (Голос України. – 16 травня). 

Склянні багатоповерхові монстри скоро повністю знищать неповторні 
ландшафти Києва. Вже скоро не стане видно дзвіниці Михайлівського 
монастиря, бо поруч з нею на місці будинків по Трьохсвятительській 4 і 4а 
виростуть споруджені якоюсь донецькою фірмою висотні готелі. До речі, на цей 
дерибан дала згоду Академія наук України. Їй, виявляється, байдуже те, якою буде 
виглядати після всіх цих фашистських витівок центральна історична частина 
столиці. Те ж саме матимемо й біля комплексу «Києво-Печерська Лавра». Вже тут 
неподалік від монументу Батьківщини-Матері виросте багатоповерхівка, яка 
зіпсує повністю унікальну панораму Києво-Печерського комплексу, принизить 
Лавру, зробивши її рядовим архітектурним експонатом поруч із монстрами влади 
Черновецького. Та що йому до національних святинь українців! Він же зневажає 
їх мову й культуру. 

Претендуючи на статус  духовної, культурної та інтелектуальної столиці України,  
серед львів’ян виникла ідея  створення філософсько-теологічного, 
мистецького, політичного, екологічного  та економічного центрів. 
Філософсько-теологічний центр зокрема  мав би, залучаючи до співпраці 
провідних європейських філософів і теологів, спричинитися до розробки духовної 
моделі майбутнього Цивілізації, бо лише  в такому контексті можна говорити  про 
майбутнє європейської України та про майбутнє міста Львова. Як зазначає 
«Львівська газета» (№66), «коли ми говоримо  про європейське місто, то 
пов’язуємо його духовність із християнськими цінностями. На жаль, християнські 
цінності в суспільстві радше декларують, аніж вони стають внутрішньою сутністю 
більшості людей. Тому філософи й теологи, дотикаючись своїми доктринальними  
положеннями, повинні викресати іскри нової євангелізації й теоретичного, і 
соціально скерованого характеру. Можливо, для постановки та розв’язання таких 
глобальних проблем варто замислитися над заснуванням у Львові міжнародного 
теологічно-філософського закладу, фундатором якого міг би стати Український 
Католицький Університет». 

Шахрайство і шулерство з визначенням  «великих українців» стало очевидним, 
коли за два дні Ярослав Мудрий набрав 40 відсотків  голосів, а росіянин Микола 
Амосов майже 20. Решта 40% (за винятком трьох українофобського 
Лобановського) розподілилася між 7-ми дійсними українцями. Всіх здивувало  у 
шустерівській затії те блокування телефонів, яке мало місце щодо останніх. 
Здивував насамперед підбір осіб у список претендентів на «великих українців». 
Скажімо, якими «великими українцями» є ті ж Амосов чи Лобановський, які 
навіть мовою народу українського не користувалися. Їх хіба що можна віднести 
до «великих громадян України», а не до «українців».  Дивує також підбір «суддів» 
і «репрезентів». Ними мають бути українці за національністю, за національним 
духом, а не євреї типу українофоба Табачника чи хтось інший. Про вчинену 
Табачником підтасовку  свідчить те, що сам він  (і зізнався в цьому) за свого 
«підопічного» надіслав понад тисячу «есемесів». Тим, що в перелік «великих 
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українців» шустери пропхнули низку  мешканців і немешканців України навіть 
неукраїнської національності призвело до того, що серед них не знайшлося місця і 
великим  діячам української церковно-релігійної історії. Тут не було  Петра 
Могили та Іларіона (Огієнка), Андрея Шептицького і Йосифа Сліпого, патріарха 
Філарета й кардинала Любомира Гусара. Шулерство або шустифікство призвело 
до того, що стали протиставляти Сковороду Шевченкові, а Франка Бандері, 
вишуковувати аргументи, щоб принизити одного і возвеличити іншого, хоч 
кожний з них по-своєму є цінним для нас, українців. Взагалі ідіотизмом виглядає 
вивищення футбольного тренера, який, якщо бути об’єктивним, мало слави 
зробив Україні й через одне покоління взагалі «канет в лету», із тим же Іваном 
Мазепою, який залишив в одному Києві десяток значимих вибудов. Коротше. 
Українцям самим, а не зайдам інонаціональним визначати, хто і в чому для них 
значимий. Хай євреї визначають, який єврей для них є більш важливий, поляки – 
поляк, росіяни – росіянин і т.п. Тим більше не чужеземцям, які нещодавно, а то й 
тимчасово приютилися у нас, варто порушувати й вирішувати це питання. Без них 
розберемося, розбудовуючи українську Україну. І не в формі якогось шоу. Це – 
серйозне питання, а не гра емоцій і буденщини. Порівнювати означені для вибору 
постаті не можна, бо ж кожна з них варта найбільшого у сфері своєї діяльності. 
Скажімо, що зробив для України Амосов, окрім того, що подарував життя завдяки 
своїй майстерності як хірурга багатьом жителям України. З другого боку, він же 
зневажив Україну тим, що, живучи на її теренах, не знайшов за потрібне вивчити 
мову корінного етносу, по-своєму реалізовував колонізаторську політику щодо 
України своєї Батьківщини. То ж будемо просити іноземців закордонних і в 
Україні сущих не робити і не писати за нас нашу історію. Займайтеся історією 
свого народу, не сваріть нас на догоду собі (А.Колодний). 

Нехтуючи українським законодавством, яке відокремлює школу від церкви, 
відповідним конституційним принципом, греко-католицька Церква 
антизаконно проводить в шкільних класах катехізацію дітей, насаджує в 
поліконфесійному середовищі своє віросповідання. При цьому нею 
засуджується аналогічна ситуація радянських часів, коли, дивись, марксистсько-
ленінська  ідеологія була єдиною. Ось як описує це дійство львівська газета 
«Експрес»(№66): «Нині катехитичне навчання в церквах і школах триває майже 
півроку... «Катехизація – це нібито ще один урок у шкільній програмі, - каже мама 
Мар’янки Тетяна Огрин. – Тут ставлять оцінки, дають домашнє завдання. Діти 
сприймають катехизацію не як факультатив, котрий можна й пропустити». Як і 
кожний предмет, катехитичні навчання закінчуються екзаменом. «Раніше 
перевірка,- каже священник Андрій Березівський. – Цілком природно, що дитина 
повинна володіти певним мінімумом знання... Не можна ставитися до першого 
причастя несерйозно... Нині катехити мають право навіть офіційно не допустити 
дитину до першої сповіді, якщо не виконано необхідного мінімуму». Як бачимо, 
спочатку чільники Церкви, коли йшла мова про християнську етику, то заявляли, 
що вони йдуть в школу лише із уроками цієї етики, морального виховання, а 
чогось іншого не буде. Тепер же вже можна згадати відоме прислів’я про «впусти 
за стіл...». Тут вже Церква не рахується з тим, що в класі є діти із світоглядно і 
конфесійно інших сімей. Певно в тому, що держава в минулому обмежувала 
сферу катехитичної діяльності церкви був сенс. Не можна із-за своїх церковних 
забаганок руйнувати єдність суспільства, формувати у ньому протистояння на 

релігійному грунті.  Приймаючи українську Конституцію за папірець, 
необов’язковий для врахування у своїй практичній діяльності, УГКЦ цим самим 
ставить питання про законність свого поширення в східному регіоні країни, де 
домінує православ’я і де її буття вноситиме деструктив у сферу релігійного життя, 
полісвітоглядного середовища. Відтак та протидія, яку чинять вибудові храмів 
УГКЦ в деяких поселеннях Сходу України, виглядає цілком доречною. Зокрема 
так можна сприйняти й описане в цьому числі РП протистояння православних 
вірних побудові храму УГКЦ у Білій Церкві. 

Хоч Московсько-Православна Церква України й заявляє про свою 
відстороненість від політики, засудила т.зв. «політичне православ’я», проте 
вибори київського мера, обрання  Київради засвідчили її нещирість. Як 
відомо, нині по Україні здійснюється рок-тур до 1020-річчя хрещення Русі. Якщо 
його благословив предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан), то 
оплатив Володимир Горбаль – кандидат від Партії регіонів у мери Києва. В 
команді Горбаля значиться О.Омельяненко – православний радикал і ворог  
«помаранчевих попів». Четвертим у списку претендентів на проходження у 
Київську міську раду значився архієпископ Павло – настоятель Києво-
Печерського монастиря. Його відтак обрано до Ради. Все це свідчить про те, що 
рішення Соборів і Синодів УПЦ МП є папірцем, яким можна нехтувати (Сегодня. 
– 23 травня). 

Висловивши вдячність представникам Константинопольського Патріархату, які 
прибули до України з метою вивчення на місці ситуації в православ’ї, 
В.Ющенко сказав: «Ми всіляко підтримуємо ваші зусилля, які ви проводите у 
християнському світі». Досить слушною і водночас незручною для УПЦ МП була 
така заява Президента: « І українська віруюча громада, і держава переконані в 
тому, що ми повинні рухатися до церковного порозуміння, до зближення із 
материнською церквою Константинопольського Патріархату». Президент 
запросив Патріарха Варфоломія взяти участь в урочистостях з нагоди 1020-
річчя хрещення Київської Русі.  

Діти Президента В.Ющенка американці, оскільки Катерина Ющенко, ставши його 
дружиною, не відмовилася від американського підданства. Про це заявив 
Д.Жванія, коментуючи вимогу Секретаріату Президента  до Прокуратури 
перевірити його українське громадянство. Д. Жванія їздив із сім’єю  Ющенків 
до багатьох країн і в своїх руках тримав їх доку  менти. То ж  звинувачення 
його у брехні є безпідставними. Ставлення  Ющенка до тих, хто посадив його в 
крісло Президента  в той час, коли він із-за загадкового отруєння від’їздив на 
лікування, до тих, хто сидів в холод і слякоть в палатках на Майдані і не одержав 
від нього за це елементарної подяки, ставить під сумнів  християнськість його 
моральних принципів (Сегодня та 24. – 24 травня). 

За десять років керівництва столицею О.Омельченку вдалося відбудувати два 
десятки храмів.  Нинішня київська влада за свої два роки не зробила нічого 
для розвитку християнської духовності. При цьому вона активно роздає 
забудовникам землю, на якій знаходилися пам’ятки історії і релігії. Нині в Києві 
залишаються покинутими біля 35 храмів. Пан Черновецький до них так і не 
добрався. 

Воюючи проти Л.Черновецького, якого свого часу активно підтримала харизматична 
спільнота «Посольство Боже» (до речі, вона була активною і в часи боротьби 
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Ющенка за президентське крісло), міністр внутрішніх справ Ю.Луценко заявив: 
«Але найбільше мені болить серце навіть не  за посадові злочини столичної 
влади і масштаби розграбувань, а за ганьбу. За те, що у владі найбільшої у світі 
християнської столиці засіли войовничі сектанти, які безпардонно грабують 
наш Київ». Що Луценко мав на оці, то те покаже час. Бо ж сектантами в Україні 
іменують насамперед баптистів, а баптистський пастор Турчинов у блоці з  
НУНС.     

Погана охорона храмів давала можливість банді в шість осіб викрадати з них 
старовинні ікони. Їх заздалегідь зловмисники, рискаючи по селах, знімали на 
камери мобільних телефонів  і відправляли знімки скупникам. Останні давали 
заявки для бажаного їм товару. Всі крадії мали під Києвом землі та будинки, 
шикарні машини. Серед украдених і ще нереалізованих ікон експерти впізнали 
дві, які належали церквам сіл Іванівна та Світанок Корецького р-ну Рівненщини. 
Злодії за них виручили 64 тис. доларів. Вилучено 126 ікон, 15 Євангелій, 150 чаш, 
хрестів та інших коштовностей. Може дещо із «улову» арештованих злочинців 
попало і в ті колекції, які показує Президент. Бо ж де то такі ікони можна інакше 
виставити на торги. Відтак кожний, хто купляє старовинну ікону, мав би 
поцікавитися, а чи не поцуплена вона злочинно з якогось храму. 

Регіонал В.Горбаль, претендуючи на мера Києва, виявив абсолютну темінь у знанні 
його історії. Дивись, цей красавець в унісон із Московсько-Православною 
Церквою України виступав проти спорудження в Києві пам’ятника Івану  
Мазепі, назві вулиці на честь цього великого гетьмана України. Москвофіл не 

знає  праці Мазепи на утвердження Києва як дійсно 
православної святині. Як засвідчують це історичні джерела, 
головні фінансові видатки в гетьманській казні 
зосереджувалися для духовних потреб, зокрема для  
відродження київських святинь. Передумовою церковно-
будівельного буму в Києві була низка універсалів гетьмана, 
яка додала практично кожному монастирю додаткові землі. 
В такий спосіб були створені умови для покращення 
самозабезпечення монастирів, збільшення їх доходів, 
завдяки чому з’явилася можливість  відреставрувати давні 
храми, оновити іконостаси, замовити для храмів нові ікони. 
Саме така політика Івана Мазепи у сфері духовної 

культури дала поштовх енергійному церковному відновленню Києва. В Києві 
було відновлено або збудовано більше 30 храмів, перелік яких дала газета 
«Вечерние вести» (№89). Відтак, співаючи в унісон із колонізаторами України, 
Горбалю нічого було пертися в мери її столиці. Вже маємо Чарновецького 
нездатного за скільки років життя опанувати із-за своїх інтелектуальних задатків, 
а чи із зневаги до народу українського його мову. 

 
 

 ПРАВОСЛАВ’Я 
 

В Церкві Московського Патріархату України якийсь бум на висвяту 
місцевовшановуваних святих. Це переважно ті монахи і священики, які 
постраждали під час гонінь на релігію в роки комуністичного режиму. На 

останньому Синоді Церкви було канонізовано їх аж 91. Затверджено іконописне 
зображення всіх канонізованих, подані проекти тропаря і кондака, а останки їх, 
якщо вони є, вважаються святими мощами. Визначені дати відзначення пам’яті 
висвячених. 

Всеукраїнське братство ап. Андрія Первозданного провело 17-18 травня в Каневі 
зустріч мирян. Панахиду на Чернечій горі очолив архієпископ Ігор Ісиченко. 
Було прийнято заяву «В Україні випробовується солідарність світової 
православної спільноти» (про церковну кризу в Україні і причетність до неї 
зарубіжних центрів), а також план заходів на літні місяці спільноти Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ. Зустріч мирян закінчилася Літургією в 
Преображенському храмі Канева. Під час поїздки до Чигирина і Суботова була 
віддана шана державницькому служінню Богдана Хмельницького. Владика Ігор 
наголосив, що православна Київська митрополія була непричетна до фатальної як 
для України Переяславської угоди з Москвою. 

Єпископ Одеський Церкви Київського Патріархату Яків так побив священика 
УАПЦ Ярослава Бугринця, що той попав в травматологічне відділення 
лікарні. Приводом для бійки послужило рішення суду про передачу храму  Юрія 
Переможця, який раніше належав УПЦ КП, Автокефальній Церкві, до якої 
перейшла громада вірних цього храму. Характерно, що о. Ярослав сам приїхав до 
лікарні на власному авто з проханням обстежити його. Справою бійки зайняли 
правоохоронні органи. 

Православна Церква України Московського Патріархату звернула увагу на 
православних вірних, які виїхали на заробітки в різні країни зарубіжжя. 
Зокрема, до Італії виїздив голова відділу зовнішніх церковних зв’язків 
архімандрит Кирило (Говорун), священики Микола Данилевич і  Валерій Кравець. 
Так, в столиці Сардинії місті Кальяні українська громада налічує понад 700 осіб, 
400 з яких відвідали пасхальне богослужіння, до причастя приступило до 80 осіб.   
Організаційну допомогу щодо проведення богослужінь тут надав культурний 
центр «Рідне слово». В багатьох поселеннях Італії наявні досить чисельні групи 
українців, хоч постійного священика вони не мають. Часто приміщення для 
проведення богослужінь надавалися католицькими спільнотами. Православні 
віруючі-українці в Італії переважно з Волині (Церковна газета. - №9-10). 

Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан) відвідав  Англію. Тут 
він провів презентацію факсимільного видання Пересопницького Євангелія у 
Британській бібліотеці в Лондоні і в Бодлеанській бібліотеці Оксфордського 
університету. В презентації брав участь глава Англіканської Церкви архієпископ 
Кентеберійський Роуен  Вільямс. Факт зустрічей глав двох церков і привід для 
цього свідчить про те, що конфесійна Україна самостійно виходить у 
міжнародний релігійний простір. Синод УПЦ МП  відновив роботу Відділу 
зовнішніх церковних зхв’язків УПЦ, вилучивши його зі складу Управління 
справами УПЦ. Очолив відділ ігумен Кирило (Говорун). 

Московсько-Православна Церква України оголосила себе у спеціальному 
Зверненні Священного Синоду УПЦ з приводу 1020-ліття хрещення Русі (див. 
«Церковна газета» №8) «правонаступницею тієї Церкви, що була заснована на 
Київських пагорбах за князя Володимира. Саме до неї відноситься повною 
мірою визначення «Церква Володимирового хрещення». У Зверненні нічого не 
говориться про те, що на статус правонаступництва Володимирової Церкви, 
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«Церкви Київської Русі» можуть законно претендувати УПЦ КП, УАПЦ. УГКЦ. 
Якщо ширше, не конфесійно зашорено дивитися на цю духовну подію, то на 
статус правонаступності можуть претендувати й інші християнські спільноти 
нашої країни, але аж ніяк не закордонні. При цьому варто певно зазначити й те, 
що лише аналогічно тому, як українські християнські церкви можуть 
претендувати на історичні події світової християнської історії, може претендувати 
на Володимирове хрещення, а водночас і на факт перебування на київських 
теренах апостола Андрія, просвітителів Кирила й Мефодія, Російська Православна 
Церква. Коли Володимир хрестив киян, то в тих місцях, де в 1147 році з’явилася 
Москва, ще звірина різна бігала. 

Середньовіччям тхне від того свавілля, до якого вдаються московсько-
православні батюшки в Білій Церкві, коли перешкоджають греко-католикам 
провести освячення земельної ділянки під храм, яку їм виділила міська влада. В 
місті понад три сотні вірних цієї конфесії. Вони хочуть мати в Білій Церкві свій 
храм. Цьому всіляко перешкоджають чорноризці із УПЦ МП разом з вірними їм 
кликунами. Вони вже добралися й до місцевого радіо, по якому звучить їх дурня  
типу: «Ми знаємо, що на піщаному масиві у Білій Церкві греко-католики хочуть 
збудувати свій храм, аби там відправляти свої богослужіння, які не приводять до 
Бога, а відводять від нього»; «Істина, правильний світогляд зберігаються 
винятково в православній церкві» і т.п. По-варварському священики з УПЦ МП 
повелися і з хрестом, який був закопаний на відведеній для будівництва ділянці 
землі. Вони викопали його й занесли до свого храму Марії Магдалини. 
Незрозуміло, чому це для Московсько-Православної Церкви в Україні закони не 
писані?  Чому вона по-бандитському вирішує питання своєї єдино присутності в 
полі конфесійному полі України? Офіційна державна влада виділила УГКЦ під 
забудову ділянку землі. Яким таким правом наділена Церква чужоземної  
Московської юрисдикції, щоб відміняти це рішення української держави? В Росії 
це ще можна було б зрозуміти, бо ж там Московський Патріархат фактично є 
державною Церквою. А в Україні УПЦ МП – одна із багатьох конфесій і Церков 
та ще й закордонної юрисдикції (Україна молода.- 21 травня). 

УПЦ Київського Патріархату  за всі роки незалежності приступила до 
будівництва першого свого храму на Одещині. Він буде присвячений всім 
святим землі української. Водночас Церква Московської юрисдикції, очолювавна 
українофобськи налаштованим митрополитом Агфангелом, який є депутатом 
облради від Партії регіонів, проводить активну роботу (і влада їй в цьому 
стовідсотково сприяє) з повернення Одесько-Ізмаїльській єпарії храмів, 
будівництва нових. Ті протиріччя, які мають місце в Одесі і області між УПЦ МП 
й УПЦ КП часом набирають гостроконфліктного характеру. 

       
Ридає  Російська Православна Церква з приводу того, що її адепт в Україні Вася 

Анісімов своїм прес-центром тепер буде підпорядкований Синодальному 
відділу «Місія духовної просвіти» і не буде виносити на людський слух від імені 
УПЦ МП всіляку бредятину, по своєму піарити Предстоятеля УПЦ КП Філарета. 
Синод УПЦ МП ухвалив «загальноукраїнськими офіційними ЗМІ Церкви 
вважати: Інтернет-сторінку «Українська Православна Церква», що має адресу 
orthodox. org. ua, газету «Церковна Православна газета» і журнал «Православний 
вісник». 

Президент України не чинить політичний тиск на  УПЦ МП. Про це заявив 
Предстоятель Церкви митрополит Володимир (Сабодан) під час церемонії 
присвоєння йому ступеня почесного доктора Християнської богословської 
академії у Варшаві. Владика при цьому наголосив, що «В.Ющенко дійсно є 
прихильником об’єднання всіх православних віруючих країни в єдину 
Православну Церкву, яка б мала статус автокефальної». Проте привселюдно 
висловлюючи свою позицію з цього питання, Президент не чинить 
систематичного політичного тиску на нашу Церкву з метою канонічного розриву 
УПЦ з Московським Патріархатом». 

З благословення Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана) в 
Києво-Печерській Лаврі відбулася Міжнародна конференція православних 
капеланів. У заході взяли участь представники капеланських служб і відомств 
військового духовенства Росії, України, Білорусі, Грузії, Румунії, Естонії та 
Польщі. Предметом обговорення стали дві актуальні та взаємопов’язані проблеми 
– міжконфесійних відносин в армії та нормативного врегулювання статусу 
священиків, які працюють із військовослужбовцями (Церковна газета. - №9-10). 
Владика Августин (УПЦ МП) відзначив, що в Міноборони країни є люди, які не 
тільки не поспішають посприяти організації штатної капеланської служби, а й 
перешкоджають розвитку існуючих напрацювань. При цьому архієпископ  
покотив бочку на т.зв. розкольників, які, на його думку, «з одного боку, збивають 
з пуття тих, хто воцерковлюється, а з іншого – заручившись політичною 
підтримкою, чинять тиск на командирів, заважаючи роботі УПЦ». При цьому 
владика чомусь не згадав свої запевнення Москві в підготовці відпорних сил 
українській розбудові і протидії їх при одному лише заклику з Білокамінної. «Ми 
очікуємо кроків з боку Росії  як загін, що чекає команди кинутися в бій, - сказав 
свого часу архієпископ Августин. – Прийшов час діяти рішуче і називати всі речі 
своїми іменами... Якщо Господь Вас направить – вирулимо і ми». То ж може й 
чинять супротив командири цій Церкві цілком обгрунтовано, бо ж потрібно 
виховувати українців-патріотів, а не слуг північного сусіда чи якогось розмазню 
«слов’янина», не готувати тут «загін, що чекає команди, щоб кинутися в бій». Та й 
як може формувати в українців їх національну ментальність людина, яка є 
представником білоруської нації. Слушною була висловлена на конференції 
думка-побоювання  директора Департаменту  гуманітарної політики МО Іллі 
Тищенка,  що наявні в Україні «церковні суперечки можуть бути привнесені у 
військове середовище»( Церковна газета. -№9-10). 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 

У Львівській міській раді 24 травня відбулась зустріч Державного секретаря 
Ватикану Тарчіціо Бертоне з міським головою Андрієм Садовим. Під час 
зустрічі мер Львова акцентував на тому, що для України становлення держави 
дуже тісно переплітається зі становленням Української Греко-Католицької Церкви 
і діяльністю митрополита Андрея Шептицького. "Коли ми зараз говоримо про 
процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького, то мусимо розуміти, що 
мова йде про процес, яким перейняті мільйони людей. Це не лише ті люди, які з 
особистого досвіду знають про благочестиву діяльність Митрополита, були 
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врятовані ним, але й ті численні українці, які завдячують йому самим фактом 
існування української нації та української держави. Церква була носієм самої ідеї 
української християнської нації. Церква пронесла цю ідею через підпілля, 
сибірські морози, концтабори і камери тортур. Тим самим церква завоювала 
незаперечний авторитет серед мирян, оскільки була поруч у найважчі часи", – 
розповів міський голова Андрій Садовий. Інформації про те, що з порушеного 
питання сказав кардинал, відсутні. Тут Ватикан вже 50 років виявляє свою 
глухоту.  

Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар у своєму Пасхальному зверненні зокрема 
сказав: «Ювілейні святкування, передбачені Указом Президента України з нагоди 
1020-ліття хрещення Київської Русі, включають різного роду наукові, 
культурні, побутові заходи, в яких ми, як спадкоємці хрещення святого 
рівноапостольного князя Володимира і як громадяни самостійної держави 
будемо брати участь, щоб глибше пізнати і зрозуміти своє минуле. Адже це 
хрещення, крім самозрозумілих духовних цінностей, принесло дуже поважні 
політичні, економічні, всенародні здобутки... Християнська релігія, хоч не є 
одиноким чинником формування нашої культури, однак, напевно, настільки 
домінантним, що Україну можна назвати християнською державою. Ми не 
соромимося, не заперечуємо християнських коренів  нашої тотожності, але щоб 
належно прийняти цю спадщину, ми повинні більше вдумуватися у вартості, 
якими живе наш народ. Отже, цього року, у час відзначення 1020-ліття хрещення 
України, в обставинах викристалізування нашої народної ідентичності, 
самобутності Київської Церкви та українського народу висвітлення і 
обміркування цих, так би мовити, зовнішніх вартостей є дуже корисним». 

Синод єпископів УГКЦ, який відбувся в Тернополі, розглянув незвичайне питання. 
Він обговорив питання  політичної кризи в нашій державі й ухвалив з 18 
травня по 1 червня молитися у всіх храмах Церкви за її щасливе вирішення.  
Синод закликав до молитви за Україну духовенство, монашество та мирян УГКЦ, 
а також владк та людей доброї волі. «Політологи та інші фахівці твердять, що 
кризу в політичному житті України можна  було б подолати дуже легко і швидко, 
застосовуючи щире бажання та здоровий глузд. Але беручи до уваги нашу 
гріховність, нашу людську неміч і жадобу грошей та влади, вирішити її дуже дуже 
важко, а по-людськи беручи – неможливо. Тому ми, віруючі люди, знаючи 
біблійні свідчення успішності молитви та посту в загрозливих для народу 
ситуаціях, звертаємося до Господа Бога з проханням про поміч та порятунок»,- 
сказав глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Церква закликає вірян молитися не 
за конкретні розв’язки на користь котроїсь із політичних сторін, а звертатися до 
Бога з благанням розв’язати кризову політичну ситуацію. Синод також 
звертається й до політиків: «Носіїв влади ми рівно закликаємо до молитви й 
усвідомлення своєї особистої відповідальності перед Богом та народом за загальне 
добро всіх громадян, за що рано чи пізно доведеться давати звіт». 

Під час перебування в Україні кардинала Тарчізіо Бертоне, нагородженого 
Президентом В.Ющенком орденом князя Ярослава Мудрого. Йшла мова про 
проведення науково-дослідницької роботи в Ватиканських архівах з питань історії 
української державності та ін. 

Позачергова сесія Синоду єпископів УГКЦ, яка відбулася 16 травня в Тернополі, 
розглянула питання про роль і місце Церкви у складній суспільно-політичній 

ситуації в Україні, що склалася останнім часом і пов’язана з руйнуванням 
коаліції національно-демократичних сил. Обговоривши назрілі питання, владики 
ухвалили звернутися до духовенства, мирянства і монашества УГКЦ, до носіїв 
влади  та до всіх людей доброї волі із закликом до молитви за Україну. Упродовж 
18 травня – 1 червня після кожного Богослужіння буде проводитися молитва за 
вирішення кризової ситуації. У кафедральних храмах, монастирях, семінаріях та 
церковних товариствах доручено організовувати цілодобові чування у цьому 
наміренні. УГКЦ звернулася до інших Церков України підтримати цю акцію. 
Своє рішення Синод мотивував так: «Кризову ситуацію... можна було б розв’язати 
дуже легко і швидко, застосовуючи щире бажання та здоровий розсуд. Але, 
беручи до уваги нашу гріховність, нашу людську неміч, жадобу грошей та влади 
розв’язати її дуже трудно, а по-людськи беручи – неможливо. Тому ми, віруючі 
люди, знаючи біблійні свідчення успішності молитви та посту у загрозливих для 
народу ситуаціях, звертаємося до Господа Бога з проханням про поміч та 
порятунок» (Нова Зоря. - №21). 

Президент  В.Ющенко запросив Папу Бенедикта ХVІ відвідати України у 
зручний для нього час. В нунціатурі апостольської столиці сказали, що дати візиту 
вони назвати не можуть, оскільки в 
Понтифіка вже  сплановано поїздки до 
різних країн на декілька років наперед. 
Раніше Папу запросив в Україну Синод 
УГКЦ. При цьому в Церкві сподіваються на 
беатифікацію під час візиту Папи до 
України митрополита Андрея 
Шептицького. Характерно, що до приїзду 
Понтифіка в Україну В.Ющенко  матиме з 
ним зустріч під час своєї поїздки до Італії. 
Почувши про запрошення, Московсько-
Православна Церква України почала 
прокручувати свою давню платівку про те, що візит не сприятиме 
міжконфесійному порозумінню. Прогресивна соціалістка Н. Вітренко 
солідаризуючись із УПЦ МП заявила: «Україна – православна держава, ми не 
дозволимо гостювати в ній Папі Римському». Пані Наталка не усвідомлює те, що 
вона вже є нічим на політичному полі України, а тому її цвенькання не варті 
уваги. До того ж, Україна не є православною державою. І не тому, що у нас згідно 
Конституції церква відокремлена від держави, а ще й тому, що православними є 
лише половина релігійних організацій країни, а якщо врахувати штучне зростання 
цих організацій із-за розколу в поселеннях колись єдиних громад на 2-3 різної 
юрисдикції, то  цифра 50% буде далеко меншою. Ще один аргумент. В Україні 
офіційно діють дві католицькі Церкви – римо- і греко-католицька. Вони мають 
разом більше 5 тисяч громад. Для їх вірних Папа є Святішим отцем і вони мають 
повне право на зустріч з ним як главою конфесії. 

У Львові біля фігури Матері Божої збиралися православні, греко-католики і 
римо-католики на молитву за єдність Церков України. Але виступ на одному 
із таких зібрань з критикою православ’я одного із греко-католицьких батюшок 
спричинив те, що місцевий православний владика дав вказівку вірним своєї 
Церкви не брати участь у цих молитовних зібраннях. Відтак ідея зверхності 
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мотивованої своєю підлеглістю Римському престолу і одності в істині призводить 
до несприйняття українцями греко-католицизму як своєї релігії (Патріярхат. - 
№3). 

З ініціативи «Надішли лист Папі» «Львівської газети» до Бенедикта ХVІ йдуть 
листи з висловленим  бажанням бачити серед офіційно визнаних 
Католицькою Церквою святих митрополита Андрея Шептицького. Проте не 
всі, хто бажає цього, вдаються до такої акції. Багато з них звикли до «глухоти» 
Ватикану щодо України, потреб її УГКЦ, а тому листи не пишуть. Дехто 
посилається при цьому ще й на відсутність чудотворності з боку митрополита 
Андрея. 

Часопис «Патріярхат» передбачає можливість об’єднання греко-католицьких 
розкольників –лефевристів-ковпаківців, прихильників самопроголошеного 
єпископом о. Каваціва із Стрия та підгорецьких самосвятців. Їх поєднає не 
спільність поглядів. Тут вони розходяться. Скажімо, перші не визнають українські 
мову як богослужбову й обстоюють церковно-слов’янську, а дві інші течії – 
навпаки. Що об’єднує ці три розкольницькі групи, то це зневага до нинішнього 
керівництва УГКЦ і насамперед до владики Гузара. При цьому розкольники явно 
ігнорують, а може й не знають змісту артикулів Берестейської унії. Серед них є 
один, який право висвяти в єпископи залишає за митрополитом Об’єднаної 
Церкви. То ж митрополит Йосиф Сліпий, висвячуючи в єпископи Любомира 
Гусара та інших, діяв у відповідності з цими артикулами. Він не зрадив 
незалежністю Церкви навіть після подачки йому з боку Ватикану чужого для 
східних церков титулу «кардинал». 

Про недопустимість  «розташування розважальних закладів, об’єктів грального 
бізнесу біля культових будівель, зокрема й біля кафедрального собору УГКЦ», 
йдеться в Указі Президента України №157/2008 «Про невідкладні заходи щодо 
розвитку міста Києва». Київський мер, який проголошує себе християнином,  
віддав білясоборові ділянки землі товариству «Терра Капітал» під заклади ля-ля, 
замість того, щоб виділити їх під побудову загальноосвітньої школи і соціально-
житлового комплексу. При цьому було зневажено й те, що саме на цьому місці 
стояла труна з прахом Т. Шевченка в 1861 році до вирішенні питання переправи її 
через Дніпро на правий берег. 

Глава УГКЦ Любомир Гузар у своєму спеціальному зверненні наголосив на 
його підтримці процедури зовнішнього тестування випускників шкіл. Це, з 
його слів, «створює сприятливіші умови для етично гідного суспільного життя 
молодого покоління наших громадян, яке вступає в дорослий світ і формує під час 
навчання в університеті свій моральнй характер і свідомість».(Патріярхат.- №3. – 
С.27). 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 

Провести піст та молитву за дітей України в Міжнародний день захисту дітей — 
1 червня — пропонує Церква Християн Віри Євангельської України 
(ЦХВЄУ). Голова Всеукраїнського союзу церков ХВЄ єпископ Михайло Паночко 
звернувся до Церков ХВЄ України з проханням «встати на захист духовного та 
морального світу дітей».У своєму Зверненні єпископ зазначив, що «турбота про 

молоде покоління постає особливо гостро перед Церквою та кожним 
християнином зокрема». «Перед християнами постає завдання: навчити та 
підготувати їх (дітей) до майбутнього життя, адже їм прийдеться жити ще в 
складнішому світі, суспільство ще більше деградуватиме. Чи здатні вони зберегти 
та передати Істину Святого Письма наступному поколінню, залежить від нашого 
покоління, дорогі християни, а саме: священнослужителів, батьків, дідусів та 
бабусь, вчителів…», — йдеться у Зверненні. Єпископ  звертає також увагу на 
негативні тенденції, що характерні для сучасного суспільства, в якому 
виховується молоде покоління. Він зокрема наголосив на: бездуховності, яка 
породжує середовище, несприятливе для виховання дитини зі стійкими 
моральними поглядами та християнським світоглядом; пропаганді розпусти та 
насильства через ЗМІ, що веде до розбещення молодих людей; знецінення 
людського життя — матері викидають новонароджених, дітей вбивають та 
продають органи для трансплантації;  руйнуванні інституту сім’ї, що породжує 
бездоглядність та безпритульність дітей — щороку понад 12 тис. дітей знаходять 
покинутими; поширенні алкоголізму, наркоманії, проституції серед дітей. Україна 
займає 1 місце по дитячому алкоголізму;  торгівлі людьми, від чого потерпають і 
діти;  введенні у шкільні програми різних містичних та ненаукових теорій з 
елементами окультизму та використання шкідливих психотехнік. М.С. Паночко 
зазначив також на тому, що виросло ціле покоління дітей батьків-заробітчан, які 
не бачили своїх батьків. Лише у Львівській області таких дітей нараховують до 30 
тисяч. 

Депутатом Верховної Ради України став ще один протестант. Він належить до 
Церкви Євангельських християн-баптистів. Павло Унгурян очолював молодіжне 
відділення  у Церкві. 

Баптистський часопис «Євангельська нива», посилаючись на відповідні дослідження, 
константує, що повністю посвячені або досить активні члени Церкви ЄХБ 
складають 10%, 10% - це зовсім пасивні, але 80% - це ті, які чекають поштовху, 
доручень або заклику. Вони готові чимось послужити. Їх лише десь варто задіяти. 

Церква ЄХБ провела євангелізаційний проект «Добра новина для 10-ти 
ближніх». Як зазначає пастор церкви «Спасіння» А.Худяков, «цей проект допоміг 
нам провести багато євангелізаційних заходів  для невіруючих. Ми роздавали 
набори нашим друзям, ходили по квартирах, відвідували малозабезпечені 
родини,інтернати,  свідчили їм про Бога та запрошували до церкви. Це допомогло 
нам встановити з багатьма невіруючими хороші стосунки» (Євангельська нива. - 
№1). 

 
ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 

 
Старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви Леонід 

Падун 29 травня звернувся до Донецького міського голови О.О.Лук’янченка та 
голови Донецької облдержадміністрації В.І.Логвиненка з проханням 
забезпечити у місті Донецьку виконання законодавства про свободу 
віросповідання та мирних зібрань, порушених Донецькою міською радою, а 
також сприяти реалізації конституційних прав віруючих громадян, які виступили з 
мирною громадською ініціативою з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей – 1 
червня 2008 року.Як повідомили в Інституті релігійної свободи, у зверненні, 
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зокрема, зазначається, що «проведення у місті гучних концертних заходів, 
святкувань і феєрверків у вечірні часи та будні дні, які можна було спостерігати 
навіть нещодавно, поряд із забороною віруючим Церкви використовувати 
звукопідсилюючу апаратуру у Міжнародний День захисту дітей може бути 
сприйнято у суспільстві не інакше як подвійні стандарти Донецької міської влади 
та небажання звертати увагу громади міста на проблеми дитячої безпритульності, 
сирітства, абортів тощо». При цьому в листі зауважується, що, з огляду на 
означене, скарги мешканців центрального району м. Донецька є цілком 
виправданими, але вони жодним чином не стосуються традиційно організованих 
Церквою громадських заходів, які проводяться у Донецьку щороку, а тому 
щонайменше некоректно на їх підставі обґрунтовувати обмеження 
конституційних прав громадян. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

Масове побиття і погроми кримських татар, здійсненні в листопаді 2007 року на  
вул. Балаклавській Сімферополя  і на плато Ай-Петрі, цинічна позиція  більшості 
депутатів Сімферопольської міської ради, яка відмовилася виділити земельну 
ділянку  для будівництва соборної мечеті по вул. Ялтинській, 22, тотальне 
руйнування мусульманських кладовищ, що набуло  системного характеру, 
відкритий шабаш ряду проросійських газет, які сіють ненависть до кримських 
татар, пекельне чекання тисячами кримських татар дозволу на земельні ділянки 
для облаштування своїх сімей – ось далеко не повний перелік дій, що свідчать про 
дійсне ставлення влади до кримських татар.  Цей перелік звучить в Резолюції 
Всекримського траурного мітингу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 
народу – депортації 18 травня 1944 року і десятків років насильницького 
утримання в місцях вигнання, який відбувся 18 травня 2008 року в Сімферополі 
(Голос Крыма. - №21). 

Керівник Кримського незалежного центру політичних дослідників і журналістів 
Володимир Притула зауважив, що хоч проявів екстремізму в Криму ще немає, 
однак до них може призвести діяльність радикальних релігійних і 
громадських  організацій, кількість яких у Криму значно зросла. Причина цих 
явищ у тому, вважає Рефат Чубаров, що українська влада не розв’язує назрілих 
проблем Криму, кримськотатарського народу: «Не може бути ніякого  
виправдання  влади, що не ухвалила за 17 років незалежності України жодного 
закону, спрямованого на відновлення  політичних, економічних, соціальних і 
культурних прав кримськотатарського народу». Постійний представник 
Президента України в Криму Леонід Жунько зауважує на необхідності виконання 
сімферопольською міськрадою рішення суду про виділення земельної ділянки для 
будівництва Соборної мечеті у Сімферополі: «Громадянським і людським 
обов’язком органів самоврядування є забезпечення права мусульман звести у 
кримській столиці свій головний храм». «Те, що ми демонструємо на цьому етапі 
останні півроку, й через певні обставини, особливо щодо  Соборної мечеті, 
свідчить про те, - відзначає Р.Чубаров, - що всі розмови про певний розкол 
кримськотатарського співтовариства є не більше як розмовами... Меджліс 
кримськотатарського народу сприятиме релігійним громадам кримських татар  у 

задоволенні їхніх духовних потреб. Результатом усіх зазначених дій стане 
ренесанс кримськотатарської нації» (День. – 20 травня). 

На будівництво Джума-Джамі в Сімферополі потрібно, за словами глави Меджлісу 
кримських татар М.Джемільова,  8 млн доларів США, лише на проект 200 тис. 
грн.  Свою допомогу запропонували іранці, може бути допомога з боку турецьких 
земляків. Понад 180 тис. осіб взяли участь у зборі цегли-ракушечників  (235 тис. 
штук), які будуть використані для будівництва й інших мечетей. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 

Головний рабин України Азріель Хайкін проінформував членів Ради Головного 
рабинату України і керівництво Федерації єврейських громад України про те, що 
у зв'язку з тим, що п'ятирічний термін його перебування в Україні добігає кінця, 
він має намір скласти з себе повноваження Головного рабина України.В 
своєму зверненні Головний рабин України Азріель Хайкін відзначив: "Мені вже 
сімдесят вісім років, а робота Головного рабина вимагає величезної напруги і 
витрат енергії. Я радію тому, що за п'ять років нам вдалося, разом зі всіма 
рабинами і громадами України, за підтримки Фонду "Ор Авнер", добитися  
значних успіхів в духовному відродженні, в об'єднанні євреїв нашої країни, 
зміцнити зв'язки зі всіма народами і національностями. Відроджений Головний 
рабинат України став найважливішою єврейською релігійною інституцією і в його 
роботі має бути забезпечена наступність. Я прошу Раду рабинату визначити нову 
кандидатуру на високу посаду Головного рабина України". А. Хайкін відзначив, 
що до того часу, поки не буде ухвалено рішення про нового Головного рабина, він 
продовжуватиме загальне керівництво єврейським духовним життям та 
консультуватиме рабинів, які працюють в громадах України. 

Головного редактора газети «Вечерние вести» І. Ткакленка за його 
висловлювання з єврейського питання оголосили антисемітом (до речі, як і 
редактора РП), мали намір подати на нього до суду та ін.  Але І.Ткаленко вважає, 
що для того, щоб стати антисемітом, треба лиш прочитати  Старий Завіт Біблії. 
«Історія євреїв, написана євреями, - зауважує він, - надто відрізняється від історій 
всіх інших народів, вона – неприємна. Євреї про себе написали! Так ось вони таке 
творили, що Господь Бог на них багато разів ображався, карав їх, віддавав у 
полон, взагалі збирався знищити... Потім вони (євреї) розкаювалися, і Господь 
повертав їм обіцяння. Історія євреїв написана так, що не вдається можливим 
вилучити з неї містичне начало – Божу присутність... Євреїв не хвилює піар і 
промоушн. Вони просто пишуть те, що відбувалося насправді» (ВВ. - №88). 

У вітанні головного рабина України Аріеля Хайкіна з нагоди 60-річчя 
проголошення незалежності Держави Ізраїль звучить заклик до всіх «молитися 
за настання миру на Близькому Сході, за здійснення пророцтв, за те, щоб 
Всевишній дарував нам бачити процвітаючий, міцний, єдиний Ізраїль. Вітання 
закінчується словами: «Той, хто творить мир в небесах, хай пошле мир всім нам і 
всьому народу Ізраїлю». 

З ініціативи депутата ВР О. Фельдмана утворено Український єврейський комітет, 
метою якого є захист інтересів єврейської громади України і права кожної 
людини, незалежно від її етнічної чи релігійної належності. Президентом УЄК 
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став сам Фельдман. Парламентарій констатує зростання ксенофобії й 
антисемітизму в багатьох країнах світу й закликає об’єднати зусилля всіх 
прогресивних сил та організацій у боротьбі із неонацизмом, що відроджується. 
Фельдман підготував проект законопроекту, що посилює відповідальність за 
пропаганду і підтримку антисемітизму, ксенофобії і нетерпимості. Зокрема, 
пропонується публічну демонстрацію цього штрафувати в розмірі від 20 до 200 
неоподаткованих мінімумів. Проте, засуджуючи вияви ксенофобії й 
антисемітизму, пропонуючи покарання за це, той же Фельдман воює із 
відгомоном, наслідками, а не причинами. Насамперед слід з’ясувати, що викликає 
антисемітські настрої, чому вони з’являються і мають всесвітній характер, які 
причини цієї зневаги (чомусь же у світі немає, скажімо, всесвітнього 
українофобства чи франкофобства),  а вже потім карати або тих, хто спричинив 
появу такого феномену як антисемітизм, а чи ж його носія. Поява УЄК засвідчує 
прагнення єврейських діячів до якогось вивищення, створення під своє 
керівництво якоїсь нової громадської інституції, бо ж в Україні вже маємо надто  
багато різних єврейських організацій. Спонука їх постання і мета діяльності мало 
чим відрізняються. Тут доречно звучить українське прислів’я: нате й мій глек на 
капусту, щоб і я була Настя. 

В своєму інтерв’ю кореспонденту газеті «День» (27 травня) посол Ізраїлю в Україні 
З.Калай-Клайтман фактично засвідчила те, що її країна не визнає Голодомор 
геноцидом українського народу, залишаючи необхідність такого визнання лише 
за Голокостом. Але ж її аргументи працюють 
проти визнання й Голокосту геноцидом. Якщо 
голодом в ті  роки були вражені й інші народи 
Союзу, а відтак Голодомор – не геноцид лише 
щодо українців, то тоді постає питання: чому, 
знаючи з досвіду Європи про винищення 
гітлерівцями євреїв, останні сиділи й чекали в 
містах України прихід фашистів і не тікали від 
явної смерті аж до Сибіру  далекого? Тоді б 
загинуло не півтора мільйони, а далеко менше. 
Чому це посол Ізраїлю, працюючи на теренах 
України, оцінки очевидних фактів Голодомору, які подає українська історична 
наука на основі архівних даних, робить щодо них висновки словами російської 
влади? Україна мала б також мати свої міркування щодо виявів Голокосту на її 
теренах. 

Головний рабин України Моше Реувен Асман  повідомив про присвоєння 
Єврейською громадою України митрополиту Андрею Шептицькому звання 
Праведник миру. В такий спосіб громада висловила свою вдячність йому за 
спасіння в підвалі свого помешкання, рискуючи   життям своїм і своїх близьких, в 
роки німецької окупації  сотень євреїв. До того ж, митрополит був єдиним 
церковним діячем Європи, який  відозвою «Не вбий» засудив антисемітизм. В 
листі до Папи Римського і особисто до Гітлера він протестував проти геноциду 
євреїв. У присутності глав християнських конфесій біля синагоги Бродського в 
Києві було на згадку про владику висаджено «Дерево життя». 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

29  травня рідновіри із всеукраїнського духовного центру  «Родове вогнище 
рідної православної віри» відзначили Шум – свято весняного сонця, 
поклоняючись при цьому богу Ярилі. Останній є уособленням Сонця, 
невмирущості природи.  У нього просять дощу і доброго врожаю, наділення трав 
цілющими властивостями.  Ярило є своєрідною точкою відліку – переходу від 
весни до літа. Під час святкування Ярилу  пробуджували гаївками із закликом, 
щоб розвивалася зелень, набиралася літньої сили. 

Перед Великоднем невідомі підпалили вирізьблений із дуба пам’ятник 
язичницькому богу Перуну, що поруч з богами Родина, Род та ін. стояв під 
Полтавою на галявині перед сосновим лісом між селами Яківці та Патлаївка.  
Перед Перуном лежав прямокутній камінь. З чотирьох боків тут ворота з дерева, 
що символізує сезони та сторони світу. Перед кожним богом були викладені 
дерев’яні колоди з місцем для вогнища посередині. Одна із мешканець Яківців 
розповідає: «Якісь люди тут обряди проводять. Місцеві їх бояться. Вони проти, 
щоб тут збиралися. От і підпалили Перуна. Раніше тут смітник був, а тепер 
територію прибирають». Селяни підозрюють тих, хто приїздить до жертовника, «у 
чорній магії». Приїзджі купили недалеко від свого святилища хату. Яківчани 
думають, що там буде зведено храм. В хаті живе охоронник із Києва. «У нас на 
Лисій горі стоять такі ж, там святилище Перуна, - розповідає він. – Воно на честь 
наших предків, яким ми поклоняємося. Це – атеїзм, немає віри чи релігії. 
Проводимо обряди, приносимо хліб, квас, молоко. У Києві робимо це щосуботи. 
Такі жертовники є в Запоріжжі і Карпатах. Немає тут ніякої секти». Цьогорічне 
спалення – не перше. Вже до нині спаленої була тут фігура Перуна. Нова фігура 
складалася з чотирьох дубових колод, мала чотири обличчя. Її спалили перед 
Пасхою і скоріше місцеві алкоголіки. На спалених стовпах знайшли записку 
такого змісту:? «Спалені стовби – це було перше попередження. Наступна буде 
хата. Щоб миром розійтися, покладіть тисячу гривень у пачку з сігарєт під камінь 
біля дороги». Власник хати Ростислав Лавроненко каже, що вони бувають тут у 
вільний час. Тут відзначаються свята, які пов’язані із сонячною активністю. 

В минулих числах РП інформувала про нелегку долю 
літнього засновника РУНВіри Лева Силенка. На 
основі рунвірівських видань ми писали, що колишній 
(?) його особистий секретар Тетяна Лисенко вивезла 
Вчителя з Києва,  де він перебував на лікуванні, без 
спілкування й вирішення питання із рідними Силенка 
(зокрема братом) до США. Надійшло нове 
повідомлення, що 12 травня п.Тетяна привезла його 
назад. Вчитель поїде у своє рідне село Богоявленське, 
де живе його рідний брат, його родина, візьме там 
участь у відкритті храму й зібранні лідерів конфесії. 
Зустрічати прибулого в Україну Вчителя в аеропорт 
прибули сотні рунвірівців. Всі вони відзначають поганий стан здоров’я Силенка, 
який може переміщатися лише на колясці. 
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 

 
В Коцюбинському під Києвом живе вчитель спортивної боротьби фрі-файт 

Андрій Старовойт. Забажавши освоїти бойове мистецтво Шаолінського 
монастиря, він поїхав до Китаю. «Ходив за монахами два тижні. Один пообіцяв 
навчити битися за 50 доларів, але взяв гроші і зник. Настоятель Юй Куа Чен 
запропонував вчитися безкоштовно.  На четвертий рік Андрія було взято в учні. 
Йому дали ім.’я Ши Де Ву – доброчесний воїн. У 2006 році назвали почесним 
монахом храму (Газета по-українськи. – 22 травня). 

В Україні про анастасіївців знають мало, а то й взагалі говорять, що таких у нас 
немає. Але справа в тому, що ця конфесія не постає як масове неорелігійне явище 
в тій же Росії. Близькими до їх ідей є вісаріонівці з їх екопоселенням «Тіберкуль» 
в Красноярському краї. В Україні такі екопоселення існують роздріблено і на 
сімейному рівні. Ми в минулому році писали вже про одну сім’ю на 
Житомирщині, яка живе на відлюдді серед лісу.  Щось подібне маємо нині і на 
Черкащині. Називається поселення Ромашки. Його мешканці – сім’я 
Ковалевських.  Сплять тут і дорослі, і діти на землі, купаються в льодяному озері, 
вирощують овочі в бур’янах, міським хлібом годують собак, а самі – не їдять. 
«З’їси його, - розповідають, - і стає холодно ходити босоніж і купатися в озері, а в 
голові з’являються якісь негативні думки». Посадка рослин тут має особливий 
ритуал. «Коли садиш, то треба обов’язково плюнути в ямку, щоб рослина 
наситилася інформацією про тебе»,- розповідає  Оля Ковальська. Для Ковальських 
головним є пізнання світобудови й розвиток душі. В містах, на їх думку, дитина не 
розвивається, бо вона постійно втюплена в книжку або в комп’ютер. «Такі діти – 
телепати від дня народження». В Ромашках з’являються і нові поселенці. Тут вони 
навчаються жити від природи, спати на землі, ходити босоніж, забувають про свої 
болячки (Сегодня. – 14 травня). 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ Ї УКРАЇНИ 
 

Сатаністів не треба вигороджувати, бо ж вони того не варті, але на них не слід 
начіплювати всі ті неподобства, до яких вдається зелена молодь, сп’яніла від 
алкоголю і наркотиків, бо ж тоді затіняються дійсні причини злочинності і 
можливе мотивування релігійністю злочинів тих, хто їх коїть, а відтак і 
зменшення міри покарання. Подібне було в Полтаві. 27 вересня 2007 року газета 
«Факты»  вмістила на всю сторінку статтю «Неужели все ждали смерти невинного 
ребѐнка, чтобы наконец понять, что в Полтаве орудують сатанисты?». При цьому 
навіть було добрехано, що на тілі однієї із жертв було вирізане слово «next», що 
означає нібито «наступний». Як опісля з’ясувалося, насправді було вирізане слово 
«нет», зміст якого не міг з’ясувати навіть той, хто його вирізав – злочинець-вбивця 
Анатолій Кісіль. І ніякі не сатаніти коїли вбивства в Полтаві, а зграя юнців-
неформалів, які знали один одного лише за кличкою та й себе скорочено називали 
нефорами. Поєднувала їх не якась там форма вірувань, а горілка й наркота. Вони 
не вчилися, а під різними мотивами видурювали у батьків гроші на «п’яне 
дозвілля» подалі від ока не лише рідних, а взагалі людей (Факты. – 30 травня). 

 

МІСТИКА 
 

Попавши в Карпати, легко можеш повірити в оповіді про різних лісних і 
гірських духів, могутність мольфарів, про місцевих чародіїв. Кажуть, що нечиста 
сила не обійшла і Президента В.Ющенка. Дідько поселився на його дачі і часто 
шумить там  серед ночі. Серед гуцулів існує повір’я, що чортеня навіть можна 
купити на базарі, виростити його, а потім використовувати за призначенням. 
Одним дідьо в ремісництві допомагає, а іншим  - в скотарстві.  Він також може 
бути компаньйоном одиноким людям. Якщо дідьо завівся, то позбавитися його 
дуже тяжко. Треба спеціальні обряди проводити.  В Карпатах ще говорять про 
Чугайстра – лісовичка, доброго бородатого вуйка з прониклими голубими очима. 
Місце проживання Чугайстра краще не шукати, бо ж його будиночок охороняє 
Мана, яка може завести вас у непрохідні ліси й заблудити там вас. 

Шокуючий випадок трапився в Сумах. Вулицею міста прогулювалася жінка з двома 
дітьми. Назустріч їм йшов молодий чоловік у підряснику. Підійшовши до дітей, 
він пустив із газового балончика струмінь сльозоточивого газу прямо в очі дітям. 
Донедавня цей базувір працював священнослужителем одного із храмів УПЦ 
МП Сум. Під час допиту служитель культу заявив, що він нібито побачив якісь 
темні сутності на дітях і став їх відганяти за допомогою газового балончика.  
Заведено кримінальну справу. 

Українські альпіністи, які йдуть на штурм Евереста (8848 м), почали полювання 
на йоті, який краде у них продукти. Йому вдалося вирватися із встановленого 
для нього капкану. Залишилася лише чорна шерсть і надкусані бутерброди. 
Олексій Ликов, який не погидував  цим, мав сильне отруєння. Перед альпіністами 
стоїть загадка: хто ж може бути цим злодієм? 

Якщо взяти карту Києва, на якій позначені основні центральні «точки» міста – 
Печерськ, Хрещатик, Поділ та ін. – накласти на неї кальку і провести на ній лінії, 
які повторюють окреслення міста, то на аркуші з’явиться профіль – красивий, 
жіночий. Це першим помітив архітектор Гергій Куровський. Спочатку він не 
ідентифікував стать профілю. Ми про нього вже писали в РП. «Просто людське 
обличчя. При цьому губи, ніс, око, вухо, будова черепа повторюють всі дрібниці 
рельєфу, навіть потічки, які були і ще є, і наші вулиці йдуть по рельєфу, не 
заважаючи йому», - зазначає Гергій Костянтинович. Потім архітектор прийшов до 
висновку, що маємо жіноче личико. Що б це означало? Послання іншої 
цивілізації? «Наукового логічного обґрунтування очікувати ще не приходиться, 
проте як з’ясувати той факт, що саме в зіниці ока знаходиться Софія? А 
Кирилівська церква - у нього на губах? Та й інші київські святині розміщені у 
знакових місцях». Г.Куровський вважає, що це місця сили, енергії, яку відчували 
наші предки. Але побачити це можна лише з Космоса або ж на карті, а між тим ми 
ходимо по вулицях й не помічаємо чудес. Завдяки такому відкриттю, його 
розрекламуванню можна забезпечити місту велику туристичну привабливість, 
підкріпивши відповідною філософською основою. Щоб не порушити духовність 
міста, зберегти неповторний ландшафт, треба відповідно розміщати й його 
новобудови, планувати подальший розвиток міста. 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 

Після завершення церемонії 
інаугурації нового Президента 
Росії Дм. Медведєва патріарх 
Олексій здійснив урочистий 
молебен в Благовіщенському 
соборі Кремля.  Патріарх просив 
Бога «благословити благе 
правління президента країни 
нашого Димитрія, дати новому 
главі держави «разумение и 
премудрость». Патріарх і 
Президент обмінялися 
подарунками – іконами. У слові-відповіді Д.Медведєв зокрема наголосив, що 
«новий рівень розвитку», на який вийшла Росія, це певною мірою  є й заслуга 
Російської Православної Церкви. Відзначимо, що свого часу Д.Медведєв 
очолював Комісію із взаємодії з релігійними організаціями. 

Росіяни погано знають біблійні заповіді. Проведене Всеросійським центром 
вивчення громадської думки опитування засвідчило, що третина їх не знає жодної 
з десяти біблійних заповідей, половина згадує «не вбий» і «не кради», четвертина 
згадує про недопущення перелюбу. Інші заповіді згадуються рідко. Зокрема про 
повагу до батьків згадало лише 13% опитаних, про недопущення лжесвідчення – 
10%. Лише 2% знають про те, що не слід мати інших Богів, святкувати суботу 
(Христианская газета. - №5). 

Враховуючи те, що із-за подорожчання бензину  вірні не можуть часто приїздити до 
храму, в місті Чесапік (штат Вірджинія) священник роздає парафіянам 
безплатно талони на пальне.  Якщо спочатку талони роздавалися лише 
парафіянам, то нині їх одержують всі, хто приходить на богослужіння. Щодня 
церковні волонтери в храмі Чесапіка роздають  талони на пальне загальною 
вартістю одна тис. доларів. 

Кількість віруючих у розвинутих країнах постійно зменшується, що призводить 
до зменшення пожертвувань на храми. За цих умов їх приходиться 
продавати.  В Німеччині прогнозують, що скоро прийдеться продати із-за 
зазначених причин  десь 30-40%% всіх культових споруд країни. Нині католики і 
протестанти мають їх тут біля 35 тисяч. В Німеччині такі храми прагнуть продати 
насамперед якійсь іншій конфесії. Так, Сербська Православна Церква придбала 
для себе два протестантських храми. Деякі продані храми переобладнують під 
ресторани, готелі, музеї, а то й приватне житло. У Великобританії серед заможніх 
британців стало модно облаштовувати церкви під приватні будинки. Коштує таке 
житло в середньому 200-400 тис. фунтів. Попит на такі споруди високий, бо ж 
вони розміщені на найкращих ділянках землі й мають певну архітектурну 
цінність. Найбільше комерціоналізованих колишніх культових споруд є в США. 
Більшість з них переобладнують під житло. Але в  колишніх храмах є й 

розважальні заклади. Прикладом цього є клуб  Limelight у Мангеттені. Останнім  
часом у США ускладнили продаж храмів. Відтепер покупець має засвідчити те, 
що при її використанні він буде зважати на історію споруди. До цього зокрема 
спонукало те, що в одному із храмів зробили бар, залишивши при цьому на стінах 
образи й різну церковну утварь. 

При освяченні одного із православних храмів в місті Петрешти (Румунія) всіх 
здивувала розміщена між святими фреска із зображеннями Джорджа Буша-
старшого, Михайла Горбачова і Папи Івана Павла ІІ. «Цих видатних людей,-
пояснив священик Олександр Корман, - треба зарахувати до лику святих за той 
внесок, який вони зробили для знищення комунізму. Кожного з них можна 
порівняти з імператором Костянтином Великим, який у 319 році надав 
християнам свободу культу і якого церква ставить в один ряд з апостолами». 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Для нинішнього Папи актуальною є проблема збереження католицької 
ідентичності та історичних коренів католицизму. І це за умов, коли католицизм 
через релігійну кризу «покинув» Європу. Здійснюючи своєрідний «глобальний 
понтифікат», Папа особливу увагу приділяє тим регіонам світу, де католицизм ще 
поширюється. Він використовує більшість сучасних засобів комунікації, яких не 
було у розпорядженні його попередників. Про це свідчить і останній візит 
Понтифіка до США. Повернення до латинської мови богослужінь постає також як 
одна із форм збереження католицизмом власної ідентичності. Якщо Папа Іван 
Павло ІІ був втіленням найлюдяніших вимірів католицизму, то Бенедикт ХVІ 
уособлює прагнення Церкви до збереження вселенськості та спроможності 
витерпіти у круговерті століть і тисячоліть (Парафіяльна газета. – №11). 

Головний астроном Ватикану священик Хосе Габріель Фунес у своєму інтерн’ю 
газеті L’Osservatore Romano заявив, що віра в інопланетян  не суперечить 
Біблії, що у Всесвіті десь є ще розумні форми життя, а відтак пошук 
чужопланетного життя не суперечить вірі в Бога. Той, хто заперечує це, тим 
самим обмежує всесильність і всемогутність Бога. Якщо десь і існують 
інопланетяни, то вони також  є витвором Бога. При цьому астроном допускає, що 
чужопланетяни, якщо вони існують, вільні від первородного гріха, який принесли 
у світ Адам і Єва. Згідно слів Фунеса, незважаючи на те, що світ був створений 
Богом, він все ж вважає теорію Великого вибуху найбільш розумним поясненням 
виникненням Всесвіту. Фунес закликав церкву і наукове співтовариство забути 
розбіжності, викликані переслідуванням Галілео Галілея, який в 1663 році був 
звинувачений в єресі після того, як оголосив, що геліоцентрична система світу, 
запроропонована Коперніком, достовірна. 

Бенедикт ХVІ змінює ритуали папських богослужінь свого попередника. Зокрема 
він служить вже у митрах Павла VІ й Івана ХХІІІ. Він не завжди використовує 
стародавні вбрання. Важливим при цьому для нього є не так критерій прадавності 
чи сучасності, як краса й шляхетність. Відновлено високий папський трон при 
призначенні нових кардиналів. Розп’яття на папському вівтарі під час 
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євхаристійного служіння знову перемістилося у центр, як це було колись 
(Парафіяльна газета. - №11). 

В західній пресі з’являються тривожні інформації про стан здоров’я Папи 
Бенедикта ХVІ. Під час меси в соборі св. Петра з нагоди Трійці Папа навіть впав. 
Надто тяжко переніс  Понтифік свій переліт до США. Він має хворе серце. В 
останні місяці Бенедикт ХVІ навіть зменшив кількість своїх щоденних аудієнцій. 
Хоч в службі Ватикану й заперечують інформації про поганий стан здоров’я 
Понтифіка, але вже в пресі з’являються статті про можливого наступника 81-
річного Бенедикта ХVІ. Серед них називають зокрема нинішнього держсекретаря 
Ватикану 73-річного кардинала Тарчізіо Бертоне, архієпископа Буенос-Айреса 71-
річного кардинала Хорхе Марно Бергольо. Серед можливих претендентів 
називають ще до десятка різних кардиналів. 

Католицький архієпископ з Іспанії Аніо Варела, як заявила його племінниця 
Магдалина Руко, «безперервно повторюючи, що родина – святе і її необхідно 
поважати, сам потім продовжує її зраджувати». Так, він не прийшов на 
похорони рідного брата, її батька, і навіть не висловив свої співчуття. Він також 
проігнорував похорони її мами, відмовився допомогти, коли чоловік Магдалини 
залишився без роботи. На знак протесту проти дволикості католицького владики  
племінниця його знялася з оголеними грудьми на обкладинці часопису Interviu. Як 
бачимо, серед католицького єпископату чомусь порівняно часто з’являються 
особи з двома ликами моралі. Перебуваючи у США Папа гостро засудив це. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 

У внутрішньо конфесійному звіті Свідків Єгови говориться, що в 2007 році в 
Узбекистані заарештували двох членів організації  за скоєння кримінального 
злочину – навчання інших людей релігії. Одного з них, чоловіка, у якого жінка і 
двоє дітей, засудили до 2 років ув’язнення і одразу відправили у в’язницю. Раніше 
повідомлялось, що в цій країні зафіксовано більше тисячі випадків нетерпимості з 
боку влади до адептів конфесії. Більшість випадків відбулися в 2005 і 2006 році 
під час святкування Спомину, єдиного свята Свідків (К.Бережко). 

В березні 2007 року в Польщі відбулася перша наукова конференція присвячена 
історії Свідків Єгови в Східній Європі.  На цій конференції, організованій 
представниками Інституту досліджень тоталітарізму ім. Ганни Арендт були 
присутні представники наукової громадськості з різних країн. За словами деяких 
науковців, найбільшу цікавість становила історія Свідків Єгови в Україні. Саме 
тому, наступну конференцію в 2009 році планується провести в Україні  
(К.Бережко) 

Члени Синоду англіканської Церкви активно виступають проти будівництва в 
Англії нових мечетей, бо ж це призведе до перетворення країни в ісламську 
державу. Член Синоду Елісон Руофф вважає, що наявних мечетей достатньо для 
задоволення релігійних потреб мусульман країни, а побудова нових стане 
приманкою для заїзду нових послідовників ісламу.  Із-за цього, попереджає 
Руофф, навколо мечетей «всі магазини стануть ісламськими, всі будівлі будуть 
ісламськими, а навколишні території стануть закритими зонами  для інших, окрім 
мусульман, людей». «Ми поки що християнська країна, і нам треба залишатися 

такою і в майбутньому», – наголошує Руофф. Остання виступила з вимогою 
відставки архієпископа Кентеберійського Роуена Вільямса із-за його заклику  
надання деяким законам шаріату  юридичного статусу на теренах Великобританії. 

Бойовики-мусульмани напали на баптистські церкви на півдні  Ефіопії в місті 
Хебе. З криками «Аллаху Акбар!» вони вірвалися прямо під час богослужіння в 
баптистську церкву. Одному віруючому вони відрізали голову, двом – відрізали 
руки.  Всього було поранено  23 особи. Навіть 54-річне дитя не пошкодували. 
Новонавернені в баптизм – вихідці з місцевої православної церкви. Мусульмани в 
Ефіопії становлять 45% населення. 

Незважаючи на вірнопіддане служіння кремлівській владі лідера російських 
п’ятидесятників, громади християн віри євангельської в країні піддаються 
терору з боку православних ортодоксів. Так, в місті Кузнецьк Пензенської 
області, використовуючи антисектантські гасла, місцеві «авторитети» здійснюють 
напади на молитовний будинок церкви «Живе слово». При цьому мають місце не 
лише словесні образи християн віри євангельської, а й навіть «з’ясування 
відносин» з пасторами громади, побиття їх. Звучать погрози розправи в «темному 
провулку», вбивства, розтину пастора, спалення молитовного будинку тощо. 
Особливо знущаються молодчики над дітьми віруючих. Б’ють вони із знанням 
справи. Побиті мають болі, але слідів від побоїв немає. Міліція виявляється 
«глухою» до  явних фактів хуліганства, а за звернення  до неї з проханням захисту   
молодики влаштовують чергову розправу із членами громади. Пастор Дмитро 
Шугуров  відзначає, що «авторитети» не бояться правозахисних органів, бо ж 
останні – з ними заодно. Подібне до Кузнецька твориться і в місті Сердобську 
(Тимофей. - №4). 

Відомий християнський правозахисник Б.Перчаткін  має намір заспілкуватися з 
американським конгресом з питань переслідувань протестантів в Росії. Влада 
РФ використовує щодо протестантських спільнот так званий ефект інерції страху. 
Він полягає в тому, що «влада вибирає декілька церков і знущається над їхніми 
віруючими так, що витерпіти те неможливо. Цим досягається бажаний ефект: і 
гонимих церкви нібито менше – на Заході нізащо не повірять, що є масове 
гоніння, але ті церкви, яких ще не чіпали, будуть поводити себе так, що 
виглядатимуть тихішими води й нижчими трави. У кожного буде на умі: а разом 
завтра прийдуть і до мене?» (Христианский мир. - №19). 

Депутатство в парламенті Молдови нинішнього єпископа Союзу Церков ЄХБ 
Республіки  В.Гілецького, як це він визнає сам, допомогло змінити в Законі про 
релігійні культи зміст статті, яка забороняла прозелітизм (перехід із однієї віри в 
іншу), статті, яку вимагала або зняти, або ж чіткіше визначити Рада Європи. 
Зрештою тепер Закон забороняє  навертати людей однієї віри в іншу шляхом 
насилля, а чи ж зловживання владою. Будучи в парламенті, В.Гілецький 
організував там  молитовну групу, яка, зрештою, стала сходинкою для декого з 
депутатів у Церкву ЄХБ. «Тепер, якщо є потреба звернутися в уряд чи в 
держструктуру для вирішення якогось питання, до нас ставляться вже по-
іншому». На думку єпископа, «праця в парламенті не повинна поставати 
перепоною служінню Господу в Союзі Церков. Я не розглядаю ці два служіння як 
такі, що виключають одне одного. Господь може використовувати нас в різних 
іпостасях. Це два різних служіння одному й тому ж Богу » (Вера и жизнь.- №2). 
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В керівництві Всесвітнього  баптистського альянсу відбулася зміна. Дентон 

Лотц, який протягом 18 років очолював ВБА, пішов у відставку. Вперше в історії 
ВБА очолив чорношкірий Невіль Калам з Ямайки. Його предки з Гани були 
продані у рабство. 

Нині у багатьох західних країнах з’являються українські, румунські, російські і 
молдавські баптистські церкви. Вони стали налагоджувати зв’язки з 
баптистськими церквами  Італії, Іспанії, Португалії, що сприяє активізації 
релігійного життя цих країн. В Союзі баптистів Австрії нині більше румун, ніж 
австрійців. 

Єпископ Союзу церков Євангельських християн баптистів В.Галецький вважає, що 
найбільшим викликом для євангельських віруючих є свобода. «Ми молилися 
про неї – Бог відповів на цю молитву, і водночас ця свобода стала спокусою для 
нас, а особливо для молодого  покоління. Нам потрібно вчитися жити у вільній 
країні, щоб, маючи вибір, вміти вірно ним скористатися, щоб навчитися вибирати 
євангельські цінності, які знаходимо на сторінках Священного Писання. Водночас 
варто визнати те, що ми вже сформували у своєму середовищі баптистську 
«субкультуру». Вона не завжди зрозуміла для тих, хто нас оточує. Нам потрібно 
відзнайти належні шляхи проповіді Євангелія, щоб постмодерністське покоління 
змогло нас зрозуміти і прийняти істину. Для цього потрібно багато чого 
змінювати: форми, методи, тактику. Що не слід змінювати – так це сутність, зміст 
Євангелія» (Вера и жизнь. -№2). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Московське православ’я словами професора своєї Духовної Академії О.Осипова  
заперечило наявність  позаземних цивілізацій, які мають розумні істоти й 
наділені здатністю творення. Аргументує це богослов тим, що в Новому Завіті про 
такі цивілізації нічого не сказано і що про них нічого не говорили особи з Церкви, 
які досягали високої святості. На свою користь професор використав і те, що 
наука до цього часу не засвідчила  наявність позаземних цивілізацій. 

Пензенська міська адміністрація ухвалила зірвати печеру сектантів, в якій 35 
росіян і білорусів з листопада 1907 року очікували на «кінець світу». Однією із 
причин прийняття саме такого рішення є те, що в печерах поширилася та трупна 
отрута, що утворилася після смерті в них двох  самітниць. 

Взаємні візити глави Елладської ПЦ  Ієроніма і  патріарха 
Константинопольського Варфоломія  зрештою завершилося тим, що 10 травня 
у Стамбулі вони підписали  комюніке, згідно якого мають бути переглянуто той 
канонічний рівень, який склався між цими двома Церквами, а на міжнародному 
рівні Церкви мають виступати як «одне ціле». Відтепер в Брюсселі  перед 
європейськими організаціями  ЕПЦ буде представляти Константинопольський 
Патріархат. Буде утворено екзархат Вселенського  Патріарха в Афінах.  Цим 
засвідчується, що Константинопольська Патріархія є матірною щодо Елладської 
Церкви. Архієпископ Ієронім назвав патріарха Варфоломія «паном і батьком». 
Приїхавши до нього після обрання предстоятелем Елладської ПЦ, він одержав 
благословення від останнього на служіння. 

Приймаючи у своїй робочій резиденції в Москві новопризначеного губернатора 
Ярославської області С. Вахрукова, Патріарх РПЦ Олексій ІІ наголосив гостю, 
що «одним із головних завдань в даний момент є відбудова  кафедрального 
Успенського собору Ярославля. «Відбудовувати храми тяжко, але необхідно» 
(Православная газета. - №15). 

Російська Православна Церква разом з Міністерством освіти Росії і при підтримці 
представництва Президента РФ на місцях проводить протягом 2008 року 
Всеросійський конкурс «За моральний подвиг вчителя».  Метою конкурсу є 
стимулювання творчості педагогів і вихователів освітніх установ і заохочення їх 
за багаторічну високу якість виховання і навчання дітей. 

Де Московська Православна Церква із своїми імперськими амбіціями рівня 
середньовіччя, там і скандали. Загострилися її відносини і з Єрусалимською ПЦ. 
Патріарх Феофіл ІІІ на одній із прес-конференцій на провокаційні питання 
російських гостей заявив, що росіяни привносять на Близький Схід «дух 
націоналізму і расизму» ще з часів Катерини ІІ, не враховуючи пріоритет 
православної ідентичності над національною. Про засновника Російської духовної 
місії в Єрусалимі Порфирія Успенського він сказав, що той приніс в Палестину 
заразу расизму. Патріарх висловив невдоволення тим напливом росіян на Святу 
землю, який наступив після відміни візового режиму між Росією та Ізраїлем, 
розгортанням діяльності тут різних місій Московського Патріархату серед майже 
мільйона прибулих з Росії, але не прийнятих в іудаїзм (НГ-религии. – 21 мая). 

Новим главою Російської Зарубіжної Церкви 12 травня обрано митрополита 
Іларіона (Капрала). Раніше він був архієпископом Сіднейським і 
Австралійським.  Той факт, що вибори зайняли десь півгодини свідчить про 
наступність курсу нового керівництва з лінією покійного митрополита Лавра. 
Проте, погодившись приїхати до Росії на собор архієреїв влітку ц.р., митрополит, 
як очікують, на ньому буде проводити свою лінію щодо неучасті Православної 
Церкви в роботі християнського екуменічного руху і щодо вживання у 
богословських службах лише церковно-слов’янської мови.  

Святкування 1020-річчя хрещення Русі Московський Патріархат поєднав із 
проведенням Архієрейського Собору і відзначенням свята Всіх святих «в 
земле Российской просиявших». При цьому до «российско-просиявших» чомусь 
Московський Патріархат, крадучи «киево-просиявших», відносить 
рівноапостольного князя Володимира, княгиню Ольгу, Преподобних Антонія і 
Феодосія печерських. І взагалі постає питання, а яке відношення до історії 
Московського Православ’я мають ці постаті (та й хрещення 988 року), якщо ця 
Церква з’явилася лише в ХV столітті.  Українські православні, належачи до 
Константинопольського Патріархату аж до 1686 року так само могли б собі 
приписати всю історію Константинопольського Патріархату, але ж цього вони не 
роблять. А це тому, що ментальність в них інша. Вони - інтроверти, а не 
екстраверти: «всѐ вокруг моѐ». Хоч, як сказав під час бесіди з ним  Патріарх 
Олексій ІІ, народи України й Росії і мають «общую киевскую купель», але ж 
Москва в ній «не купалася», бо ж про неї тоді й згадки не було. Відокремившись у 
свої квартири, діти купаються в них у своїх купелях. 

Вже всі пензенські православні печерники вийшли із підземелля, де вони були з 
листопада 2007 року, очікуючи «кінця світу». Їх там лишалося дев’ятеро. Але 
смрад трупного яду від двох померлих спонукав сектантів вийти із затвору. Всі  



30                                            31 
вони самостійно добралися до села Нікольське й поселилися у хаті Петра 
Кузнєцова, де, як вони заявляють, продовжиться їх затвор до середини червня. 
Печерники визнають, що деякі пророцтва Кузнєцова вже збулися. Вони вважають, 
що в його особі на землі жив сам Ілля-пророк. Оскільки проповідник 2 квітня 
одержав серйозні травми голови, то Ілля воскрес, а відтак кінець світу буде 
неодмінно. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 

Голова Духовного Управління мусульман азіатської частини Росії  муфтій 
Нафігулла Аширов запропонував  створювати анклави для етнічних і 
релігійних меншин РФ, щоб захистити їх від «фашистського терору», який має 
місце в російських містах. Цю ідею підказало муфтію побиття в Москві 
бритоголовими студентки ісламського університету Юлдуз Хакназарової. На 
грунті расової ненависті це часто буває в Росії. І цю фашиствуючу молодь тут 
нікому приборкати. Це мають бути не мусульманські анклави, а анклави для всіх 
тих, хто боїться російського фашизму. В Росії ця націоналістична розгнузданість 
подається як побутове хуліганство. З  муфтієм Ашировим не погодився голова 
Ради муфтіїв Росії Рахіль Гайнутдін (НГ-религии. – 21  травня). 

Мусульман в Естонії небагато. Десь 20 тисяч. Переважно це вихідці із 
Азербайджану і Татарстану. Хоч вони й належать до різних гілок ісламу – шиїтів і 
сунітів, але живуть між собою мирно. Іслам для них служить засобом збереження 
своїх національних кордонів, є важливою складовою їхньої національної 
ідентичності. Мусульманська громада Естонії ліберальна і терпима, вона не має 
якоїсь напруги у відносинах з корінними естонцями. Естонську владу лише 
хвилюють новоприбульці з мусульманських країн, які роблять спробу впливати на 
спосіб життя послідовників цієї релігії в Естонії. Розроблена система заходів із 
недопущення приїзду їх в країну. В минулому році видрукувано Коран 
естонською мовою. Мусульманська спільнота хоче побудувати в Таллінні 
найбільшу мечеть у Півн. Європі. 

З метою зірвати переговори Індії з Пакистаном бангладешське угрупування 
Харкат-уль-Джехад-аль-Ісламі організувала серію терактів в багатолюдних 
місцях Джайпуру (загинуло 80 осіб) й інших міст Індії (загинуло сотні людей). 
Вибухи на залізниці в місті Мумбаї призвели до загибелі біля 180 осіб. 

У зверненні до мусульман всього світу лідер «Аль-Каїди» Усама  Бен Ладен 
закликав їх боротися з ізраїльською блокадою сектору Газа: «Боротьба проти 
блокади сектору Газа – священний обов’язок кожного мусульманина». Він 
закликав водночас до джихаду проти тих арабських країн, які підтримують 
Ізраїль. При цьому Бен Ладен звинуватив керівництво Єгипту в тому,  що воно 
виступає проти ісламу. 

В деяких поселеннях ісламських країн Персидської затоки ще зберігся 
доісламський звичай – носити постійно чадру і ніколи й нікому, навіть 
чоловікові, не показувати своє обличчя. Як відомо, іслам дозволяє жінці дома 
ходити навіть з непокритою головою.  Дотримуючись згаданого звичаю, одна із 
жінок в Саудівській Аравії бере розлучення з «негідником», який, проживши з 
нею більше 30 років,  раптом спробував побачити обличчя своєї коханої, коли 

вона спала. Чутлива «гюльчатай» одразу прокинулася й тепер не може простити 
йому «зраду її довіри». 

Якщо до цього часу йшла мова про постійний заїзд до Німеччини в пошуках 
роботи турок-мусульман, то відтепер почався зворотній процес.  28% турок 
мають намір повернутися до Туреччини. Характерно, що 2/3 з них народилися в 
німецьких містах. 1/3 німецьких студентів турецького походження планує після 
закінчення університету працювати в Туреччині. Серед причин зростання 
бажання турок залишити країну насамперед називають неприязнь корінного 
населення.  Нині в Німеччині їх проживає 2 млн 637 тисяч. 

Біля 80 відсотків ув’язнених у французьких тюрмах – мусульмани. Оскільки 
закон країни забороняє збирати інформацію про етнічне походження і віру 
засуджених, то соціологам Ф.Хосрохавару і М.Хедімеллу прийшлося     
підрахунок ув’язнених мусульман проводити за кількістю неспожитої свинини, за 
іменами ув’язнених. Цифри засвідчують про поразку французької т.зв. 
інтеграційної моделі. У Великобританії в’язнів-мусульман нараховується 11% (3% 
населення країни – мусульмани), в Бельгії -16% (2%), в Голландії – 20% (5,5%). 
Тюремна адміністрація Франції не бажає брати у в’язниці священнослужителів-
імамів. У двохстах закритих тюремних установах працює їх лише біля сотні. 
Водночас католицьких священиків там 480, пасторів – 250 і рабинів – понад 50. 
Мусульмани не мають можливості  відправляти п’ятничні молитви. Водночас 
християни мають можливість щонеділі бути в каплиці. Тюремна влада не 
забезпечує мусульман продуктами згідно з вимогами мусульманського права. То 
ж приходиться їм відмовлятися тільки від свинини. Все це сприяє тому, що в 
тюрмах формується мусульманський радикалізм. 

Терористи Близького Сходу, зокрема Іраку, обстоюють те, що тут чоловік не має 
права доглядати чужу жінку, навіть пристально дивитися на неї. То ж 
характерним для регіону є те, що тут останнім часом все частіше шахідами стають 
жінки, які легко переносять під одягом зброю і вибухівку, гроші і засоби зв’язку. 
Вони добровільно йдуть на самогубство, оскільки вірять, що той, хто загине у 
священній війні проти невірних, відразу ж потрапляє до раю. Навіть дівчатка 
віком до 10 років, як це показало Палестинське телебачення, хором кричали 
західним журналістам, що стати шахідками – це їх мрія. Таке патріотичне 
виховання ведеться серед мусульманських дітей з раннього дитинства. Для дітей 
регіону ізраїльтяни є окупантами. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Вищий рабинський суд визнав недійсними всі обряди гіюру, здійсненні з 1999 

року рабинами Хамом Друкманом і Хамом Автором. Зокрема суд визнав 
недійсним гіюр рабе Друкмана щодо жінки Рахель, яка приїхала на постійне 
проживання до Ізраїлю і пройшла всі процедури прийняття іудаїзму. Тут вона 
вийшла заміж за єврея. Проте під час розгляду її справи про розлучення  в  місті 
Ашкелону рабинський суд  з’ясував, що жінка не знає єврейських традицій і не 
дотримується заповідей іудаїзму, а відтак  вона і її діти  не можуть зватися 
євреями. В такий спосіб із затвердженням Вищим рабинським судом  рішень 
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окружних судів було вигнано з єврейства декілька тисяч ізраїльтян.  Потерпілі 
прагнуть опротестувати рішення Вищого рабинського суду. 

На майдані перед синагогою в місті Ор-Ієгуда (Ізраїль) спалили в багатті сотні 
книг Нового Завіту.  Спалення «крамольної літератури» проходило під 
керівництвом віце-мера Узі Барона. Допомагали йому в цій затії учні місцевої 
релігійної школи. Як сказав віце-мер,  спалення – це реакція на дії християнських 
місіонерів, які сотнями роздають Новий завіт в місті. Учні школи обходили всі 
квартири міста й збирали книги Нового завіту, які потім були знищенні в багатті. 
В такий спосіб мерія Ор-Ієгуди відвертає мешканців міста від «агресивної 
християнської пропаганди». 

110-річчя від дня народження Голди Меїр відзначили в травні євреї світу. 
Народилася вона в Києві на вулиці Басейній. В США, куди переїхали батьки 
Голди, вона захоплювалася сіонізмом, закликаючи євреїв об’єднуватися і 
повертатися на історичну батьківщину. Тут Голда  стала членом організації 
«Робітничий Сіон». В 1918 році вона з чоловіком приїхала до Палестини. З часом 
вже й тут Голда Меїр стала, як її називали, «Золотою дівчиною сіоністського 
руху». Хоч і мала чоловіка Моріса, але була коханкою Залмана Шазара, Давида 
Бен-Гуріона, Давида Ремеза,, Берта Кацнельсона, Залмана Аранна і Генрі 
Ментора. То ж «жила» відповідно заповіді Мойсею про неперелюб. Це 
допомагало в її кар’єрному зростанні. Вона сама це визнавала. Голда Меїр 
знехтувала біблійним принципом любові до своїх дітей: «Знаю, що мої діти, коли 
були маленькими, багато страждали із-за мене» (Газета по-українськи. - №78). 

Рабин Еліягу Кауфман у своєму інтерв’ю газеті «Гарець» заявив: «Я прибув сюди як 
представник ультра релігійного сектора, який не бере на себе смілість говорити 
про події, які відбулися в 1948 році. Ми також готові прийняти палестинських 
біженців, які побажають повернутися в Ізраїль». Рабин підкреслив, що рішення 
впустити до Ізраїлю палестинських біженців, як на нього, було б більше 
розумним, ніж видача ізраїльського громадянства тисячі гоїв і 
неонаціоналістів, які прибувають в країну із Східної Європи і створюють Ізраїлю 
надто багато різних проблем. 

 
 

БУДДИЗМ 
 
Перебуваючи в Лондоні, Далай-лама виступав з лекціями в Лондонському 

університету, одержав там почесне звання професора, мав дискусії в 
спеціальному комітеті  із закордонних справ палати громад та ін. Далай-лама мав 
зустріч із прем’єр-міністром країни Гордоном Браном. Зустріч відбулася не на 
Даунінг-стріт, а в резиденції архієпископа Кентеберійського в Лембеті 23 травня. 
Цим самим Браун підкреслив, що він спілкувався з Далай-ламою не як з 
політичним, а як з релігійним діячем. Китайське МЗС висловило свій протест 
Великобританії, назвало цю зустріч втручанням у внутрішні справи КНР, бо ж 
розглядає Далай-ламу як лідера тибетського сепаратизму. 

Якщо політика Китаю щодо Тибету зміниться, то Далай-лама не виключає 
можливості свого відвідування Олімпіади в Пекіні. «Якщо після цього я 
отримаю офіційне запрошення, - зауважив він, - то буду дуже щасливим». Ці 
слова лідера тибетських буддистів прозвучали під час перебування його в 

Німеччині, що викликало негативну оцінку з боку офіційної влади Китаю. Тому 
ніхто з уряду ФРН «із-за браку часу» не зміг зустрітися з Далай-ламою. 

Цьогорічне турне Далай-лами країнами Європи не було таким успішним, як в 
минулі роки.  Пропозицію Франції організувати його зустріч з міністрами 
закордонних справ 27 країн, що входять до Євросоюзу, зрештою відхилили. 
Мотивувалося це небажанням загострення торгових відносин Європи з Китаєм. 
Канцлер Ангела Меркель уникла зустрічі з тибетським лідером, виїхавши н  а 
декілька днів за кордон, а Президент Німеччини 
не був готовий до такої зустрічі. З лідером 
буддистів зустрівся міністр з питань 
економічного розвитку Г.Вічорек-Цойль. 

Тибетські монахи без санкції на те Далай-лами 
від його  резиденції в індійському місті 
Дхарамсали вирушили маршем на свою 
батьківщину. Першу їх колону в кількості ста 
осіб індійські поліцейські зупинили й відправили 
під домашній арешт. Тоді на їх місце стала нова 
колона, яка, щоб уникнути зіткнень, йшла 
лісовими доріжками. З березня по травень вони 
пройшли пішки понад 900 км. Нещасні 
залишилися без їди, бо ж поліція арештувала три 
грузовики з продуктами. «Ми не зупинимося», - 
говорять ченці. Вони дійшли до кордону з Китаєм. Проте їх не пропустять до 
Тибету не тільки китайські прикордонники, а й індійські поліцейські, щоб не дати 
приводу  розгорітися в самій Індії сепаратистського руху в штатах Джаму і 
Кашмір. 

Американський часопис Time оприлюднив черговий список 100 найбільш впливових 
людей світу. В рейтинзі «Лідери і революціонери» найбільш впливовим 
виявився Далай-лама. «Мільйони людей звертаються до Далай-лами для 
одержання натхнення. А до кого їм ще звертатися? – наголошує редакційна стаття 
журналу. – Він і всі його люди все життя боролися із смертельною небезпекою. 
Чим активніше вони боролися, тим безжалісніше подавлялася їх боротьба. 
Незважаючи на все це , 72-річний Далай-лама залишається спокійним. Що він 
думає про людство?». Діяльність тибетського лідера оцінюється вище Путіна, Дж. 
Буша, Дж. Маккейна та ін. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Король Непалу, якого тут розглядають як втілення бога Шіви, після обрання до 

Непальської ради переважно маоїстів, вимушений був добровільно скласти 
повноваження монарха й перетворитися у звичайного громадянина країни. Коли в 
мешканців столиці країни Катманду запитують: «Скільки у вас богів?». –
«Мільйон», - відповідають вони. «Як інакше може бути? – здивовано говорять. – 
Один потрібний для доброго навчання, інший – для праці і т.д.». Під час великих 
індуїстських свят біля вівтарів проливається жертовна кров тварин на честь богині 
Калі – Богині-матері, яка є символом світового порядку. 
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ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

 
В Канаді вже більше десяти років існує релігія 

раелітів. Заснував її колишній журналіст Клод  
Раель, який подає свого батька як прибульця з 
Космосу й твердить, що «літаючі тарілки» є 
захисниками Землі від загибелі. Нині у св  іті понад 
50 тисяч раелітів. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

Верховний суд штату Техас (США)  виніс вирок, згідно 
з яким  відміняється рішення апеляційного суду 
про відбирання дітей від батьків - послідовників 
секти мормонів-багатоженців. РП повідомляла 
про те, що на ранчо президента фундаменталістської Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів Уорена Джеффсі утримувалося більше 400  дітей. Сам Джеффсі в 
цей час знаходився в пожиттєвому ув’язненні за зґвалтування.  Передані під опіку 
влади Техасу діти мають бути повернуті їх  батькам. Мотивом такого рішення 
було те, що суд не має переконливих доказів того, що діти, які знаходилися  на 
ранчо – центрі секти багатоженців зазнавали там якогось сексуального 
насильства. 

Церква саєнтологів у Бельгії 11 квітня оголошена поза законом. Про це було 
сказано на конференції «Відповідальність держави за захист громадян від  

деструктивних культів», що відбулася в італійському місті 
Піза. В багатьох країнах саєнтологи визнаються як 
псевдорелігія і розглядаються як культ. Приводом для 
заборони саєнтологів у Бельгії послужило звинувачення їх у 
вимаганнях, шахрайстві, нелегальній медичній діяльності, 
порушенні торгівельного законодавства, законів про особисте 
життя, а також у створенні злочинної організації. Депутат 
бундестагу Німеччини Рантьє Блюменталь зауважила: 
«Небезпека саєнтологічної організації полягає переважно в 
тому, що її представники запереречують існуючий 

громадський порядок і тривалий час добиваються суспільного перевороту » 
(Тимофей. - №4). 

 
 

МІСТИКА 
 

Американець із штату Флорида продає через Інтернет розфасовані пляшки 
привидів. Він на весь світ проголосив свій сайт www. аghostinabottle. Сom.  То ж 
якщо хтось хоче, щоб в його помешканні жила чортяка, звертайтеся до пана 
Джона Діса. Продавець привидів інформує, що ними його постачають спеціальні 
ловці, які виловлюють безтілесних духів на кладовищах і в залишених будівлях. 
Діс не признається, як він закупорює в пляшку  потойбічних істот. 

В кенійському селищі Нікео місцеві спалили 11 літніх людей. Вік їх – від 80 до 96. 
Вони (а це 8 жінок і троє чоловіків) звинувачені у чаклунстві. Перед спаленням 
на вогнищі чаклунок зв’язували і піддавали тортурам. Список чаклунів складено 
на основі якоїсь книги, знайденої місцевим вчителем.  В ній нібито записані дати 
зустрічей чаклунів зі своїми  жертвами. Підозрюваних було більше, бо ж дехто із 
нібито записаних в книзі зізнався і покаявся. Сільська рада зберегла їм життя.  
Очевидці розповідають, що натовп селян вривався у домівки «відьм», витягував їх 
звідти і тягнув до багаття. Помешкання їх спалювали. Енока Обіро, чоловік однієї 
із жертв, сказав: «Я уявити собі не міг, що мою жінку через кілька років уб’ють, 
навіть не довівши її провину перед Богом». Розправи над чаклунами по селах 
Кенії здійснюють щороку.  Для відлову чаклунів і відьом у кенійських селах 
створюють спеціальні «загони самооборони», членів яких обирають на сільських 
зборах. Усі  спроби переконати селян в тому, що відьом не існує, та заборонити  
таку самооборону не дали результатів.В сусідній Танзанії вбивають негрів-
альбіносів, бо ж вважають, що частина тіла «білого» негра може принести щастя і 
гроші. В 2007 році тут зафіксовано 19 таких вбивств.  Нині в країні живе  250 
тисяч негрів-альбіносів. Вони утворили спеціальну асоціацію з метою 
самозахисту. Особливо переживають африканці за свою чоловічу силу. 
Нещодавно в Гані натовп спалив дванадцять «чаклунів», яких звинуватили у 
зменшенні і викраденні чоловічих геніталій. Страта  переросла  у безпорядки, та 
ще й такі, що прийшлося викликати військо. «Виявлених» чаклунів завжди 
спалюють, бо ж бояться, що душа вбитого чародія буде мстити. Вогонь, як тут 
вважають, очистить її від злих намірів.      

Граф Дракула став вампіром не з доброї волі. До такого висновку прийшов 
іспанський невропатолог Хуан Гомес Алонсо. 
Він був вражений подібністю поведінки 
вампірів і людей, хворих на сказ. Дослідивши 
історичну літературу,  Алонсо дізнався, що 
поява на Балканах легенд про вампірів 
збігається зі спалахами епідемій сказу в тих 
місцях. Докторові вдалося пояснити поведінку 
вампірів через симптоми цієї хвороби.  
Слабості Дравкули – страх перед часником й 
світлом – він приписує надчутливості, 
характерній для хворих сказом. 
Гіперсексуальність і звичка не спати ночами 
можуть бути наслідком впливу хвороби на 

ділянки мозку, що регулюють цикли сну і сексуальну поведінку. 
Церемонію «першої борозди» в Камбоджі  супроводжує традиційне ворожіння на 

биках. Під час цього заходу королівські буйволи мають вибрати собі страву із 
семи запропонованих продуктів – рису, зерна, фасолі, трави, кунжуту, води й 
вина. Вибір тварини нібито передбачає врожайність сезону. Цю інформацію 
камбоджійські фермери сприймають як надто цінну. 
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 

ТОТАЛІТАРНІ І ДЕСТРУКТИВНІ СЕКТИ: 
ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ЗЛА ВИГАДКА? 

 
Останнім часом преса все частіше стала вживати терміни 

«тоталітарні секти», «деструктивні культи» і щось подібне, друкувати 
статті з цієї тематики, ілюструючи їх вже фактично відсутніми в Україні 
спільнотами АУМ Сінрікьо і Біле Братство й офіційно не зареєстрованими як 
релігійні спільноти саєнтологами чи муністами. Ця термінологія звучить в 
деяких проектах змін до Закону про свободу совісті, озвучених з метою піару 
окремими релігієзнавчо і правово неосвіченими депутатами Верховної Ради. До 
цієї термінології вдається й дехто з керівників церковних спільнот, не 
враховуючи при цьому те, що встановлена ними в підвладній їм релігійній 
організації абсолютистська монархія вже робить цю Церкву тоталітарною. 
Тоталітарною є й така Церква, яка прагне підпорядкувати своєму впливу сім’ю, 
дитячі садочки, школи, університети й армійські частини, насадивши зокрема в 
останніх своє капеланство. Відтак термін «тоталітарна релігійна спільнота» є 
неоднозначним. Виступаючи проти деяких релігійних організацій, називаючи їх 
тоталітарними, варто згадати заклик Ісуса Христа кинути камінь в бік 
грішниці тим, хто вважає себе безгрішним. Діти люблять обзивати одне одного 
різними непривабливими слівцями. А оскільки вони вірять у магію слова, то 
часто боляче переживають це. Але пам’ятаю як у відповідь на ці обзивання 
звучала приповідка: хто як обзивається, той сам так називається. Не називай 
іншого тоталітаристом, бо ж сам таким є. Будь-яка релігія прагне на 
тоталітарність. Вдається це їй здійснити залежно від активності її кліру і 
біляцерковних спільнот. Та ж, яка виявляє свою нездатність працювати з 
віруючими, проводити євангелізаторську роботу, простіше – місіонерити, 
кричить про засилля тоталітарних релігійних спільнот й агітує і просить 
державу захистити від них її можливих парафіян. При цьому вона не рахується 
з тим, що в Декларації прав людини ООН, під якою стоїть підпис й України, 
сказано, що «кожна людина має право на свободу переконань і вільне вираженя 
їх; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань і 
свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими 
засобами і незалежно від державних кордонів». В Україні Церква відокремлена 
від держави, а відтак вона сама і своїми засобами має формувати свій 
конфесійно-екологічний простір, захищати своє буття в умовах 
поліконфесійності. Держава не то що не може, а й не має права в якийсь спосіб 
захищати одні конфесії й ставити якісь перепони діяльності інших. Самі 
релігійні спільноти мають виробити засоби свого самозбереження. Якщо на 
Тернопіллі традиційні Церкви не залягли в сплячку й очікування вірних в храмах, 
то з 1702 релігійних організацій маємо тут лише одинадцять, які можна 
віднести до релігійних новотворів. То ж щоб усвідомити зміст вживаних 
понять при позначенні нових релігійних спільнот ми попросили відомого 

російського релігієзнавця, автора монографії «Новые религиозные движения в 
России» (М.,2007), доктора філософських наук, професора Московського 
університету ім. М.Ломоносова Ігоря Кантерова дозволити видрукувати в 
нашій РП з деякими скороченнями його статтю «Классификация религий и 
типология религиозных организаций – актуальная проблема теоретического 
и практического религиоведения» із наукового збірника «Классификация 
религий и типология религиозных организаций» (М., 2008). Друкуємо її мовою 
оригіналу. (А.Колодний). 

 
Проблема классификации религий и типологии религиозных 

организаций является одной из наиболее сложных и дискуссионных, 
порождающих не только споры в научном сообществе, дискуссии в 
конфессиональной среде, ожесточенные баталии в средствах массовой 
информации, но становящейся предметом судебных разбирательств. 

Если рассматривать данную проблему в теоретическом ключе, то 
основные трудности коренятся в общепризнанной классификации религиозных 
образований. Весьма непросто в емкой дефиниции передать отличие одной 
религии от другой, выявить специфику религиозной организации, выделив ее 
среди множества других. 

В современной литературе используются самые разнообразные 
обозначения религиозных объединений, получивших широкое распространение в 
60-70-х годах прошлого столетия в странах Запада, а затем в СССР и 
посткоммунистических странах. Их называют «альтернативными», 
«оппозиционными», «нетрадиционными», «внеконфессиональными», 
«возникающими», «культами». Нередко к ним применяют термин «секта», 
считая несущественными различия между традиционными признаками 
сектантских организаций и особенностями современных неорелигиозных обра-
зований. Тем не менее, до сих пор продолжаются споры вокруг определений 
рассматриваемой категории религиозных объединений, участники которых 
отстаивают преимущество своего наименования. При этом терминологические 
дискуссии ведутся не только для устранения ненужной путаницы. Наряду с 
поиском понятийного ряда, адекватно передающего природу наблюдаемого 
объекта, вводятся в оборот и получают распространение термины, отражающие 
точку зрения определенных конфессий или социально-политических партий и 
движений. 

Мы в своей научной работе придерживается термина «новые 
религиозные движения» (НРД), хотя и он не идеален. Но при всех своих 
недостатках данный термин более точно передает отличительные признаки 
обозначаемого типа религиозных образований. Кроме того, термин «новые 
религиозные движения» наиболее созвучен с таким принципом научного 
исследования, как объективность. Он ориентирует исследователя воздерживаться 
от крайних субъективных оценок и суждений, не применять к религиозным 
взглядам последователей этого типа движений унизительных характеристик. 
Отсюда вовсе не следует, что «всѐ и всегда в новых религиозных движениях 
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хорошо» и что писать и говорить о них надлежит только в позитивных тонах. По 
нашему убеждению, ошибочным является и противоположное суждение: 
«культы», «секты», «оппозиционные религии» - это всегда плохо. В 
действительности же, «новые религиозные движения» являются сложным и 
противоречивым феноменом, порождаемым совокупностью различных 
факторов. В нем, как и в традиционных верованиях, происходило и происходит 
немало драматических и трагических событий. В то же время подавляющее 
большинство последователей таких движений глубоко ошибочно и негуманно 
причислять к изгоям общества, призывать к ограничению их прав только за их 
«неправильные» религиозные взгляды. 

Говоря о новых религиозных движениях, мы имеем в виду религиозные 
течения, возникшие, как правило, в 60-70-е годы прошлого века. Некоторые из 
них существуют не одно столетие, однако в постсоветских странах они возникли 
на волне перестроечных процессов. Другие, зародившись 15-20 лет тому назад, 
заявляют о своей тысячелетней укорененности в мировой культуре. 

Результатом поисков типологизации возникших религиозных 
объединений стало появление на свет множества их обозначений. Наряду с 
существующими более столетия такими терминами, как «секта», в новых 
типологиях используются определения, ранее не встречавшиеся ни в лексиконе 
православного сектоведения, ни в отечественном светском религиоведении. Речь 
идет о понятиях: «новые религиозные движения», «нетрадиционные или 
альтернативные религии», «внеконфессиональные или неденоминированные ре-
лигии», «псевдорелигии», «возникающие религии». Но еще более широкое 
хождение получили такие определения религиозных новообразований как 
«тоталитарные секты» и «дескрутивные культы». В качестве ключевых 
оснований этих определений выступает набор негативных признаков, которыми 
наделяются большинство неорелигиозных движений и групп. Несмотря на 
сравнительное недавнее появление словосочетаний «тоталитарные секты» и «де-
структивные культы», довольно прочно обосновались они в лексиконе средств 
массовой информации (независимо от их идеологической направленности), в 
оценках новых религиозных объединений другими религиями. Термины 
«тоталитарные секты», «деструктивные культы» и «псевдорелигии» можно часто 
встретить в выступлениях лидеров политических партий и движений, руко-
водителей правоохранительных учреждений. Подобная же терминология нашла 
свое место в документах некоторых местных законодательных и исполнительных 
органов власти, регулирующих деятельность религиозных организаций. 
Отнесение конкретной религиозной группы к тому или иному типу религии 
зачастую определяет отношение к ней властей, общественного мнения, средств 
массовой информации Причисление же конкретного религиозного образования к 
категории, уже в самом наименовании содержащем негативные оттенки, в 
лучшем случае порождает к такой группе настороженное отношение, а порой и 
дискриминации последователей этой категории религиозных организаций. 

 Ныне стало явственно ощущаться отсутствие терминологии, способной 
плодотворно работать на «новом поле», отличающемся религиозным 

разноцветием. Но для многих становилось все более очевидным, что религиозное 
сектантство - это многомерный феномен, которому свойственны характеристики 
и признаки, ускользающие от традиционного для Запада представления о сектах. 

Бесспорным является то, что появление первых сект внутри раннего 
христианства было вызвано возникшими теологическими проблемами. Так 
возникает «дихотомическая пара»: консервативная церковь и перфекционистская 
секта. Но если рассматривать секты, по сути своей раньше являющиеся 
протестными движениями, в контексте сегоднешнего дня, то их протест в 
современной мире обычно не направлен против церкви. Он может быть нацелен 
против государства, секулярных общественных институтов или же этот протест 
может проявляться в виде оппозиции к отдельным институтам внутри общества. 
Существенное изменение обстоятельств привело к тому, что даже в 
христианском контексте становится ныне очевидным - секты не являются 
непременно протестующими против церковных организаций. 

Теперь же, в условиях плюралистического общества, термины «секта» и 
«культы», имеющие уничтожительную коннотацию, больше не являются 
разумными и респектабельными. Кроме того, мы имеем дело с получившими 
широкое распространение религиозными группами, которые действительно не 
охватываются содержанием понятия «секта». Ведь под сектами принято по-
нимать группы, отделившиеся от основной традиции; чаще всего это отделение 
совпадало с процессом зарождения таких групп. 

В начале 1990-х годов мы стали свидетелями грандиозного 
«методологического прорыва» в классификации религий. На свет появился 
новый термин, никогда ранее не применявшийся к обозначению религиозных 
объединений. Речь идет о прилагательном «тоталитарный», которое, в сочетании 
со словом «секта», замышлялось как наименование десятков религиозных обра-
зований, имеющих совершенно не похожие вероучения, обряды, социальные 
программы, численность и состав последователей. 

Творцом термина «тоталитарная секта» считает себя А.Л. Дворкин, 
тогда только что вернувшийся из эмиграции и решивший спасать Россию, как он 
заявил, от самого страшного типа сект - «сект тоталитарных». Но, по нашему 
мнению, истоки возникновения этого понятия следует искать вовсе не в 
очевидности термина «тоталитарная секта». Просто практиковавшийся для 
противодействия распространению религиозных новообразоваваний термин 
«деструктивный культ» обнаружил свою малоэффективность. Большинство 
россиян с ним никогда ранее не встречались. И прежде чем удавалось довести 
смысл этого термина до ума и чувств, необходимо было перевести его на русский 
язык и разъяснить. Совсем другое дело термин «тоталитарный». Заимствованный 
из политологического и пропагандистского обихода времен «холодной войны», 
этот термин тут же вызывает ассоциации с несвободой, лагерями, охраной, 
колючей проволокой, принудительным трудом, скудной пищей и т. д. Перенося 
зловещий, пугающий смысл термина «тоталитарный» на область религии, 
создатели конструкции «тоталитарная секта» рассчитывают таким способом 
существенно усилить обличительный заряд имеющихся определений, 
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предваряющих слова «секта» и «культ». Именно по причине «узнаваемости» 
термина «тоталитарный», активном его использовании в отечественном 
массмедийном лексиконе и закрепилось употребление этого очень «нехорошего» 
термина по отношению к новым религиозным образованиям. 

В пользу такого предположения говорит и такое немаловажное 
обстоятельство: в зарубежных антисектантских изданиях, в том числе 
предназначенных и для массового читателя, термин «тоталитарная секта» не 
встречается. Таким образом, открытие данного термина и «вбрасывание» его в 
широкое обращение можно с большой долей уверенности считать 
отечественным «ноу-хау».  

Но также следует иметь в виду, что значительная часть представителей 
отечественного научного религиоведения в своих исследованиях и 
преподавательской работе не пользуются терминами «тоталитарная секта» и 
«деструктивный культ». Во всяком случае, это относится к московским, санкт-
петербургским и уральским светским религиоведческим центрам и школам. 
Насколько мне известно, и к украинской. Именно за это они удостаиваются 
звания «сектозащитников». Поэтому весьма странно звучит утверждение А.Л. 
Дворкина о том, будто изобретенный им термин «тоталитарная секта» «прочно 
вошел в наш язык и употребляется буквально всеми...». 

Тоталитаризм / от лат. totalitas - цельность, полнота, totalis -весь, полный/ 
- определяется «Политологическим энциклопедическим словарем» как «... 
государственный строй, осуществляющий абсолютный контроль над всеми 
областями общественной жизни».  

На уровне методологическом, сущность тоталитарных представлений о 
социуме, в котором живут люди, состоит в произвольном определении общества 
через какой-то один аспект его жизни. На уровне историческом ложность 
философии тоталитаризма проявляется в провозглашении главнейшей причины 
свершения того или иного события лишь опираясь на одну причину. 

Конкретизация признаков «тоталитарности», их наполнение 
доходчивыми примерами обычно заканчивается выводом о криминальной 
патологии, имманентно присущей данной категории религиозных групп. 
Религиозная же терминология выступает всего лишь ширмой, маскирующей 
изначальную нацеленность тоталитарной секты или культа на нанесение вреда 
личности и обществу. Таким образом, оценочная терминология, первоначально 
рожденная в недрах теологии, трансформируется в понятийный аппарат 
политологии, уголовного и гражданского права. В подробных описаниях 
функционирования религиозных образований тоталитарного типа ценностные 
суждения, анализ вероучи-тельных доктрин и обрядовой практики отходят на 
второй план, уступая место красочным описаниям способов подавления лич-
ности, разрушения семей, совершения членами таких образований уголовных 
преступлений. 

Исходя из сказанного, главным в рассматриваемой терминологической 
конструкции является прилагательное «тоталитарный», задающее сущностные 
(криминальные) характеристики обозначаемых типов религиозных объединений. 

Поэтому использование термина «тоталитарные секты (культы)» представляется 
некорректным не только в религиоведении, социологии религии, но и в 
сектоведении. Данный термин может применяться в уголовном или гражданском 
праве, но в таком случае придерживающийся его обязан брать на себя «бремя» 
поиска доказательств тоталитарной (преступной) природы такого типа 
религиозной организации, ссылаясь на соответствующие судебные решения. 

Обращает на себя внимание абстрактность и неопределенность 
характерных признаков религиозных объединений «тоталитарного» типа. К тому 
же эти признаки не являются устойчивыми, присущими всем типам религиозных 
объединений, относимых к «тоталитарным». В большинстве своем они имеют 
оценочный характер и могут использоваться избирательно. Чаще всего 
упоминаются такие признаки тоталитаризма, как жесткая авторитарная структура 
и обожествление лидера. Но ведь жесткие структуры имеются не только у 
объединений, обычно причисляемых к «тоталитарным», но и, например, в 
католицизме. Да и Папа Римский, глава католиков мира, почитается как 
наместник Иисуса Христа на земле. В последнее время, правда, и католическую 
церковь иногда начинают записывать в «тоталитарные секты», но пока это 
делают лишь не в меру ретивые борцы за искоренение любых проявлений 
«тоталитаризма» в религиозной сфере. 

В то же время во многих духовно-религиозных объединениях, 
причисляемых к «тоталитарным», никогда не существовало жестких структур. 
Скажем, можно не соглашаться с учением семьи Рерихов и даже быть его 
решительным противником, но в то же время в объединениях последователей 
этого учения даже при очень большом желании невозможно обнаружить жесткие 
авторитарные структуры. И, тем не менее, такие объединения почти десятилетие 
клеймятся как «деструктивные и тоталитарные». 

Не лучше обстоят дела и с другими признаками «тоталитарности» - 
контролирование сознания и жесткая регламентация всех сторон жизни. Как и 
предыдущие, эти признаки являются оценочными, «плавающими», и все будет 
зависеть от заинтересованности манипулирующих такими признаками, их 
стремления «наградить» ими определенное религиозное образование. При 
желании к разряду «тоталитарных» могут быть отнесены монастырские обители 
и религиозные ордена, поскольку их вряд ли можно назвать оазисами 
безбрежного духовного плюрализма. А какое адекватное определение можно 
найти мыслям и деяниям тех, кого патриарх Алексий II назвал «младостарцами»? 
«Как правило, - поясняет патриарх, - непременным и единственным условием 
спасения они объявляют полнейшее подчинение себе тех, кто прибегает к их 
руководству, превращая их в роботов, не могущих без благословения такого 
«старца» совершить любое дело, каким бы незначительным оно ни было».  

Оценочный характер терминов «тоталитарные секты» и «деструктивные 
культы» (чаше всего они используются как синонимы), отсутствие в них 
устойчивых типологизирующих признаков создает простор для «творчества». 
Для пущей убедительности названные термины часто иллюстрируются 
устрашающими цифрами и описаниями жутких злодеяний. И подобным творче-
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ством, как уже отмечалось, увлекаются не только начинающие журналисты. Так, 
авторы брошюры «Опасные тоталитарные формы религиозных сект» 
утверждают, что организации такого рода процветают в России, их 
насчитывается многие десятки, а «...втянуто в них от трех до пяти миллионов 
наших сограждан. Они уже стали фанатиками, готовыми на всѐ ради своих 
хозяев, стремятся к мировому господству». Далее приводится пространный 
список преступлений, за совершение которых чаще всего привлекаются 
сектанты. Это и доведение до самоубийства, истязания, похищения людей, 
вымогательства, сексуальные преступления и даже организация массовых 
беспорядков. Таким образам, расплывчатость наименований «тоталитарная 
секта» и «деструктивный культ» позволяет причислять к таким объединениям 
практически любое религиозное новообразование, религиозно-философское 
учение, культурно-образовательное или оздоровительное учреждение, 
молодѐжных неформалов. Было бы желание, а уж понятия «тоталитарной секта» 
и «деструктивный культ» всегда готовы принять в свои безразмерные объятия 
всякого, кого нужно ничтоже сумняшеся заклеймить, не удосуживаясь подумать 
о последствиях бездумного обращения с такими порочащими ярлыками. 

Крайне редко можно встретить попытки как-то развести понятия 
«тоталитарная секта» и «новые религиозные движения». Попытки эти выглядят 
робкими и непоследовательными. Об этом свидетельствует содержание 
«Итогового заявления участников международной научно-практической 
конференции «Тоталитарные секты - угроза XXI века» (Нижний Новгород, 23-25 
апреля 2001 года). В заключительной части документа проводится различие 
между тоталитарными сектами (деструктивными культами), чья идеология и 
практика опасны для личности и общества, и новыми религиозными 
движениями, вероучения и деятельности которых, по-видимому, опасаться не 
следует. Однако такой констатацией авторы «Итогового заявления» и 
ограничились, не поделившись с российским обществом сведениями о том, какие 
же религиозные объединения следует относить к «новым». Но многое становится 
понятным после прочтения содержания «Приложения» к «Итоговому 
заявлению», помещенного вслед за призывом не отождествлять тоталитарные 
секты с новыми религиозными движениями и группами. В «Приложении» 
перечисляются «наиболее известные и опасные современные деструктивные 
культы». Всего их названо свыше 60-ти. При этом в список вошли 
преимущественно религиозные и религиозно-философские объединения, уже 
достаточно активно функционирующие в России. И все они по времени 
возникновения или появления в нашей стране, особенностям вероучений и 
обрядов могут быть отнесены к новым религиозным движениям и группам. 
Поскольку «Итоговое заявление» (вместе с «Приложением» к нему) адресованы 
широкому кругу лиц и организаций и даже помещено в Интернете, то в том же 
самом «Приложении», для большей ясности и во избежание ненужных 
недоразумений, можно было бы поместить и список новых религиозных 
объединений, не относимых участниками конференции ни к тоталитарным, ни к 
деструктивным. 

Творцы и приверженцы терминов «тоталитарная секта» и 
«деструктивный культ» не довольствуются признанием подобных наименований 
лишь как приема классификации религиозных образований. Участники уже 
упоминавшейся нижегородской конференции выступили с инициативой «...о 
внесении в законодательство Российской Федерации изменений или дополнений, 
либо о принятии новых законодательных актов прямого действия с целью 
поставить под жесткий контроль или вовсе запретить деятельность тоталитарных 
сект (деструктивных культов) и групп, подпадающих под определение таковых». 

С учетом высказанных оценок качества понятий «тоталитарная секта» 
(«деструктивный культ») представляется крайне опасным их включение в 
федеральные или местные законодательные акты и тем более прямого действия. 
Применение таких понятий неизбежно приведет к произволу, причины которого, 
повторим еще раз, изначально заложены в размытости, неустойчивости 
признаков, образующих содержание понятий «тоталитарный» и 
«деструктивный». 

Возросшее в гигантских масштабах влияние электронных средств 
массовой информации породило новые виды культа -звезд кино и эстрады, 
выдающихся спортсменов. По своему размаху, вовлеченности многих миллионов 
людей, исступленное поклонение фанов своей команде или кумиру мало чем 
отличается от эмоционального подъема, характерного, например, для бого-
служений некоторых групп неопятидесятников. Да и слово «фан» - сокращение 
от «фанатик»- включает в себя немалое количество людей, прежде всего 
молодежи, которые наделяют как команду, так и ее наиболее успешных игроков 
набором сверхъестественных качеств. А речѐвки, исполняемые фанами во время 
соревнований, своим содержанием и тональностью схожи с молитвенным 
обращением к объекту поклонения. 

В то же время подобное суждение было бы неверно истолковывать как 
своего рода одобрение, прямое или косвенное соглашательство с проявлениями 
безнравственности, обмана, неприкрытых или замаскированных уголовных 
преступлений, происходящих в различных ответвлениях новых религиозных 
движений. Их лидерами и рядовыми членами действительно совершаются 
правонарушения и неблаговидные поступки. Мотивы могут быть самыми 
различными, и они обстоятельно, на большом фактическом материале 
исследованы в монографии «Культы, религия и насилие», написанной 
зарубежными знатоками новых религиозных движений (См.:Bromly D.G., Melton 
G.J. Cults, religion and violence. - Cambridge, 2002). 

По нашему глубокому убеждению, все организации, независимо от их 
типа (государственной, частнопредпринимательской, общественно-
политической, религиозной), совершающие или поощряющие аморальные и 
уголовно наказуемые деяния в одинаковой мере заслуживают порицания и 
осуждения. Но в то же время недопустимо скопом фактически все 
неорелигиозные образования (за редким исключением) выделять из ряда 
многочиспенных светских и религиозных объединений, квалифицировать их как 
преступные, изначально преследующие цель обмана, духовного порабощения и 
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материального обогащения за счет обобранных последователей. Подобное 
утверждение основывается на незамысловатом, но порочном по сути 
умозаключении: поскольку культы, в силу своей природы, непременно 
прибегают к злоупотреблениям и насилиям, а большинство новых религиозных 
движений (если не все) принадлежат к культам, то они de factо являются 
культами с имманентно присущим им набором пугающих характеристик. 

Что касается противоправных деяний, совершаемых религиозными 
объединениями, то ст. 14 действующего федерального Закона РФ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» содержит подробный перечень 
оснований, в соответствии с которыми деятельность религиозных объединений 
может быть ликвидирована или запрещена. Это могут быть принуждение к раз-
рушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан, 
нанесение ущерба нравственности, здоровью, в том числе и с использованием в 
связи с религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 
гипноза. Цитируемый перечень можно продолжить. Но и содержание уже 
приведенных пунктов ст. 14 включает в себя почти все обвинения, выдвигаемые 
против религиозных объединений, чаще всего причисляемых к «тоталитарным» 
или «деструктивным». Поэтому каждый раз, когда становится известно о 
нарушении религиозной организацией или группой ст. 14, следует 
незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и в установленном 
порядке добиваться ликвидации или запрета деятельности такого объединения. 

 
 

* * * 
 
 

УРОК З НЕ-ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ 
АБО ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО ПО-БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ 

 
Єдиної Помісної Православної Церкви, якою найбільше переймається 

Президент у Білій Церкві ще дуже довго не буде. В цьому мене переконали 
недавні події спілкування двох православних громад. 

В одну з неділь, в День пам’яті жертв тоталітарних режимів віруючі 
Греко-Католицької Церкви сподівалися відправити службу з освячення хреста 
та першого каменю під свій храм. Отець Василь, як і належить, запросив на 
свято гостей із прилеглих районів, православних земляків, представників 
інтелігенції міста. Прийшла сюди і я зі своїм чоловіком та найменшим 
онуком у вишиванках, з квітами. Але те, що побачили, святом не назвеш. 
Гамір розлючених людей, транспаранти із такими закликами, що греко-
католикам хоч живими у землю ховайся. Мовляв, Біла Церква – православне 
місто і все тут! 

Шановні, для чого себе та інших вводити в оману? Біла Церква, як і 
багато інших міст України, вже давно, принаймні останніх 15 років, 
перетворилася на місто протестантське. Це - факт доконаний. Він уже 

вкарбувався в історію - хочемо ми цього чи ні. Протестантські конфесії 
збирають величезні зали людей не два-три рази на рік, а стабільно по декілька 
разів на тиждень. Неохристиянські церкви в Україні невпинно зростають. В 
них свої методики роботи з людьми, особливо з молоддю. Вони йдуть до 
людей, а не чекають на випадкового прихожанина. 

Тепер щодо іншої методики залучення до себе віруючих. Ми її не 
лише побачили, а й відчули на собі. Отця Володимира, а донедавна 
Володимира Олександровича Фадєєва, ми знаємо давно. Він був режисером і 
навіть директором Білоцерківського музично-драматичного театру. Дружина 
його, Галина Бойко, була актрисою, а нині працює в єпископаті. Я навчала 
їхню доньку. Що трапилося з цими людьми? Ми знайшли їх іншими : не 
впізнали цього дня. На нинішньому зібранні всі ми ніби опинилися на великій 
театральній сцені якогось сумбурного, алогічного спектаклю, із сюжетом 
недоречним і дисонансним до навколишніх подій. Отець Володимир (Фадєєв) 
та отець Михаїл (Кабулей), обидва із УПЦ Московського патріархату, 
привели сюди хористів, молодих послушників у чорних рясах, різного віку 
парафіян із хоругвами, плакатами і, як завжди (так сказали мені люди), з 
портретом царя Миколи ІІ. Вони несамовито кричали, грубо штовхали греко-
католиків, гупали їм по спинах кулаками, як у барабани. Я вперше у своєму 
житті побачила істинну небезпеку релігійного фанатизму, думала, що він 
канув у лєту разом із «легендарним» попом Гапоном. Але виявляється 
невмирущі послідовники його живуть ще й нині, в тому числі й у нас в Білій 
Церкві. 

Постраждалі греко-католики взялися за руки, зробили живий коридор 
для своїх священиків і намагалися утриматися на майданчику законно 
виділеної їм міською владою довгоочікуваної землі для довгоочікуваного 
собору й не чинили адекватного опору озвірілим православним. 
 Я не витримала, почала діяти. Підійшла до о. Михаїла Кабулєя і попросила 
дати відповідь на кілька запитань: Що протиправного вчинили греко-
католики тут? Чим порушили вони Конституцію України? Чи не 
зареєстрована їх громада в місті і вони самовільно зайняли землю 
Московського Патріархату? У відповідь почула, що не в цім суть акції, а в 
тому, що Біла Церква – православне місто і греко-католиків тут не було. 

У багатьох країнах світу українці, росіяни, інші народи раніше не 
проживали, це тепер вони поселилися і, звичайно, повідкривали свої церкви, 
згідно із «Загальною Декларацією прав людини», затвердженою ООН, яка діє 
в усьому цивілізованому (крім людоїдських племен) світі. Як же трактувати 
аргумент о. Михаїла в контексті статті 18 даного документу: «Кожна людина 
має право на свободу думки, совісті і релігії, це право включає свободу 
міняти свою релігію чи переконання та свободу в ученні, богослужінні та 
здійсненні релігійних та ритуальних обрядів». А це значить, що якщо у 
нашому місці «двоє чи троє в Ім'я Моє (Христове – Т.П.) зібрані, там Я серед 
них» (Євангелія від Матвія 18:20). А їх, греко-католиків, сьогодні у Білій 
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Церкві більше 300 осіб. Вони мають повне і законне право побудувати в місті 
свій храм. 

Віруюча паства православної церкви може й не знати Основного 
Закону України, зокрема його Статті 35, яка фіксує, що «Кожен має право на 
свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 
релігійну діяльність. Не відбулося б нинішньої прикрої сутички, якби всі 
знали, особливо окремі священнослужителі, статтю 1 «Загальної Декларації 
ООН з прав людини»: «Усі люди народжуються вільними й рівними за своєю 
гідністю та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один 
стосовно одного в дусі братерства». То ж і не зіпсувався б знаменний день 
для греко-католицької громади через антихристиянську поведінку окремих 
вірних УПЦ Московського Патріархату, якби останні знали гарантовані 
міжнародними й українськими законами права людини і діяли у відповідності 
з ними.. 

Біла Церква – поліконфесійне місто, як зрештою і вся Україна. Так 
було колись, так є й зараз. Куди ж поділася старовинна добра традиція 
українців возводити храми віруючим інших конфесій або релігій, допомагати 
їм у скрутний час? Є чимало історичних свідчень, коли в одному селі 
православні будували бідним лютеранам кірху, або греко-католики в роки 
другої світової війни ховали у підвалах своїх церков переслідуваних 
нацистами іудеїв, а іудеї давали гроші православним на будівництво їхніх 
церков. 

А те, що сталося в Білій Церкві зараз, схоже на провокацію, яку 
греко-католики нейтралізували високою культурою поведінки, витримкою і 
навіть мужністю. Надто часто можна почути в конфесіях, що спасенні Богом і 
ним вибрані будуть лише вони – баптисти чи харизмати, Свідки Єгови чи 
католики, мормони чи православні. І кожен, інколи войовниче (як сьогодні), 
відстоює своє віровчення. В мене інше переконання: спасенні будуть 
незалежно від певної конфесії, а люди глибоко порядні, істинно віруючі, із 
світлою чистою душею. 

Я й моя сім’я не належимо до греко-католиків (нас запросили на захід 
як почесних гостей). Але в цей день мимоволі щось зрушилося в душі. Ми 
побачили дві церковні громади Білої Церкви, з якими поруч живемо, 
працюємо, виховуємо дітей та онуків, у міру сил своїх щось творимо в місті, 
однак у ці хвилини вони були надзвичайно різні. Одні безпощадні в гніві, 
розлючені, постраждалі ж – спокійні, зосереджені і лише повторяли: «Вони 
не відають, що діють. – Прощаймо їх!» та хвилею рухалися від штурханів 
«ближніх своїх», православних земляків.  

А я з отієї наруги, сорому за зіпсоване людям свято, почала мимоволі 
промовляти чи то проповідь, чи то молитву. Не знаю, де й взялися слова: 
«Господи, подивися на оцю ганьбу! І не вір, що діється вона в ім’я Твоє. 
Душпастирі перетворили паству свою на розлючених вовків. Цікаво, як би 

розцінив отаку поведінку їхній митрополит Володимир (Сабодан)? Адже 
постановою одного із Соборів обіцялося Президенту України В.Ющенку, що 
вірні УПЦ Московського Патріархату не будуть брати участі в 
антидержавних протистояннях та політичних акціях, а також цілком і 
повністю підтримують намір Президента створити в Україні Єдину Помісну 
Православну Церкву на рівноправних засадах. А рівноправні засади - це 
насамперед дотримання Конституції України, міжнародних правових норм, а 
ще й моральних засад Євангелії Христової. Помісна Церква – це буде щось 
нове, поки що невідоме і недосяжне, бо воєдино у злагоді і любові мусять 
об’єднатися чотири церкви, які відправляють службу за православним 
обрядом – Українська Автокефальна Православна Церква, Українська 
Православна Церква Московського Патріархату, Українська Православна 
Церква Київського Патріархату, Українська Греко-Католицька Церква. 

Пожвавішалі люди розповіли мені, що коли в Білій Церкві будували 
храм Покрови Божої Матері Київського Патріархату, то віруючі 
Московського Патріархату теж чинили жорсткі протидії. В селі Пилипча 
Білоцерківського району була спалена ними навіть нова церква Київського 
Патріархату. Отець Володимир (Фадєєв) підбурював своїх підлеглих проти 
Української церкви в селі Потіївка. А сьогодні на оцьому місці вони викопали 
хрест, який ще раніше заклали греко-католики, чим содіяли собі великий гріх 
за всіма християнськими канонами. Я протестую проти подібних методів 
навернення у віру. З цієї нагоди хтось сказав дуже влучні слова: Бог не 
спитає, до якої церкви ти належав, Бог спитає чи ти був людиною? Нині ХХІ 
століття, а не темні віки середньовіччя. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
Заслужений діяч мистецтв України, 

почесна членкиня Всеукраїнського об’єднання Союзу українок, 
почесна громадянка міста Біла Церква 
 
 

* * * 
 

В Інституті філософії НАН України ім. Г.С.Сковороди 22 травня відбулася семінар-
нарада керівників структурних підрозділів у справах релігій обласних та 
міських державних адміністрацій. Голова Державного комітету України у  
справах національностей і релігій Олександр Саган у своїй доповіді 
проаналізував особливості розвитку державно-конфесійних відносин в 
сучасній Україні. Практично закінчене формування  управлінських структур 
релігійних спільнот країни. Сьогоденням церков і релігійних організацій 
опікуються 328 духовних центрів та управлінь. Підготовка священнослужителів 
здійснюється у 192 вищих та середніх духовних навчальних закладах.  О.Саган 
звернув увагу керівників структурних підрозділів у справах релігій обласних та 
міських державних адміністрацій на необхідність наповнення практичною 
діяльністю міжцерковних рад при облдержадміністраціях, які вже створені в 
більшості регіонів України. Він особливо наголосив на неприпустимості 
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лобіювання на регіональному рівні чиновниками 
місцевих держадміністрацій тієї чи іншої Церкви чи 
релігійної організації. «Державний комітет України 
у справах національностей і релігій наполягає на 
неухильному дотриманні норм чинної Конституції, 
зокрема статті 35, яка говорить, що жодна релігія не 
може бути визнана державою як обов’язкова та 
положень Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» стосовно того, що усі релігії, 
віросповідання та релігійні організації є рівними 
перед законом. Встановлення будь-яких переваг або 
обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної 

організації щодо інших не допускається» — зазначив О.Саган. Він  повідомив 
також, що в даний час Держкомнацрелігій України бере участь в доопрацюванні 
законопроекту про реституцію, який розробляло Міністерство юстиції України. 
Йде мова про те, щоб передбачити в проекті закону механізм повернення 
культових будівель або відшкодування їх вартості. В разі, якщо на культову 
будівлю претендуватимуть декілька релігійних організацій, це проблемне питання 
має розглядатися на засіданні міжцерковних рад при облдержадміністраціях.  

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко (№71 
від 15 квітня 2008 року) за результатами зустрічі із членами Всеукраїнської 
Ради Церков та релігійних організацій Держкомнацрелігій України 
підготовлено проект постанови КМУ «Про утворення Комісії при Кабінеті 
Міністрів України з питань забезпечення прав церков і релігійних організацій 
в Україні»; надіслано листи до членів ВРЦіРО з проханням надати пропозиції 
щодо внесення змін до Конституції України; доопрацьовується проект 
Концепції державно-конфесійних відносин та проект Закону України «Про 
повернення майна культового призначення релігійним організаціям», які, 
після узгодження із заінтересованими міністерствами і відомствами та 
членами ВРЦіРО, у листопаді 2008 року будуть подані на розгляд Кабінету 
Міністрів України. 

Вивчивши законопроект депутата Верховної Ради від фракції НУНС Москаля Г.Г. 
"Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті і релігійні 
організації" (про запобігання діяльності релігійних культів деструктивного 
типу і тоталітарних сект)", Духовне управління буддистів України заявляє, 
що ухвалення даного законопроекту як закону приведе до значних 
ускладнень між релігійними організаціями і державними органами, 
викличе значну міжконфесійну напругу і серйозно підірве імідж України як 
правової держави як серед українських віруючих, так і на світовій арені.«Ми 
розглядаємо цей законопроект як спробу розділити всіх громадян України на 
"перший" і "другий" сорт залежно від їх релігійних переконань і конфесійної 
приналежності... Прикриваючись словами про боротьбу з абстрактними 
"тоталітарними сектами" і "деструктивними культами", які не мають чіткого 
юридичного визначення, депутат Москаль Г.Г. фактично намагається 
створити якусь "державну церкву", витіснивши на узбіччя духовного життя 
решту всіх релігійних організацій і конфесій», – сказано у відкритому 
Зверненні Духовного управління буддистів України від 26 травня за підписом 

Предстоятеля управління Дорже Жамбо Чойдже-лами. Пункт законопроекту 
про те, що "Релігійна громада здійснює свою культову діяльність виключно на 
території того регіону, де зареєстрований її статут» в Духовному управлінні 
буддистів України розцінюють не інакше як «спробою створення духовних 
гетто», а пункт законопроекту про те, що "іноземні громадяни не мають права 
бути членами і входити в керівні органи (мати керівні посади) в релігійних 
організаціях, зареєстрованих в Україні» – «спробою повернутися до 
тоталітарної практики "залізної завіси"». Обурення у буддистів викликав 
також пункт законопректу про те, що «якщо керівний центр релігійної 
організації знаходиться за межами України, йому не може належати на правах 
власності нерухоме майно в Україні, а також майно, яке визнане пам'ятниками 
культури». У Духовному управлінні буддистів України це розцінюють, як 
«заклик забирати храми і монастирі", які є визнаними пам'ятниками культури" 
у таких, наприклад Церков, як Католицька, Православна Московського 
Патріархату або буддійська (оскільки вельми сумнівно, що Папа Римський, 
Патріарх Московський або Далай-лама приймуть громадянство України)». На 
думку представників буддизму, в новому законопроекті «чітко окреслюється 
завдання всіляко урізувати права нині існуючих релігійних спільнот і окремих 
віруючих, а положення цього законопроекту, за яким "щорічній перереєстрації 
в державному органі України у справах релігій в перебігу перших десяти років 
діяльності підлягають статути (положення) релігійних громад, які не належать 
до вже зареєстрованих релігійних об'єднань та віросповідань, що існують в 
Україні (конфесій)", називається "прямою дискримінацією". Духовне 
управління буддистів України рішуче наполягає на відхиленні Верховною 
Радою цього законопроекту, як такого, що порушує основні конституційні 
права віруючих України. 

Різку критику з боку релігійних громад, що входять до складу Апостольської 
християнської Церкви України (АХЦУ), викликав опублікований на 
сайті Верховної Ради новий законопроект, який стосується релігійного 
життя в Україні. Проект внесено народним депутатом України Москалем 
Г.Г. і має назву: «Закон України про внесення змін до Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» (щодо запобігання діяльності 
релігійних культів деструктивного типу та тоталітарних сект)». На думку 
представників АХЦУ, ці зміни до релігійного законодавства можуть привести 
до кризи у відносинах між державою та релігійними організаціями, кризи у 
міжконфесійних відносинах. Складається враження що Україна рухається в 
протилежний бік від демократії, хтось готує Україну не до вступу в Євросоюз, 
а до вступу в державу, якою керуватиме «військова хунта». Звернення  
підписав ст. єпископ Апостольської Християнської Церкви в Україні 
Володимир Токарев. В Апостольській християнській Церкві України 
ініціюють кампанію зі збору підписів громадян проти прийняття цього 
законопроекту. Листи відсилатимуться на ім’я Президента України, Прем’єр-
міністра, Спікера ВР та автора нового законопроекту. 

Учасники оркестру народних інструментів баптистської церкви «Дім 
Євангелія» Києва відвідали своїх братів і сестер по вірі в столиці Білорусі 
Мінську. Їх там прийняли у новозбудованій церкві. Виступаючи перед 
гостями, пастор столичної громади Рачковський сказав: «У Білорусі Бог 
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відкрив двері церкви для проповіді Євангелії та приходу грішників, а в 
Україні – їх взагалі зняв з петель». Часопис «Євангельська нива» (№1) - орган 
ВСО ЄХБ, коментуючи ці слова, зазначає: «І це правда: адже ми, українці, 
маємо повну свободу в духовній діяльності, у віросповіданні, у поширенні 
Слова Божого і проповіді Царства Небесного. Але як часто ми не цінуємо 
нашого привілею, не користуємося тим, що маємо, і не усвідомлюємо, який 
благословенний час переживаємо в Україні. Ми вже звикли до цієї духовної 
свободи й охолоджуємося у вірі Христовій». 

Вчені Росії протестують проти клерикалізації освіти, ганьблення 
конституційного принципу світськості російської держави. Більше 1700 
вчених із різних регіонів РФ закликали Президента Росії не допустити 
зростання нетерпимості, лицемірства і конформізму із-за введення в школах 
країни примусово викладання «Основ православної культури». На думку 
вчених, викладання в державній школі основ віровчення тієї конфесії, яка 
традиційно домінує в певному регіоні, неминуче призведе до пониження 
соціального статусу учнів, які мають інше віросповідання чи світогляд. Тим 
більше, що існують недержавні релігійні навчальні заклади (недільні школи, 
духовні академії, медресе та ін.). Вони забезпечують потреби в освіті для тих, 
хто цього потребує, не вступаючи в суперечку з Конституцією РФ і не 
створюючи джерело напруги в суспільстві. «Це призведе до розколу країни за 
конфесійною ознакою, що не можна допустити». Проти порушення 
світськості освіти в Росії, клерикалізації її шляхом введення «Основ 
православної культури», націоналістичного виховання молоді в такий спосіб  
влітку 2007 року  виступило 10 академіків РАН, серед яких були й Нобелівські 
лауреати Ж.Алферов і В.Гінзбург.  Текст їх протесту був опублікований в РП. 

В комітетах Верховної Ради розглядається законопроект «Про внесення змін 
в Кримінально-процесуальний кодекс України (щодо дотримання 
таємниці сповіді)». Його автор – депутат ВР Володимир Марущенко. 
Пропонується захистити права українських священиків і доповнити частину 1 
статті 60 названого кодексу  таким пунктом: «Священнослужителі не можуть 
бути допитані як свідки щодо інформації, одержаної ними під час сповіді». 
Нині маємо суперечку законів з цього питання. Якщо Закон про свободу 
совісті забороняє вимагати інформацію про зміст сповіді, то Кримінально-
процесуальний кодекс допускає допит священика про зміст того, що їм 
довірили чи стало їм відомо під час  сповіді. При цьому Кодекс, а не Закон є 
пріоритетним для правоохоронних органів. Ініціатива депутата В.Марущенка 
знайшла підтримку з боку Церков України (Газета по-киевски. – 27 травня). 

 
 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 

 
АРТИКУЛИ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ 

 
Не знаючи тих положень, на основі яких було укладено Берестейську 

унію в 1596 році, вороги її часто вигадують те, що хочуть, лиш би тільки 
сфальсифікувати її сутність. Владик, які йшли на її укладення при цьому 
оголошують зрадникам православ’я, відступниками від Східного обряду. Нині 
т.зв. «підгірцівські єпископи», ігноруючи гарантоване Артикулами право 
митрополита на висвяту єпископів, ставлять під сумнів єпископські висвяти 
митрополита Йосифа Сліпого, а звідси висновують нелегітимність нинішнього 
керівництва УГКЦ. Щоб зрозуміти, що все те є явно не так, наведемо повністю 
документ, на основі якого відбулася Унія Української Церкви з Римом. 

―Артикули, для яких потребуємо гарантії від панів римлян, перш 
ніж приступимо до єдності з Римською Церквою: 
 Залишити (нам) давню сповідь, що Дух Святий походить не з двох начал і не 

подвійним походженням, але з одного начала, як з джерела, від Отця через 
Сина. 

 Щоб молитви, Богослужіння та обряди залишилися без змін та щоб усе те 
було в нашій мові. 

 Щоб Тайни Найсвятішого Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа в 
цілому були збережені так, як ми їх дотепер уживали, під обома видами – 
хліба і вина, та щоб це було збережене для нас повічні часи в цілому й 
ненарушно. 

 Щоб Тайну св. Хрещення і його форму було збежено нам ненарушно так, як 
ми дотепер її служимо, без будь-якого додатку. 

 Про чистилище не будемо сперечатися, але дамо себе повчити Святій 
Церкві. 

 (Ми) готові прийняти новий календар, якщо не може залишитися по старому, 
однак без порушення Пасхалії і наших свят так, як це було в часі згоди, бо 
маємо деякі свої особисті свята, яких панове римляни не мають. 

 Щоб нас не примушувано до процесії в день Божого Тіла, бо в нас є інший 
спосіб почитання (тих Святих) тайн. 

 Також перед Великоднем, щоб нас не примушувано до свячення вогню, 
калатання й інших церемоній, але щоб ми залишалися в наших церемоніях 
згідно з порядком і уставом нашої Церкви. 

 Щоб подружжя священиків залишено непорушеними, за винятком 
двоєженців. 

 Владицтва і митрополії та інші духовні достоїнства і посади надавати лиш 
особам руського народу і віри. Зберегти звичай-право українських єпископів 
вибирати свого Митрополита. 
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 На свої свячення наші Владики не потребують дозволу з Риму, їх святить 

Митрополит. Новий Митрополит посилає до Папи або до його представника 
в державі лише заяву послуху. 

 З уваги на рівну єпископську гідність (наших єпископів) з єпископами 
латинського обряду, наші єпископи домагаються місця в сенаті для 
Митрополита і єпископів. 

 Якщо з часом приступить до єдності решта українського народу та інші 
православні Сходу, щоб Унії не посуджувано за те, що їх випередила в цій 
єдності. 

 Непослушні єпископам священики, зокрема ж чужинці-зайди (греки – О.Ш.) 
не сміють правити духовні служби в наших дієцезіях. 

 Не дозволяти на перехід з руського обряду на латинський. 
 Щоб подружжя між римлянами і Руссю вже були вільними, без 

примушування до релігії (до переходу на католицтво і латинський обряд — 
О.Ш.), бо ми вже в одній Церкві. 

 Загарбане церковне добро повернути, а те, що в посіданні нашої Церкви, має 
залишатися таким назавжди. 

 Після смерті Митрополита чи єпископа майном Церкви має розпоряджатися 
Капітула, а не приватні особи. Приватне ж майно Церковних достойників 
переходить родині, згідно з тестаментом чи законом держави. 

 Архимандрити, ігумени і ченці мають належати під судовласть місцевого 
єпископа, згідно з монашим правом нашої Церкви. 

 Щоб у Трибуналі, між духовними римлянами, ми також мали двох своїх 
(представників — О.Ш.) для пильнування справ наших Церков. 

 Щоб духовенство Української Церкви мало однакові права і привілеї з 
латинським кліром і було вільне від церковних податків (супроти 
духовенства латинського обряду — О.Ш.). 

 Щоб панове римляни не забороняли нам дзвонити в наших церквах у Велику 
П’ятницю, в містах і всюди. 

 Щоб не було заборонено ходити до хворих з найсвятішими Тайнами, 
публічно та зі свічками і в ризах, згідно з нашими приписами. 

 Забезпечити свободу на релігійні процесії у святі дні. 
 Не перемінювати церков на костели. А хто з панів знищив чи ушкодив 

українську церкву, щоб її поправив чи поставив нову. 
 Церковні Братства мають належати під судовласть місцевого єпископа чи 

Митрополита, а не до когось іншого. 
 Щоб було вільно закладати школи, семінарії, друкарні. 
 Священиків, які надуживають свого сану (дають розводи і т.п.), якщо вони 

покарані єпископом, державна влада чи поодинокі магнати не сміють їх 
протегувати, ні допускати до священослужіння, аж поки вони не 
виправляються. 

 Щоб усі Церкви були лише під владою єпископа і церковної влади (а не 
світських осіб — І.Ш.). 

 Екскомунікованих з Української Церкви, Римська Церква не сміє приймати 
до себе, Українська ж Церква робитиме те ж саме з екскомунікованими 
латинниками. 

 Якщо з часом до Унії приступить і решта українського народу чи й Грецька 
Церква і якщо у зв’язку з тим постануть якісь зміни в уставах (праві) чи 
обрядах, щоб уніатам було дозволено з тих змін скористатися (до них 
долучитися – І.Ш.). 

На всі ці Артикули потребуємо згоди і запевнення від Св. Отця Папи, щоб інші, 
які ще вагаються, бачучи, що все своє маємо ненарушеним, тим скоріше 
прийшли до цієї святої єдності. 

 
Дано Року Божого 1595, місяця червня, дня першого, за старим календарем. 

 
Підписи: 

Михайло — Митрополит Київський і Галицький, Іпатій — єпископ 
Володимирський і Берестейський, Кирило Терлецький — Божою милостю 
екзарх, єпископ Луцький і Острозький, Леонтій Пелчицький — єпископ 
Пінський і Турівський. 

До документу були прикріплені 8 печаток, між якими печатка Гедеона 
Балабана - єпископа Львівського, Д. Звируйського - єпископа Холмського, Йони 
— архимандрита Кобринської церкви св. Спаса. 

 
Папа Климент VІІІ погодився із всіма тими ―Артикулами‖ і прийняв 

нашу Церкву як Помісну, тобто самостійну, національну Церкву Українського 
Народу, в лоно Христової Вселенської Церкви. Якщо ж пізніше ми втратили 
багато наших прав і привілеїв на користь Римської Курії чи Східної Конгрегації, 
то це сталося скоріше з нашої вини. Наші теперішні зусилля із створення 
Українського Патріархату – це не бажання ласки, а домагання повернення нашій 
Церкві прадавніх прав. 

Отець Іван ШЕВЦІВ(Австралія) 
 
 

*** 
 
 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НЕ ХОЧЕ БУТИ УКРАЇНСЬКОЮ? 
 
Під час роботи однієї із секцій травневої конференції «Історія релігії в 

Україні» у Львові виступив один викладач з навчального закладу УГКЦ, який 
заявив, що Українська Греко-Католицька Церква не є національною, а 
християнською й відтак вселенською. На мою репліку: «А для чого тоді Ви 
потрібні українцям, взагалі Україні?» він щось внятне відповісти не зміг. А 
власне саме тому, що Греко-Католицька Церква була Українською, вдалося 
зберегти українство, Львів став «українським п’ємонтом». Національністність 
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Церкви не суперечить вченню Христа про П’ятидесятницю, коли кожний 
апостол йшов до визначеного йому народу й прилучав його до християнства 
через його мову, а відтак через те, що є душою кожного етносу. Проголошуючи 
те, що для християнства немає ні елліна, ні іудея, ні скіфа, Христос цим не 
заперечував національну належність своїх послідовників (так цю думку читають 
церковні імперіалісти, зокрема Церква Московського Патріархату), а говорив, 
що, прийнявши християнство, ти можеш залишатися й елліном, й іудеєм, і 
скіфом, що кожний народ може «ходити стежками своїми» (Дії 14:16), а мова 
кожного – «жодна з них не без значення» (1 Кор. 14:10). То ж цураючись 
національного, нова когорта діячів ГКЦ діє в дусі тих тенденцій, про які  пише 
Євген Іванків у надісланому до «Релігійної панорами» матеріалі. Застереження 
автора статті, що УГКЦ зорієнтована не на поєднання в перспективі Церков  
Київської традиції, а відсторонення від того, що засвідчує її східну 
християнськість, виступаючий на конференції засвідчив. Пригадую сказані мені 
одного разу нині відомим діячем УГКЦ слова (не стану тут його називати), що 
ми для заспокоєння старшого покоління ще говоримо про свою належність до 
східного християнства і діємо у відповідності з цим, а вже нову зміну священства 
виховуємо по-іншому. ... засвідчив справедливість цього визнання. Але то є 
внутрішня справа Церкви. Свої дії і наміри вона мала б співвиміряти з 
християнською ментальністю українців і їх прагненням до національного 
самоутвердження (А.Колодний). 

 
 

*** 
 

Євген ІВАНКІВ 
                 

ПРОТИУКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕРКВІ 
 
Прочитавши на сторінках  преси репортаж про форум „Молодь-

Христові‖, що відбувся в Києві на завершення IV сесії Патріяршого Собору 
УГКЦ, багато людей із  старшого покоління напевно запитає тоді себе: „А чому 
не пов'язано цього форуму нашої молоді із величавим здвигом української молоді 
у Львові 1933 року, під патронатом Великого Митрополита Андрея 
Шептицького, з могутнім, незабутнім українським релігійно-національним 
гаслом „Українська Молодь - Христові"? Чому цього не зроблено? Чому також 
головна тема цієї IV сесії Патріяршого Собору була така якась дуже загальна, 
невизначена: „Молодь у Церкві третього тисячоліття»? Бо ж у першій мірі тут 
йдеться про українську молодь і українську Церкву. 

Крім загальнолюдських і загальноцерковно-релігійних проблем ми ще 
маємо свої власні українські проблеми і потреби, які треба полагодити, як, 
наприклад, справу українського екуменізму, питання поєднання Українських 
Церков Київської традиції, потреби нашої власної церковної ідеології і церковної 
політики. Також і майбутність нашої УГКЦ у світлі ватиканської „остполітики" є 

дуже непевною. Як відомо, Ватикан планує, далеко йдучу, римо-католизацію 
України, тому трактує нашу УГКЦ не як справжню помісну, самоуправну 
одиницю (згідно з постановами Другого Ватиканського Собору і Артикулами 
Берестейської унії), але як якусь підрядну частину Римо-Католицької Церкви. Всі 
ці проблеми повинні були бути предметом дискусій на цій сесії Патріяршого 
Собору. 

Патріярх Йосиф прибув у вільний світ 1963 року з незвичайно важливим 
та актуальним кличем «За єдність Церкви і Народу!».Наша Українська Церква 
завжди була тісно пов'язана зі своїм рідним українським народом. Завдяки цій же 
Церкві наш народ пережив всі свої історичні лихоліття і дочекався відродження 
власної державності. Завданням нашої Церкви є продовжування цієї тісної 
співпраці зі своїм народом, його оборона перед наступами темних ворожих сил, 
виховання молодого покоління у здоровому українському релігійно-
патріотичному дусі. Тому і головна тема цієї сесії Патріяршого Собору, що 
відбулася в Самостійній Україні, в Золотоверхому Києві, повинна б була бути 
інакша, наприклад: «Українська молодь-майбутнє нашої Української Церкви і 
нашого народу». Так, на жаль, не сталося. 

В нашому церковному житті щораз частіше спостерігаємо прояви 
релігійно-національної невизначеності чи навіть самозаперечення. Замість того, 
щоб принести до Києва українську релігійно-національну ідеологію і таким 
чином причинитися до українізації Києва,  наш церковний провід приніс в 
столицю  універсалізм і космополітизм. І яка нам користь з цього т. зв. 
„перенесення" центру УГКЦ зі Львова до Києва? І таких прикладів українського 
самозаперечення в нашій Церкві знаходимо більше. Ось у 2003 році провід УГКЦ 
проголосив цей рік Роком Родини. Багато тоді говорилося і писалося про цей Рік 
Родини і її велике значення для Церкви і держави, але немає чомусь ні одної 
згади про Українську Родину як дуже важливу клітину Українського Народу, 
Української Держави, Української Церкви. Чому? Що властиво криється за тим 
нашим самопонижуванням? Як можемо очікувати, щоб чужі нас шанували, коли 
самі себе не шануємо? Але на цьому ще не кінець! *?Синод УГКЦ, що відбувся у 
вересні 1999 року, запропонував ' ( змінити офіційно назву нашої Церкви. У звіті 
з діяльності цього Синоду написано, що в дискусії на тему офіційної назви цієї 
церкви, покликуючись на папські документи, „спростування з боку вірних 
України і діаспори" (важко в це повірити) єпископи запропонували змінити назву 
„Українська Греко-Католицька Церква" на таку, яка б краще відповідала 
первісній традиції нашої Церкви, зокрема на «Київська Католицька Церква». Це 
рішення не є остаточним. 

Це дуже дивна пропозиція, бо Київську Церкву Володимира Великого 
ніяк не можна назвати „Католицькою" в сучасному розумінні цього слова. Це 
була радше „Київська Православна Церква" в євхаристійному сопричасті з 
Константинополем та іншими церковними центрами, а відтак і з Римом. Коли 
уважно приглянемось до цієї нової запропонованої назви „Київська Католицька 
Церква", то відразу зауважимо відсутність двох важливих елементів, які 
визначували б нашу національну українську і східну духово-обрядову тотожність 
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нашої Церкви. Ця загальна назва „Київська Церква" може відноситися до якоїсь 
східно-слов'янської церкви, в якій, крім українців, можуть ще бути росіяни і 
білоруси, а може навіть ще й польські римо-католики, які розбудовують своє 
церковне життя на всіх територіях України. Хто господарюватиме тоді в такій 
інтернаціональній Церкві? Напевно не ми! А наша унійна Церква осягнула 
вершок свого розвитку не в Києві, тільки у Львові, в Галичині і перейшла в 
історію як ця Славна Українська Греко-Католицька Церква митрополита Андрея, 
Патріарха Йосифа і митрополита Володимира (Стернюка). Виглядає, що з 
Ватикану йдуть ці доручення і пропозиції змінити назву нашої Церкви і навіть з 
нашого церковного лексикону викреслити слово «Український», як якесь 
„незгідне" з духом католицького «благочестя». Може й тому спотворено 
історичне гасло митрополита Андрея з 1933 року «Українська Молодь – 
Христові», відкидаючи слово «Українська». 

Серед цієї загальної українофобії в нашому церковному житті приємно 
буде вказати нам на один виїмок. Ним є Український Католицький Університет у 
Львові. Не лише в назві, але і у всіх своїх повідомленнях, зверненнях, бюлетенях, 
звітах з діяльності, в конференціях, наукових дискусіях тощо слово 
„Український" дуже часто вживається і ніхто проти цього не протестує. Ані 
Ватикан. Як це пояснити? Дуже легко... 

Слово „Католицький" після слова „Український" вказує на загальний 
католицький характер цього університету. А загальне слово „католицький" 
означає те ж саме, що й  «римо-католицький». А експансія римо-католицизму в 
Україні є якраз головним пріоритетом Ватиканської «ост політики». Тому 
популяризація загального католицизму серед українського народу, як ідея 
„Католицької України" чи „Католицької Церкви", а вже особливо тип „українця-
католика" є Ватиканові дуже потрібні. Але чи така синтеза українства і римо-
католицизму є дійсно можливою? Історія доказує, що ні. Римо-католицизм в 
Україні ніколи не був, не є і не буде українським, все служитиме польським 
інтересам і дуже погано записався на сторінках нашої історії. Про це виразно 
свідчить доля Холмщини, Підляшшя, а також і Засяння. 

Дуже побажаним було б, щоб наш Український Католицький 
Університет перейменував себе на „Український Греко-Католицький" або 
„Православно-Католицький" і почав діяти в цьому дусі: в дусі українських 
церковно-релігійних традицій. Щоб більше уваги присвячував сучасній 
українській церковній проблематиці, українському екуменізмові, питанню 
поєднання Українських Церков Київської традиції. Також і питання єдності 
Вселенської Церкви треба розглядати не в дусі римо-католицизму, а в дусі 
традицій християнських першого тисячоліття, коли й Україна стала христи-
янською, незалежною від чужих церковних центрів. 

 
 

*** 
 
 

ПРОБЛЕМИ МОВИ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 
 
В нашому часописі ми вже неодноразово наголошували на тому, що 

більшість релігійних спільнот України в мовному питанні постають 
вірними учнями мовної політики Комуністичної партії. Російськість їх 
богослужбогового життя засвідчує їх антиукраїнськість. Мова – душа 
народу, головна ознака його національної ідентичності. В Україні 
державною мовою є українська. Коли ж релігійні спільноти нехтують цим, 
вони практично працюють проти українського відродження, проти 
постання України як суверенної держави. Відтак постає питання, а чи ж 
мають право вони на свою діяльність в нашій країні. Це питання не 
актуалізовувалося під час вивчення студентами університету «Києво-
Могилянська Академія» курсу «Релігієзнавство – 2». Для себе його 
актуалізувала студентка Галина Лодзь. Вона надіслала до часопису 
«Релігійна панорама» свою статтю-рзмірковування «Мовна ситуація в 
сучасних релігійних організаціях», яку ми нижче видруковуємо із 
збереженням авторського стилю. 

 
«Тавро філолога – це всерйоз і надовго. 
Власне, воно не відпускало мене впродовж усього курсу 

«Релігієзнавства - 2», хоча було відчутним іще під час cпецкурсу «Неорелігії 
світу». Зустрічі з керівниками різних релігійних організацій – це дуже цікаво й 
пізнавально, але мене не полишало бажання відволіктися від релігійних питань, 
які ми обговорювали, і сконцентруватися на мові цих людей. Чомусь здається, 
що те, як вони говорять, багато в чому висловлює їхню позицію щодо країни 
загалом і прихожан зокрема.  

Мовна ситуація в церквах, на мою думку, взагалі дуже показова. У 
світській державі церква мала б знаходитися поза політикою, проте на практиці 
це важко зреалізувати. Тим більше, що віряни не перестають бути громадянами 
своєї країни й представниками нації. Але якщо щодо православних церков це 
питання беруть до уваги, то про інші конфесії часто забувають. А дарма! 

Власне, свій розгляд хочу розпочати якраз із православних церков. 
Спершу подивимося на інформаційні ресурси: якщо в УПЦ КП, УАПЦ та 
УАПЦЛ (Українська автономна православна церква Львова) вони суто 
україномовні (що, в принципі, зрозуміло), то в УПЦ МП – двомовні (з 
переважанням російської), а в СПЦ (Старообрядна православна Церква) – тільки 
російськомовні (що теж, в принципі, природно). Можна говорити про різні сфери 
впливу, зокрема Західна і Східна Україна. Однак це не виправдання, оскільки 
мова, якій надають перевагу в церкві, багато в чому визначає політичну її 
позицію.  

На жаль, із вищевказаних церков наша група зуміла відвідати тільки 
УПЦ МП. І, мушу визнати, попри чудові умови спілкування й безперечну 
інтелектуальність співрозмовників, моє враження про неї не змінилося. 
Україномовність предстоятеля церкви митрополита Володимира (Сабодана) – це, 
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звичайно, позитивно. Нас також запевнили, що і в єдиній українській духовній 
академії, яку курує УПЦ МП, навчання проводиться паралельно українською й 
російською мовами – причому другою тільки для студентів-іноземців, яким 
легше нею спілкуватися. Цю наївну віру порушили тести двох студентів академії, 
які лежали в одній з аудиторій, куди нашу групу провели для ознайомлення. 
Незважаючи на те, що прізвища студентів ніяк не іноземні, тести було 
віддруковано російською – і російською ж заповнено. Мені, звісно, не довелося 
поспілкуватись із самими студентами, але чомусь закралася підозра щодо 
основної мови академії.  

Однією з найбільш пам’ятних зустрічей було спілкування з Яковом Дов 
Блайхом – головним рабином Києва й України. Як громадянин США, він цілком 
непогано розмовляє англійською. Проте за 17 років в Україні навіть російською 
мовою оволодів не дуже гарно. У принципі, це зрозуміло – іудаїзм як релігія 
спирається на національну спільноту, і рабин не вимушений знати українську, 
для нього пріоритетніші іврит з ідишем… Однак це - не виправдання. Після фраз 
на кшталт «Бог будет наказать тех, который не верует в него» концентруватися 
на змісті розмови з рабином було насправді важко:всю увагу забирала форма 
спілкування.  

Це жодним чином не порушення законів. Українське законодавство 
взагалі дуже толерантне до іншомовності. Однак ставлення до співрозмовників у 
таких речах виявляється одразу, а більше того - ставлення до держави, в якій 
людина живе досить довго й займає доволі високу посаду.  

Звичайно, бувають і цікавіші варіанти – наприклад, англіканський 
пастир слов’янськими мовами, якщо я правильно його зрозуміла, не розмовляє 
взагалі. Такі ситуації найперше виникають здивування: як він спілкується з 
вірянами? Проте, напевно, можна сподіватися на освіченість прихожан церкви. 
Однак теж дуже цікаво: чому пастир дозволяє собі бути більшим невігласом, 
аніж його паства?  

Можливо через дуже суб’єктивну симпатію, але все ж я більше схильна 
розуміти ситуацію архієпископа Івана Юрковича, папського нунція в Україні з 
2004 року. Він, котрий не затримується в державі довше ніж на п’ять років і 
виконує передовсім дипломатичну місію, може покладатися на перекладача й не 
дуже турбуватися про знання мови. Однак, що найцікавіше, в його резюме на 
сайті www.rkc.lviv.ua вказано, що архієпископ «володіє італійською, 
хорватською, іспанською, німецькою, французькою, англійською, російською та 
українською мовами». Відповідно виникає запитання щодо рівня, який означає 
«володіння» цими мовами. 

Усі наші співрозмовники (окрім англіканського пастора, звісно), в 
принципі, нормально розуміють запитання, задані українською мовою, проте йти 
далі цього, ймовірно, не вважають за потрібне.  

Але найбільшим здивуванням (в неприємному сенсі слова) виявилося 
спілкування з Генрі Мадавою, котрий приїхав до Києва вивчати авіаційну 
інженерію, але якому Бог нібито сказав, що необхідно «почати Церкву, яка була б 
доступною для кожної людини» (цитата із сайту церкви «Перемога», 

www.victorychurch.org.ua). Власне, його персона – це гарна ілюстрація ставлення 
іммігрантів до України, яке варто терміново виправляти змінами в законодавстві. 
Пан Мадава живе в Україні навіть довше, ніж рабин Яків Дов Блайх, але їхні 
проблеми з мовою доволі співмірні.  

Найцікавіше, що пастор був студентом українського університету – 
тобто мусив якось здати вступні іспити й навчатися, проте спілкується він так, 
наче приїхав із Зімбабве зовсім нещодавно.  

Його оцінка рівня співрозмовників теж дещо подивувала нашу групу. 
Навіть знаючи, що перед ним студенти, які спеціалізуються з релігієзнавства (а 
підозрюю, що він таки знав, та й із аудиторії періодично лунали репліки щодо 
цього), Генрі Мадава вирішив, що доцільно буде освіжити в їхній пам’яті 
елементарну теорію щодо поділів церкви, виникнення протестантизму й інших 
подібних питань. Не знаю, варто це розцінювати як неповагу, заговорювання 
зубів чи щось інше, але було смішно й некомфортно водночас. Одним словом, 
харизматичний лідер своєї харизми чомусь не проявив. Сайт церкви «Перемога», 
до речі, існує у двох мовних версіях – російською й англійською, що теж 
показово. 

Що цікаво, представники обох організацій, з якими ми мали нагоду 
познайомитися, - Асоціації журналістів, видавців та мовників християн 
«Новомедіа» (Руслан Кухарчук) і Українського Біблійного Товариства 
(Володимир Броновицький) – спілкувалися українською мовою. Можливо, це 
пов’язано з їхньою національною приналежністю, а може з тим, що організації ці 
не так релігійні, як громадські. Однак було приємно, особливо на фоні 
попередніх зустрічей. 

І, звичайно ж, не можу не згадати про заняття, яке було справді чудовим 
(фактично єдине, якщо забути про поїздку до кришнаїтів – але, зрозуміло, 
причини захоплення дещо відрізняються). Це зустріч із Главою УГКЦ 
кардиналом Любомиром Гузаром. Слухати його було насправді приємно, і мовне 
оформлення відіграло далеко не вирішальну роль у цьому, хоча, звичайно, якби 
кардинал розмовляв російською, враження могли б бути не такими позитивними. 

Я все більше схиляюся до думки, що мова людини все-таки визначає 
певні її риси – від способу думання до позиціонування себе, хоча в контексті 
курсу «Релігієзнавства - 2» це може бути дещо оригінальний висновок. 

З іншого боку, певні релігієзнавчі думки на цю тему у мене теж 
з’явилися. Найперше вони стосуються того, що пастир мав би спілкуватися з 
прихожанами їхньою питомою мовою. Оскільки нації як такі сформувалися саме 
після занепаду «сакральних» мов – латини, грецької, старослов’янської (але про 
це детальніше у Бенедикта Андерсона), - то природно припустити, що тепер має 
відбуватися зворотний процес сакралізації мов національних. В ідеалі такою 
мовою мусить бути українська (розумію всю утопічність цієї ідеї на сьогодні, але 
не припиняю в неї вірити); у крайньому випадку – російська, але нормальна 
розмовна російська, яка б не звучала «очуднено» для вірян. Річ, в принципі, 
навіть не в питаннях поваги до прихожан як представників певної нації (бо якщо 
вони самі себе в такому ракурсі не поважають, вимагати цього від інших 
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смішно), але в певних психологічних нюансах (наприклад, почуття 
неповноцінності, яке може виникати у прихожанина) і у правових моментах, 
котрі, повторюся, занадто мало розроблені». 

 
 

*** 
 
 

ОПЫТ УКРАИНСКИХ РЕЛИГИОВЕДОВ 
 

Несмотря на малоприятный опыт своего общения с некоторыми, 
особенно конфессионально ангажированными журналистами, этот человек по-
украински приветлив и относится к представителям СМИ вполне демократично. 
Увы, но некоторые российские коллеги уже успели продемонстрировать свою 
непреодолимую тягу к «желтизне» и ярко выраженную идеологическую 
ангажированность и в Украине. Тем не менее, не воспользоваться возможностью 
побеседовать с «главным украинским религиоведом», как традиционно именуют 
этого ученого в большинстве стран Европы и Нового Света, было бы грешно. В 
результате, теперь мы можем предложить вниманию нашей читательской 
аудитории в некотором сокращении беседу с руководителем Отделения 
религиоведения Института философии НАН Украины, доктором философских 
наук Анатолием КОЛОДНЫМ 
 
Сравнительно молодая на общем фоне наука «религиоведение» заявляет 
сегодня о все большей степени своей актуальности. Особенно заметно это на 
примере стран постсоветского пространства, где низкий уровень 
достоверных знаний о религии в результате большевистского эксперимента, 
серьезно осложняет многие стороны нашей жизни. В одних странах 
ситуация откровенно катастрофическая, в других – пусть и не без проблем, 
но обещающая какие-то скорые просветы. Украина в этом отношении 
заметно опередила все другие новообразовавшиеся государства, в том числе 
и Россию. Какое место в этом в украинского религиоведения? Какую роль 
играет оно в этом процессе и какое приобретает значение? 
Анатолий КОЛОДНЫЙ: Прежде всего замечу, что мы ни с кем не соревнуемся, 
а поэтому наши достижения есть наши, наш опыт есть наш. Начну с того, что это 
все же опыт. Ведь этим летом мы будем отмечать уже семнадцатилетие 
Отделения религиоведения Института философии нашей Национальной 
Академии наук. Отделение было создано на базе отдела религиоведения, 
который существовал раньше в Академии, и филиала московского института 
атеизма. Тогда произошло их объединение, но из тех сотрудников бывшего 
института, которые поначалу пришли в Отделение, у нас только один остался: 
занимается он историей религии. Теперь же, в основном у нас религиоведческая 
молодежь, поскольку произошли изменения в парадигме восприятия церкви и 
религии, в частности в оценках религиозных феноменов. После крушения 

социалистического порядка, когда стало возможно не использовать «опийные» 
оценки религии марксизмом-ленинизмом, все те, кто оказался, как говорится, не 
с нами, потихоньку ушли куда-то на другую работу. 
Сегодня наше Отделение можно сказать единственное из всех других академий 
наук постсоветского пространства, где работает 25 опытных сотрудников очень 
цельного коллектива. Этого наверное больше нигде нет. Даже в РАН, кажется, 
всего лишь пять человек.  
Но нам показалось и этого мало. Дело в том, что религиоведение имеет много 
дисциплинарных образований – философия религии, история религии, 
конфессиология религии, социология религии, психология религии, этнология 
религии и так далее. Даже с нашим сравнительно большим составом Отделения 
мы не могли качественно охватывать все эти религиоведческие дисциплины в 
своих научных исследованиях. Поэтому и пошли по пути создания Украинской 
Ассоциации религиоведов, объединив в ней, кроме академических религиоведов, 
всех вузовских преподавателей религиоведения. Кстати, у нас религиоведение в 
ВУЗах является обязательной дисциплиной. Теперь мы имеем в разных регионах 
страны восемнадцать своих областных организаций - очагов, «точек», где на 
уровне каждой области создаются коллективы, подобные нашему отделению.  
 
Что это дает на практике? 
Как я уже сказал, все это дало нам возможность охватывать в исследованиях 
более широкий круг религиоведческих проблем. Каждая из входящих в 
Ассоциацию региональных «точек» в основном специализируется на какой-то 
тематически особой проблеме. Например, уже восемнадцатая конференция по 
истории религии – то есть, по историко-религиозной проблематике, - состоялась 
вот недавно во Львове. Этими темами здесь особенно внимательно занимаются, 
ежегодно издают сборники трудов по проблеме. По вопросам религии и церкви в 
годы советской власти у нас специализируются в Полтаве. Проблематикой 
взаимосвязи религии, нации и этносов специально занимаются в Тернополе, 
религией и социумом - в Черновцах. То есть каждая из этих 18 религиоведческих 
«точек» имеет, кроме всего прочего, и свою специализацию, в направлении 
которой они должны каждые 2-3 года организовывать конференцию по итогам 
работы, издавать коллективные монографии или научные сборники. 
Все это дало нам возможность объединить, централизовать немалый научный 
потенциал. И сегодня наша Ассоциация религиоведов насчитывает более 250 
человек. Как-то раз я показывал президенту Академии Наук Б.Е. Патону наши 
публикации, а он поинтересовался, сколько людей работает в нашем Отделении 
религиоведения. Когда узнал, что чуть меньше трех сотен, то стал спрашивать, 
что же это за институт такой, что он не знает о его существовании. И мне 
пришлось объяснять, что дело в умении организовать, объединить все 
существующие религиоведческие организации и координировать, кооперировать 
их исследовательскую работу в пределах всей Украины.  
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Нам удалось это сделать. И теперь одних лишь конференций, на которые 
собираются религиоведы разных специализаций со всей страны, да и из 
зарубежных стран, мы проводим свыше десяти ежегодно.  
 
Это небольшие конференции или такие же многолюдные, как нынешняя, 
посвященная бытию религии в условиях постмодерна, свободе бытия 
религии? 
Участников всегда довольно много. Во Львове, скажем, было где-то 150 человек 
участников. Она проводилась на базе Музея истории религии. До конференции 
издали два тома материалов, каждый из которых имеет свыше 800 страниц… На 
каждой конференции, проводимой нами, всегда много участников имеем, а 
одновременно много и серьезной работы проводим по изданию их материалов, 
рекламе их итогов в СМИ. Конференции – это не только теоретические 
размышления. Они должны заканчиваться обязательно своими практическими 
рекомендациями, должны засвидетельствовать практическую востребованность 
религиоведения. В их работе принимают участие и богословы из различных 
конфессий, студенты религиоведческих специализаций вузов. Кстати, у нас ещѐ 
есть Молодѐжная Ассоциация религиоведов, объединяющая аспирантов и 
студентов-религиоведов. Этим летом мы будем проводить уже восьмое занятие 
Международной летней молодѐжной религиоведческой школы. Подготовка 
научной смены – для нас актуальная проблема.  
 
Координирование научных исследований, расширение условий для 
информационного обмена… Чему еще способствовало появление 
Ассоциации?  
Во-первых, в том, чтобы наши государственные структуры почувствовали, что 
такая научная организация действительно есть, что она компетентна, 
состоятельна в научном смысле. Служба президента, правительство и различные 
министерства стали обращаются к нам по многим вопросам за консультациями. 
Мы работаем в составе образуемых ими различных комиссий. Таким образом 
религиоведение из сугубо теоретической плоскости стало естественнее 
переходить в практическую сферу. С нашим участием теперь решаются многие 
вопросы, касающиеся практики религиозной жизни Украины – в областях 
духовного возрождения, свободы бытия религии и вероисповеданий, церковно-
государственных отношений, межконфессиональных отношений ...  
Будем откровенны, что если в стране сегодня существует и действует свыше 
сотни различных религиозных течений, объединяющих около 34 тысяч 
религиозных организаций, то полного мира между ними никогда не будет, 
поскольку каждая религия изначально исходит из того, что только она верна, 
только она истинна. Перед нами же стоит задача формирования толерантности 
отношений между различными конфессиями, минимизации конфликтных 
ситуаций на религиозной почве. Поэтому мы едем в регионы, едем в разные 
области, вместе с местными государственными органами собираем там 
руководителей местных религиозных организаций и предлагаем им помощь в 

разрешении их проблем, спрашиваем об их трудностях в плане свободы 
вероисповедания и других вопросов их бытия. И вот когда они все вместе 
бывают на таких встречах, когда посидят, да и пообщаются друг с другом, то 
между ними возникают уже другие отношения. Иной раз говорят, что надо же, я 
раньше его – лидера баптистов или адвентистов - и не замечал, хотя и на улице 
мог встречать. Вот хорошо – теперь знакомы будем. А в Запорожье архиепископ 
Василий, помню, даже сказал: Я как-то уже привык, что мы всегда говорили что-
то осуждающе в адрес других, неправославных верующих, без конкретных 
оснований критиковали их. А сейчас я впервые увидел своими глазами и 
услышал, что вы делаете на самом деле, как вы занимаетесь 
благотворительностью – так, теперь я прошу извинения от имени своей 
организации за то, что мы вас чернили раньше… 
 
По сути, вы выступаете в роли просветителей … А с представителями 
власти вам тоже доводится общаться? 
Если обращаться к практическому религиоведению, то доводиться вместе 
работать. Причем, очень важно всегда учитывать неразрывность двух моментов – 
теоретической религиоведческой основы и практического религиоведения. 
Сейчас, например, в Украине готовится проект закона о свободе совести и наши 
специалисты работают в комиссии по его подготовке. Ставится вопрос о 
разработке концепции церковно государственных отношений - мы будем 
работать и там. Работаем в комиссиях Кабмина по реституции, проблемам 
религиозного образования. Далее. Если даже у наших высших должностных лиц 
возникают какие-либо вопросы, связанные с религией и религиозной жизнью, то 
они тоже обращаются, прежде всего, к нам. Скажем, взялись рассматривать 
вопрос об анафеме гетману Мазепе: пришел запрос на предмет того, как смотрят 
на эту проблему религиоведы нашего Отделения. Или какое-то мероприятие 
было в Запорожье. Туда приехавшие из-за границы меннониты пригласили 
нашего премьера, а он обращается к нам с вопросом: ехать или не ехать? 
Хорошо, что обратился. Потому что предыстория там такова: когда запорожских 
казаков из Сечи вышибли, то на их место приехали из Германии именно 
меннониты. Значит, если премьер на их мероприятии выступать станет, то 
вполне возможны будут и обоснованные возмущения со стороны казачества. Мы 
рекомендуем: лучше не ехать, просто послать приветствие. 
Как видите, обращаются к нам по разным вопросам – от серьезных до, казалось 
бы, незначительных. Кроме того, делаем мы и официальные экспертные 
заключения по различным вопросам религиозной жизни. Каждая выполненная 
плановая научная тема (а таких свыше двадцати было) также, кроме издания 
коллективной монографии, предполагает написание научно-аналитического 
материала. За год больше десятка серьезных экспертных заключений мы делаем 
для различных государственных органов. Даем заключения и по документам, 
письмам, которые поступают туда от других организаций, частных лиц. 
Госкомитет по делам национальностей и религий Украины присылает нам на 
экспертизу издаваемую некоторыми конфессиями религиозную литературу. 
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Например, ту, которая распространяется, как мусульманская, с просьбой 
исследовать и дать заключение на предмет того, чисто религиозная она или, 
вдруг смотри, экстремистская. То есть, нужда в религиоведческом участии в 
жизни растет и без глубоких знаний наших научных сотрудников, скажу так – 
религиоведческой образованности, этого не было бы. 
 
… то есть, ученый-религиовед, это прежде всего знания … 
… и принцип незаангажированности, профессиональная внеконфессиональность.  
Действуя в научном поле, наши сотрудники не должны никоим образом 
ориентироваться на свое вероисповедание или позволять себе какие-либо 
конфессиональные предпочтения. У меня работают православные, харизматы, 
язычники, греко-католики, мусульмане... Их религиозные убеждения - это их 
личное дело. Кем бы ты ни был по своему вероисповеданию, ты должен быть 
прежде всего объективен, тактичен и толерантен в отношении всех, с кем 
доводится общаться, про кого приходится писать. Кстати, формально это все 
признают и приветствуют, но такая толерантность иногда, надо сказать, не очень 
нравится некоторым конфессиям. Потому что срабатывает старое мышление: 
одним хотелось бы, чтобы только их церковь защищали и пропагандировали как 
единоистинное, другим – только их религиозное направление исследовали, 
третьим – научно обосновали и все другие религиозные течения законодательно 
запретили... Поэтому нашим ученым всегда приходится подчеркивать, что они 
внеконфессиональны, что они не вправе быть пристрастными, потому что это 
будет уже не наука. Объективность, историзм, мировоззренческий плюрализм, 
внеконфессиональность – вот основные принципы нашей исследовательской 
работы. Именно наша внеконфессиональность в значительной мере дает 
возможность гораздо успешнее общаться с самыми разными религиозными 
организациями и людьми всевозможных вероисповеданий, получать от них 
желаемый материал для исследований. Созданная нами Библиотека религиоведа 
получает свыше 80 религиозных газет и журналов. Конфессии привозят нам 
изданные ими книги. Религиовед имеет живой, реальный объект исследования. 
Читай написанное и изданное конфессиями, встречайся с ними и пиши научные 
работы, а не надѐргруй из Интернета что и где кто-то сказал о религии. Это – не 
наука, а своеобразный плагиат. 
 
Но, наверное, найдутся те, кому и это тоже … не понравится? 
Тоже бывает. Иной раз говорят: «… что-то вы стали часто с мормонами общаться 
или с протестантами. Может вы и сами мормоны?». Мне в таких случаях 
остается только удивляться, потому что труднее вспомнить, с кем мне не 
приходится общаться. Например, тот же американский профессор Коул Дьюрем, 
который является одним из сопредседателей оргкомитета проводимых нами 
ежегодно научных конференций по вопросам свободы бытия религии, – мормон. 
С ним мы знакомы с 1993 года. Он в Международной академии свободы религии 
и вероисповеданий отвечает за проведение таких конференций. Я знаю Коула как 
объективного и грамотного специалиста, кстати, тоже с внеконфессиональным 

подходом в своей научной и практической правозащитной деятельности. Почему 
я с ним не должен обющаться? Но я общаюсь не только с мормонами. В 
монастыре у буддистов не раз ночевал; ночевал и в православных и 
кришнаитских монастырях. И с Марией Деви Христос лично знаком, даже у себя 
в квартире встречался – так, что же теперь, я буддистом стал, или кришнаитом, 
или в белые братчики подался? Или стал висарионовцем, поскольку и с ним 
встречался. Встреча с первыми лицами конфессий – объязательный элемент 
нашей работы. По 38-часовому учебному курсу «Религиоведение-2» в 
университете «Киево-Могилянская Академия» мы имеем на каждом новом 
занятии встречу студентов с руководителями основных конфессий страны, 
носителями определѐнных религиозных учений. 
 
Даже на самой конференции нельзя было не заметить, что представители 
религиозных организаций – православные, протестанты, кришнаиты, 
сторонники НРД относятся к представителями научного религиоведения с 
симпатией…  
Представители различных конфессий к нам идут, потому что они нам доверяют. 
Даже больше, наверное, доверяют нам, чем государственным органам. Если у 
них какие-то проблемы возникают, то идут к нам, пишут, просят помочь решить 
тот или иной вопрос. Вот караимы, например, пишут из Симферополя, мол, 
Анатолий Николаевич, у нас беда: приехали какие-то иудеи, ведут раскопки, 
кладбища наши копают, считают, что мы иудеи, а поэтому ведут себя как 
хозяева. Но мы не иудеи. Если мы Ветхий Завет признаем, то это не значит, что 
мы иудеи. Христиане его также приняли, но их же из-за этого не причисляют к 
иудеям. Но беда в том, что и чиновники наши говорят, что караимы – это секта 
иудейская и т.д.  
Пришлось помогать, пришлось мобилизовать и Институт философии, и Институт 
истории. Все направили свои заключения в Крым, в правительство. В конечном 
итоге все нормализовалось: убрали этих гробокопателей, восстановилась 
справедливость. Или сейчас у нас в Украине назревает проблема с исламом. В 
Отделении мы создали группу по исламу. Думаем сейчас над тем, чтобы не 
допустить у нас в Крыму чего-то подобного вашей Чечне. Поэтому надо заранее 
быть в курсе того, что там происходит. Скоро едем туда для изучения 
религиозной ситуации, потому что в Крыму уже появилось где-то 40 общин 
ваххабитов. Определенная угроза того, что будет развиваться что-то 
нежелательное там, есть. В нашем штате есть один научный сотрудник, который 
постоянно проживает в Крыму. Он сообщает, что там мусульманскими партиями 
какие-то новые институции ислама создаются…Надо ехать и изучать на месте 
ситуацию. Беда только в том, что вся эта наша практическая работа недостаточно 
финансируется Академией наук. Трудно спонсора найти на такие научные 
проекты. 
 
Обстановка в Крыму, вероятно, во многом зависит от религиозного 
климата? 
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Да, виноваты бывают и местные власти. Вот, хотя бы памятная ситуация с 
соборной мечетью. Поставили в Симферополе собор Московской Патриархии и 
там же, неподалеку, должны были возводить соборную мечеть. Но по поводу 
места, на котором это собирались сделать, у властей возникли возражения: мол, 
мусульманскую мечеть в парковой зоне строить нельзя, поэтому предлагаем вам 
место на Ялтинской. Когда на Ялтинской уже начались работы, снова - «нет». 
Какие-то новые причины, которые всегда можно придумать – дорогу расширяем 
и так далее, поэтому будете где-то на Луговой. Ладно. Стали готовиться к 
строительству на Луговой. И тут вдруг говорят, что на территории Симферополя 
для мечети вообще места нет, так что стройте где-то за чертой города. Вполне 
естественно, что мусульмане возмутились таким откровенным издевательством, 
завезли стройматериалы на Ялтинскую и уже строят там мечеть. Конечно же, мы 
тоже поддержали их в этой ситуации – нельзя же так издеваться над верующими. 
Но и с чиновниками мы работаем. Причем, во всей Украине. Да, вот, даже на 
этой конференции, например, присутствуют все областные уполномоченные по 
делам религии. Мы ежегодно их приглашаем на такие конференции, даже ищем 
деньги для оплаты их приезда в Киев. В деле утверждения свободы совести мы – 
соработники с Госкомрелигии Украины. 
 
В чем выражаются зримо результаты научной деятельности Вашего 
Отделения, Ассоциации религиоведов? 
Если говорить о научной работе, то за последние двенадцать лет мы имеем, если 
можно так сказать, книжно-брошюрной и журнальной формы около 300 
публикаций. Я не считаю статей, которые кто-то где-то в других местах (в каких-
то сборниках, энциклопедиях, газетах) напечатал. Таких свыше 500 за это же 
время. Кроме того у нас есть три своих периодических издания: ежегодник 
«Религиозная свобода», которого вышло уже 12 выпусков; квартальник 
«Украинское религиоведение» (выпущено 45 единиц) и информационно-
аналитический ежемесячник «Религиозная панорама» (выпущено свыше 90 
номеров). Еще в 1996 году мы издали «Религиоведческий словарь». Сейчас 
работаем над трѐхтомной «Украинской религиоведческой энциклопедией» на его 
основе. Первый том думаем издать в этом году. В 2000 году мы издали итоговый, 
почти в 900 страниц большого формата, наш труд «Академическое 
религиоведение». Сейчас мы его переиздаѐм в электронном виде. В настоящее 
время нами выполняется 10-томный проект «История религий в Украине» на 
украинском языке. Когда мы только брались за это издание, то побаивались даже. 
На сегодня уже семь томов издано, восьмой - в печати. Так что осталось еще два.  
 
Впечатление все это производит, конечно, весьма солидное. Впрочем, как и 
нынешняя конференция, один лишь перечень тем докладов на которой 
говорит сам о себе. Судя по ее названию, вы давно вышли на 
международный уровень…  
Причиной тому то, что мы с самого начала задумывали все в расчете на 
международный масштаб, на открытость, вхождение украинского 

религиоведения в международный научный ареал по нашей специальности. Это 
было немаловажно. Нас хорошо знают во многих странах, поскольку мы 
сотрудничаем с крупными международными религиоведческими организациями 
– Международной ассоциацией историков религии, Международной 
ассоциацией социологов религии, Международной ассоциацией религиозной 
свободы, Международной академией свободы религии и вероисповеданий, 
Международной ассоциацией религиоведов Восточной и Центральной Европы. 
Сотрудничаем с Парламентом религий мира, с Ассамблеей религий мира, рядом 
университетов зарубежья. Это дает нам возможность поддерживать 
непосредственные контакты с коллегами из разных стран, принимать гостей и 
выезжать за рубеж. За последние 8 лет наши сотрудники выезжали в зарубежные 
страны на различные научные кворумы, творческие встречи, международные 
религиозные мероприятия больше сотни раз – в США, Англию, Россию, Индию, 
Японию, Австралию, Польщу... Мы проводим у себя много международных 
конференций. Нас посетило свыше ста пятидесяти зарубежных коллег-
религиоведов, практических работников религиозной сферы. Вот и эта 
конференция у нас – традиционная. Мы проводим ее совместно с нашими 
зарубежными коллегами и друзьями. Кстати, с целью укрепления наших связей 
мы ввели даже членство в нашем Отделении религиоведения, куда принимаем 
наших иностранных коллег почетными научными сотрудниками. У меня в связи 
с этим появляется повод иногда поинтересоваться у них, не забыли ли они о 
своем отчете о проделанной работе, что они сделали для пропаганды 
украинского религиоведения в их странах ? Мы выполняем совместные научные 
проекты с нашими польскими, российскими, американскими коллегами-
религиоведами… 
 
Судя по масштабу своей деятельности Отделению религиоведения 
Института философии подобало бы давно стать самостоятельным 
институтом Национальной Академии Наук… Почему вы не идете на 
создание собственного отдельного Института религиоведения? 
Меня часто об этом спрашивают. Наше Отделение, конечно, значимая структура. 
Сейчас в нем работает 7 докторов наук и 12 кандидатов наук, научная молодѐжь. 
На подходе еще 3 доктора. Имеем свою аспирантуру и докторантуру. Поэтому, 
даже если бы мы и собирались выделаться с институт, то надо бы подождать, 
когда докторов наук станет 10, так как это предусматривало бы другие тарифы 
заработной платы. 
Но с другой стороны, как руководитель Отделения я думаю, а зачем мне 
заниматься финансами, хозяйственными вопросами, транспортом, вахтерами и 
уборщицами, ремонтом крыши, помещений и др? Пока мы находимся в составе 
Института философии, в нем есть хозяйственная часть, которая всем этим 
занимается. А мы (и я в том числе) занимаемся наукой. Поэтому, должность 
директора отдельного института меня как-то не особенно привлекает: для 
успешной научной деятельности и всеукраинского менеджера религиоведческих 
исследований нынешнее положение заместителя директора Института и 
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руководителя Отделения, президента Ассоциации религиоведов оптимально. Тем 
более, что наше Отделение существует фактически как самостоятельная 
институция в структуре Академии наук. Ученый совет у нас свой, есть свой совет 
по защите диссертаций на соискание научных степеней по философии, истории и 
социологии, свой совет по координации всех религиоведческих исследований на 
территории Украины, имеем отдельную строчку в бюджете. Поэтому, к чему мне 
от добра – добра искать? Вот и не стремимся к самостоятельности. Нас 
устраивает и автономия. Да и коллектив у нас уникальный – дружный, 
сплоченный. Сколько работаю, но не помню никаких склок или даже сплетен. 
Очень человеческие у нас в Отделении отношения… 
 
Верно ли говорят, что наука становится полноценной лишь тогда, когда она 
обращена к жизни? 
Я считаю, что наука не должна быть наукой в себе. И наше религиоведение не 
должно быть средством удовлетворения просто чей-то любознательности. Мы не 
работаем по принципу: я выбираю эту тему, поскольку это мне интересно. 
Можешь выбирать, но работай над ней внепланово. Всегда нужно ставить 
вопрос: кому нужны твои исследования? Поэтому в планировании своей научной 
работы критерий практической, а не только теоретической значимости у нас 
актуален. Из-за такой ориентированности часто получается так, что философы 
наши, мои ученики продолжают работать не в Отделении, а где-то еще. 
Некоторые из них стали сегодня государственными людьми, работают в СМИ. 
Одного моего сотрудника профессора Александра Сагана в декабре прошлого 
года председателем Государственного Комитета Украины по делам 
национальностей и религии назначили. Я-то надеялся, что уйду на пенсию, а он 
вместо меня потом будет. Раньше на этой должности в Комитете также работал 
наш сотрудник доктор наук Виктор Бондаренко. Так что кадры мы готовим и 
имеем качественные. Почти все наши научные сотрудники работают по 
совместительству где-то в вузах, особенно на религиоведческих специализациях 
в университетах, где нужно читать различные спецкурсы, которые не всегда 
могут прочитать вузовские преподаватели. Уже стали приглашать наших на 
работу по совместительству даже в духовны учебные заведения. Мы работаем 
сейчас над темой по практическому религиоведению, пытаемся определить пути 
и возможности достижения теоретического религиоведения сделать достоянием 
духовной жизни общества, учебно-воспитательной работы, значимыми при 
научной разработке концепции государственно-конфессиональных отношений, 
утверждении свободы совести. Религиовед в обществе, как и представители 
других областей знаний, должен быть востребованным. Скорее это определило 
нашу сохранность и статус нашего бытия в научном мире Украины.  
 

Интервью для PORTAL.RU 
московского журналиста Михаила Ситникова 
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Сафронов Андрей. Йога: физиология, психоматика, биоэнергетика. – Х., 2007. В 

книзі запропонований раціональний підхід до практики йоги, що грунтується на 
фізіологічній, психосоматичній і біоенергетичній сутності вправ йоги. Вперше 
розглянуто принципи побудови йогівських комплексів, даються внутрішні 
критерії вірності виконання вправ, сформульовані раціональні підходи до 
медитативної практики. Книга ілюструється фотографіями і малюнками. Книгою 
зацікавляться любителі йоги й езотеріки. 

Сафронов А.Г. Психопрактики в мистических традициях от архаики до 
современности.- Х., 2008. В книзі дається комплексне, ретроспективне 
дослідження феномену психопрактик. Тут вперше з’ясовано відмінності 
релігійних, окультних та езотеричних психопрактик. В праці розглянуто такі 
питання, як місце змін стану свідомості в культурі і релігії, роль релігії у 
формуванні і підтримці соціотипу, культурне значення езотеричних 
психопрактик. З’ясовано також філософські і релігійні корені сучасної 
психотерапії. 

Безертинов Р.Н. Древнетюркское мировоззрение «Тэнегрианство». – Казань, 
2006. В книзі розглянута давня релігія тюрків і монголів й традиційний тюркський 
світогляд. Розповідається про календар і писемність, про божества і духів. 
Описано традиції, побутова культура, ритуали, молитви. Як багато сучасних 
вчених, автор справедливо вважає, що тенгріанство є давнім тюркським 
монотеїзмом, який існував паралельно з язичництвом і шаманізмом. Багато 
тюркських народів до цього часу зберігають в реліктовій формі давні вірування й 
традиції, що видно і на прикладі кримських караїмів. Як і в давніх тюрок, у них 
здавна національними кольорами є білий, жовтий і голубий. До ХХ століття 
матері зберігали пуповину дитини, розглядаючи її як оберега та ін. (Къырым 
къарайлар. - №5). 

100 человек, которые изменили ход истории. - №9. – 2007. Видання подає 
інформації про Галілео Галілея, а також тих, хто був впереддивлячим в баченнях 
Всесвіту – Дж. Бруно, І. Кеплер, І.Ньютон, Д. Мільтон та ін. Йде мова про наукову 
революція в умовах панування обстоюваної церквою біблійної картини світу. 
Люди гинули, ламалися під репресивними діями Церкви. Визнав її помилку лише 
Папа Іван Павло ІІ. Через 352 роки після того, як Галілея було проголошено 
єретиком, Ватикан офіційно визнав це звинувачення помилковим. Цим самим 
(чогось про це не говорять і не пишуть) було визнано хибним християнське 
бачення світу. То ж будемо чекати того дня, коли Ватикан (та й інші конфесії) 
визнають хибним і своє ставлення до вчення Дарвіна, бо ж біблійна версія появи 
людини із-за своєї примітивності не витримує наукової критики. 

Реституція церковного майна: міжнародний та вітчизняний досвід. Збірник 
матеріалів. - К., 2007. У збірник, підготовлений до друку Держкомнацрелігій 
України, ввійшли тексти виступів учасників Круглого столу з такою ж назвою. 
Розглядаються організаційні і правові основи процесу реституції церковної 
власності, питання відновлення майнових прав релігійних організацій – колишніх 
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власників на культове майно. В книзі видрукувано цифровий матеріал про стан 
конфесійного різноманіття України. 

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій. 1996-2007. Збірник 
офіційних документів. – К., 2007. Збірник офіційних документів ВРЦіРО 
підготував до видруку Секретаріат Ради. Збірка включає Положення про Раду, 
інформує про ті релігійні спільноти, які є її членами. 

Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії УПЦ КП.- 2007. - 
№1-2. Спеціальний номер збірника присвячено черговій річниці Всеукраїнського 
Православного Собору УАПЦ, що відбувся у червні 1990 року. В збірнику 
вміщено документи, які прослідковують процес унезалежнення Української 
Церкви від Московсько-Православної Церкви України. Відтворено величезну 
роль, яку відіграв єпископ Іван (Бондарчук) у формуванні УАПЦ. Видрукувано 
матеріали про перші кроки Мстислава як першого патріарха УАПЦ, який під час 
Собору знаходився у США. 

Рацінгер Йосиф. Цінності в часи перемін. Долання майбутніх викликів.- 
Львів,2007. Майбутній Папа в книзі говорить про значимість релігійних і етичних 
цінностей для сучасної науки і техніки, можливості по-новому визначити 
співвідношення віри й розуму у глобалізованому світі. Йде мова про ідентичність 
Європи, її принципи і перспективи. 

Классификация религий и типологія религиозных организаций. – М., 2008. 
Книга вміщує статті відомих російських релігієзнавців І.Кантерова, К.Елбак’ян, 
І.Яблокова, Є.Арініна та ін.. присвячених різним аспектам проблеми класифікації 
релігій, методологічним принципам конструювання типів релігійних груп, 
організацій та об’єднань. 

Религиозная палитра Донецкой области. Справочник религиозных 
организаций.- Донецк, 2008. Справочник подготовлен Центром 
религиоведческих исследований и международных духовных отношений 
Донецкого университета информатики и искусственного интеллекта. В нѐм дана 
общая характеристика истории и вероучения действующих на Донбассе 
конфессий, дана информация о состоянии их в Донецкой области. В приложении 
– Закон Украины о свободе совести, извлечения из других законов украинских, а 
также из международных правовых документов. Есть страница «Религиозные 
ресурсы интернета». 

Вісник Львівського музею історії релігії. - 2007. - №1. Перше число Вісника 
присвячене своєрідній презентації Музею історії релігії. Автори статей – 
переважно наукові співробітники ЛМІР. Вони розповідають про експозиції своїх 
відділів, виставкову та реабілітаційну роботу. 

Кожолянко Георгій. Духовна культура українців Буковини. – Чернівці, 2007. В 
монографії розкриваються витоки духовної культури українців, подано матеріал 
про громадський побут, сімейні обряди та календарні свята українців. Автор 
скористався багатим етнографічним матеріалом Буковини. 

Баландин Р.К.100 великих богов. –М., 2007. Книга розповідає про найбільш 
знаменитих богів, яких вшановували в минулому й нині різні племена і народи. 
Тут йде мова про богів давнього Єгипту, шумер, Індії, Ірану, Китаю, Японії, 
Америки, Греції, Риму, Київської Русі та ін. 

Паславський Іван. Галицька митрополія. – Львів, 2007. В історичному нарисі йде 
мова про заснування, історичну долю, відновлення у 1807 році Галицької 
митрополії. 

Евангельское движеие в Российской империи (1850-1917). Екатеринославская 
губерния. Сборник документов и материалов.- Дн., 2006. В книзі зібрані 
матеріали старої преси і архівні документи, які відтворюють історію зародження і 
розвитку євангельського (пізньопротестантського) руху в кінці ХІХ- початку ХХ 
ст.. на території сучасних Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та 
Луганської областей. 

 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ 
 

РЕЛІГІЯ В ПОСТМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Близько сотні науковців, правників, представників Церков, релігійних 

організацій, державних органів влади та мас-медій, високопоставлені іноземні гості 
беруть участь у міжнародній конференції „Релігія в постмодерному суспільстві: 
концептуальні, соціально-політичні й правові аспекти‖, яка 20-21 травня проходить в 
Києві. 

„Соціально-політична стабільність країни багато в чому зумовлюється 
змістом та спрямованістю державно-конфесійних і міжконфесійних відносин, 
суспільною активністю релігійних інституцій‖, — сказав у своєму виступі голова 
Державного комітету України у справах національностей та релігій, д-р філос. наук, 
проф. Олександр Саган. Він наголосив, що принциповою позицією сучасної 
української моделі державно-конфесійних відносин є те, що вони є рівноправними, 
виступають як партнери, суб’єкти у відносинах. На його думку, державна політика у 
галузі релігійно-церковного життя стає прозорішою, відкритою для суспільного 
загалу. 

О.Саган твердить, що „в Україні з початком лібералізації радянської моделі 
церковної політики та завдяки цілісній та послідовній політиці Української держави 
щодо відокремлення релігійного життя, відбувається процес оптимізації інституційної 
мережі релігійних організацій, який приведе до того, що їх кількість у країні стане 
відповідати рівню і ступеню релігійності її громадян і буде здатна задовольняти їхні 
духовні потреби‖. 

Він зауважив, що заплановано до осені цього року випрацювати остаточний 
варіант проекту концепції державно-конфесійних відносин та в пріоритетному 
порядку розглянути його на рівні Верховної Ради. На основі цієї концепції мають 
надалі будуватися стосунки між державою та релігійними організаціями. 

Голова Держкомнацрелігій дав позитивну оцінку діяльності міжконфесійних 
об’єднань, говорив про важливість, багатоманітність та труднощі соціального 
служіння Церков і релігійних організацій. За його словами, існують проблеми 



72                                            73 
законодавчого забезпечення діяльності військових капеланів та викладання 
християнської етики. 

Підсумовуючи, голова Держкомнацрелігій виділив низку основних 
пріоритетів державної політики щодо релігії та Церков. По-перше, „забезпечення 
конституційного положення про відокремлення Церкви від Держави і школи від 
Церкви, рівноправності всіх офіційно діючих в Україні релігій та права громадян на 
свободу совісті. Такі чіткі правові принципи і процедури дають змогу створити 
надійні механізми захисту прав віруючих, законних інтересів релігійних організацій, 
уникнути конфліктних ситуацій на релігійному ґрунті‖. 

По-друге, це „сприяння релігійним організаціям у виконанні їх статутних 
завдань, участі Церков у служінні, що має неабияке соціальне значення. Йдеться, 
зокрема, про зміцнення моральних підвалин суспільства, розвиток милосердницької, 
доброчинної діяльності тощо‖. 

Наступне, „подолання дестабілізуючих впливів Церкви на суспільство, 
деполітизація релігійного середовища. Йдеться в тому числі і про те, щоби 
мінімізувати спроби партій, рухів та інших політичних формувань використати 
релігійно-інституційні структури під час виборчих кампаній тощо‖. При цьому варто 
зауважити, що держава зацікавлена у виконанні Церквами функції „моральної 
опозиції‖, критики окремих аспектів соціальної політики державних органів. І 
реалізація цих функцій релігійними організаціями „спонукає державу до корекції 
політичного курсу, певною мірою мінімізує негативні соціальні й соціально-
психологічні наслідки економічних реформ і тому відповідає інтересам країни‖, — 
зауважив Олександр Саган. 

Нарешті, „об’єктом державної політики щодо релігії та Церкви має стати 
сприяння розвитку релігійної самобутності корінних народів та національних 
меншим, їх стосунків з одновірцями за кордоном‖, — сказав голова Державного 
комітету у справах національностей та релігій д-р О. Саган. 

Інші виступаючі на першому пленарному засіданні піднесли питання 
релігійного світогляду та релігійних цінностей у постмодерному суспільстві (д-р 
філос. наук Анатолій Колодний, керівник Відділення релігієзнавства Інституту 
філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ), порівняли релігійне законодавство в країнах 
Східної Європи (д-р права, проф. Коул Дьюрем, директор Міжнародного центру 
права і релігієзнавства Університету Брігама Янга, США), стан українського та 
російського законодавства про свободу совісті та його практичне застосування. 

На наступних пленарних і секційних засіданнях розглядалися теми відносин 
релігія-держава-суспільство, удосконалення правового забезпечення свободи совісті, 
порівняння українського та європейського релігійного законодавства, діяльність 
нових релігійних течій, участь релігійних організацій у розбудові громадянського 
суспільства, духовний стан суспільства і відносини Церкви та освіти тощо. 

Організатори конференції: Державний комітет у справах національностей та 
релігій, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ, 
Міжнародний центр права і релігієзнавства Університету Брігама Янга, Українська 
асоціація релігієзнавців, Центр релігійної інформації і свободи. (РІСУ) 

 
 

 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 

ВІРМЕНО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА** 
 

Вірмено-католицька Церква належить до групи Східних Католицьких 
Церков. Інша назва цих Церков – уніатські, що точніше відображає суть даного 
феномену. Вони виникають внаслідок заключення частиною духовенства різних 
Східно-християнських Церков (православних, монофізитських, несторіанських та 
ін.) унії (церковного союзу) з Римо-Католицькою Церквою. Спільними ознаками 
цих Церков є визнання зверхності Папи Римського, прийняття католицького 
віровчення (догматики) при частковому збереженні особливостей традиційної 
культової практики та церковної організації.  

Спроби приєднати Вірменську Апостольську Церкву до Римської 
Церкви почалися ще в ХІ ст. Перші кроки до союзу с католиками зробив 
Католікос Григорій ІІ Вкайасер (1065-1105 рр.). Історичні джерела відзначають 
безперервну низку переговорів та спроб релігійної унії впродовж усього 
існування Кілікійської Вірменії (1080-1375 рр.), яка була на початок епохи 
хрестових походів (1095-1270 р.) єдиною християнською державою Близького 
Сходу. Складні стосунки з Візантією та постійний тиск з боку мусульманського 
світу спонукали вірмен шукати союзників серед християнського Заходу та 
Півночі. В свою чергу, стратегічне розташування Кілікійської Вірменії, яке 
робило її форпостом на кордоні з мусульманським світом, а також значна 
підтримка, яку отримували хрестоносці від вірмен, були причинами особливого 
зацікавлення Ватикану у союзі з вірменськими князями. Перша нестійка унія 
Вірменської Апостольської Церкви з Римом була підписана 1098 р. під тиском 
князя Левона, який отримав королівську корону від германського імператора 
Генріха VІ та папську інвеституру за умови унії Вірменської Церкви з Римом. 
Але після коронації король Левон ухиляється від підписаних з Ватиканом угод, а 
з початком патріаршества Католікоса Іоана VІ Метцаборо (1203-1221 рр.) взагалі 
починає виганяти католицьких ченців з держави. Єпархії Східної Вірменії 
практично не брали участі в унійних змаганнях. Вірменські богослови, 
спираючись на Біблію, доводили, що главою Церкви є Христос, а не Папа 
Римський,  

 Окрім політичних чинників, поширення католицизму в Кілікії сприяла 
активна й наполеглива місіонерська робота францисканського та, особливо, 
домініканського орденів. Папа Іоан ХХІІ (1316-1334 рр.) підтримав проект 
організації постійної місії домініканців та молодіжної колегії на теренах Вірменії. 
Бартоломей Парвус з Болон’ї (+1333) зі згоди Папи створює вірмено-уніатський 
орден св. Григорія Просвітителя (ordo unitorum) зі статутом св. Августина. В 1740 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії. 
** Сторінку конфесії підготувала Ірина Гаюк – канд..філос. наук, ст. наук. співробітник 
Львівського Музею історії релігії.. 
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р. в Кілікії був заснований Вірмено-католицький патріарший престол, що існує 
до сьогодні. Його першим предстоятелем став Авраам Ардзівян. В 1742 р. папа 
Римський затвердив Вірмено-католицький Патріархат, що офіційно 
підпорядковувався римській курії. 

В 1830 р. уряд Туреччини створив автономне управління (громаду) всіх 
турецьких підданих католицького віросповідання без різниці національностей чи 
обрядів. Згодом, у зв’язку з різким зменшенням вірмено-католицьких громад в 
Туреччині, вірмено-католицький Синод у Римі в 1928 р. постановив перенести 
патріарший осередок у Бейрут, а в Константинополі залишити архиєпископію. 
Для надання вищої освіти вірмено-католицькому духовенству в Римі в 1883 р. 
була заснована Вірменська колегія.  

Значну увагу діяльності Східних католицьких Церков приділив ІІ 
Ватиканський собор (1962-1965 рр.). Так, у постанові собору ―Orientilium 
Ecclesiarum‖ задекларовано рівноправність всіх Східних католицьких Церков з 
Римською, проголошується їх особлива місія у справі налагодження екуменічних 
відносин з православними Церквами. Церковне життя Східних католицьких 
Церков організоване згідно з „Кодексом канонів Східних Церков‖, виголошеним 
Папою Іваном Павлом ІІ 18 жовтня 1990 р. та затвердженого канонічно 1 жовтня 
1991 р. Згідно з цим Кодексом, всі Східні Католицькі Церкви поділяються на 4 
категорії: 1. патріарші (Вірменська, Коптська, Маронітська, Мелькітська, 
Сирійська та Халдейська); 2. головні архиєпископські (Сирійсько-Малабарська та 
Українська); 3. ті, що мають статус митрополій (Ефіопська, Сирійсько-
Маланкарська, Румунська та ін.); 4. інші, які не мають духовної ієрархії. 

На нинішній день Вірмено-Католицька Церква має 7 єпископій на 
Близькому Сході, апостольський екзархат вірмено-католиків США. Глава 
Вірмено-Католицької Церкви має титул Патріарха-Католікоса Кілікійського 
вірмен-католиків, кардинальську гідність і підпорядковується папі Римському. 
Сьогодні ним є Блаженніший Нерсес Петрос ХІХ Тармуні. 

Окрему історію має союз української гілки Вірменської Апостольської 
Церкви з Римом. За своєю вагомістю, довготривалістю і ефективністю це була 
одна з найбільш успішних та стійких унійних акцій Ватикану серед 
Давньосхідних Церков.  

Ідея унії завжди була популярною серед церковної верхівки вірменської 
діаспори Речі Посполитої. Причини цього корінилися у важкому матеріальному 
становищі вірменського кліру, специфічних відносинах між духовенством та ста-
рійшинами за характерною взагалі для східних Церков схемою примату світської 
влади над церковною, внаслідок чого вірменські ієрархи були відчутно залежни-
ми від світської влади, низькому соціальному статусі вірменського духовенства 
як схизматиків, відсутності належної освіти. 

У першій третині ХІV ст. домініканець Бартоломей Парвус заснував у 
Кафі науковий заклад для вірмен-уніатів. Його діяльність швидко поширилася на 
весь півострів завдяки підтримці генуезців, під протекторатом яких знаходилися 
вірменські колонії Криму. Але їхнє втручання у справи вірменських громад при-
вели до заколотів серед вірмен, що сприяло занепаду та захопленню Кафи турка-

ми в 1475 р., після чого діяльністю ордену в Криму було припинено. Окрім цього, 
польські дослідники згадують також про вірменський уніатський орден василіан, 
який, за їх словами, займався душпастирською роботою серед вірмен-уніатів на 
Русі. Василіани жили в монастирі при церкві св. Анни у м. Львові, звідки змушені 
були забратися після переходу в католицизм у 1370 р. Папа Урбан VІ спеціаль-
ною буллою від 5 квітня 1381 р. перевів усіх вірменських уніатських ченців під 
юрисдикцію львівських домініканців, і таким чином після 1381 р. на тривалий 
час щезають рештки незалежного вірмено-уніатського кліру на українських зем-
лях. 

ХV століття приносить суттєві зміни в політичну ситуацію в Європі. На 
світову арену виходить потужна Османська імперія. Візантія, щоби утримати ре-
штки своїх володінь, звертається за допомогою до Ватикану. Одним із 
першочергових завдань Римської кафедри, в свою чергу, стає створення 
антиісламської ліги, що і викликало активізацію унійної політики римської курії. 
Пік унійних акцій припадає на урочисте проголошення возз’єднання 
Візантійської, Руської та декотрих з Давньосхідних Церков (Вірменської, Сирій-
ської, Коптської) з Римом на Флорентійському соборі 1439 р.  

У роботі Ферраро-Флорентійського собору брали участь легати 
вірменського Патріарха-католікоса Константина VІ Вахкаці (1429-1439 рр.), 
делегація кримських вірмен та представники львівського вірменського єпископа. 
В результаті переговорів був вироблений текст унії – папська булла ―Exultate 
Deo‖, яку вірменські делегати підписали 22 листопада 1439 р. Згідно унійних 
статтей, Вірменська Церква визнавала зверхність Папи Римського, католицьку 
догматику, включаючи Filioque, вчення про дві природи, дві волі і два способи дії 
в особі Христа, сім таїнств, приймала рішення ІV Халкедонського собору (451) і 
т.ін. Але ця унія виявилася короткочасною як у Вірменії, так і в Криму та Польщі.  

Після Флорентійського собору ідея унії Церков на теренах Польської 
держави знову відновлюється в 40-х роках XVI ст. В унійних планах римської ку-
рії щодо України вірмени посідали не менш важливе місце, ніж православні. В 
70-ті роки Ватикан створює спеціальну Духовну колегію для молодих вірменсь-
ких адептів духовного звання, мета якої – налагодження стосунків з Вірменською 
Церквою (т.зв. алюмінат). У середовищі католицького духовенства самої Речі По-
сполитої теж набувають поширення ідеї та деякі проекти щодо унії Вірменської 
Церкви з Римом.  

24 жовтня 1630 р. глава Вірменської Апостольскої Церкви в Речі 
Посполитій єпископ Микола Торосович (1627-1681 рр.) урочисто підписав статті 
з’єднання з Римом. Згідно з актами de Propaganda Fide, основні положення з’єд-
нання, що були зафіксовані в Римі 1634 р., відповідали статтям Берестейських 
угод 1596 р. В 1635 р. Папа Урбан VIII підніс М. Торосовича та його правонасту-
пників на єпископській кафедрі до гідності архієпіскопів-митрополитів з юрисди-
кцією на Польщу, Молдавію і Валахію. Це був перший етап унії Вірменської Це-
ркви на українських теренах з Римом, який завершився 11 листопада 1654 р., 
коли вірменські старійшини підписали унійні акти і дали згоду перейти під юрис-
дикцію Риму. Однак реальне практичне впровадження унії, реорганізація 
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церковного життя на нових засадах відбулися завдяки діяльності місії ордену 
театинців - цих „вірменських езуїтів‖,, очолюваної о. К. Галаном, та завдяки ре-
формам львівського вірменського архієпіскопа В.Гунаняна (1681-1699 рр.). 

У першій половині XVIII ст., після реформ Б.Нерсесовича та В.Хунаняна 
Вірменська Церква структурно й ієрархічно була реорганізована за католицьким 
взірцем. Очолював Церкву архієпископ-митрополит, престол якого знаходився у 
Львові; обирало його духовенство, без участі старійшин та мирян (з 1736 р.), за-
тверджував польський король і Папа Римський. У країні митрополити підпоряд-
ковувалися безпосередньо папському нунцію. Вірменська єпархія (дієцезія) скла-
далася з деканатів, які, в свою чергу, формувалися з парафій (плебаній). Парафії 
утворювалися там, де вірмени отримували право на фундацію власної церкви. 
Посада архієпископа-митрополита була довічною, але йому з віком обирали коа-
д’ютора з правом спадкоємництва. Архієпископи, якщо вважали за доцільне, оби-
рали собі заступників – суфраганів чи вікаріїв. Після смерті М.Торосовича всі ви-
щі ешелони вірменської церковної влади формувалися, зазвичай, з вихованців 
Львівської Папської вірменської колегії, яку було відкрито стараннями о. Галана 
24 січня 1665 р. Незначна кількість вірмен-католиків була й в Криму. Восени 
1748 р. рішенням Конгрегації вони були переведені під юрисдикцію львівського 
вірменського архієпископа. 

Після трьох розподілів Речі Посполитої 1772, 1773, 1795 рр. 
західноукраїнські землі ввійшли до складу Австрійської імперії. Але львівський 
вірменський архиєпископ-митрополит зберіг юрисдикцію над усіма вірмено-ка-
толицькими парафіями колишньої Речі Посполитої. Реформи цісаря Йосифа ІІ 
боляче вдарили по Вірмено-Католицькій Церкві: в 1784 р. уряд ліквідував 6 вір-
менських парафій, була закрита театинська колегія, скасовано й окремий вірмен-
ський суд, у 1787 р. кількість священиків обмежено до 14 (не враховуючи митро-
полита). Та водночас покращав матеріальний стан вірменського духовенства, 
продовжував функціонувати монастир вірменських бенедиктинок. Монастир до-
бре знали: в 1781 р. тут були послушниці не лише з України, Польщі, Семиграда, 
а й з Криму, Стамбула і навіть з Татарії 

Після захоплення Криму російськими військами становище вірмен-уніа-
тів зміцніло. Згідно з інформацією de Propaganda Fide, коли російські війська 
захопили Кафу, їм надали повну свободу релігійних відправ. На 1772 р. вірмен-
католиків нараховувалося: в Кафі близько 200 практикуючих і більше 40 новона-
вернених, у Бахчисараї – 13, в Гурзуфі – 30, у Карасубазарі – 10 і в Перекопі – 1. 
В останній чверті ХІХ ст. вірмено-католицькі парафії Криму значно 
зменшуються, ймовірно, тому, що частина вірмен-уніатів повернулася в лоно 
Вірменської Апостольської Церкви. Вірмени-уніати Центральної та Східної 
України також залишилися під юрисдикцією львівського митрополита. В 1781 р. 
Катерина ІІ дала їм право на повну свободу культових відправ. Водночас усім ка-
толицьким та уніатським священикам будь-якої національності було суворо забо-
ронено вести проповідницьку та місіонерську діяльність в імперії 

На початку ХІХ ст. львівській вірмено-католицькій архідієцезії каноніч-
но підпорядковувалися парафії всіх українських земель, у тому числі й тих, які ві-

дійшли до Російської імперії. Зокрема, вірмено-католицькі громади були у Моги-
леві, Харкові, Єкатеринославі, Кременчузі, Херсоні й Танконі. Робилися також 
спроби налагодити стосунки з вірменськими колоніями Буковини та Криму. Але 
розділення українських земель між різними державами викликало і різний пере-
біг духовного та церковного життя.  

У 1810 р. для забезпечення дійсного контролю за вірмено-уніатськими 
парафіями Росії вірменський архієпископ Я.Симонович (1801-1816) зі згоди імпе-
ратора Олександра І та Папи Римського висвячує капелана Юзефа Кшиштофови-
ча на єпископа всіх вірмен-уніатів Росії з місцеперебуванням у Могилеві. Юрис-
дикції могилівського єпископа підлягали Кам’янець-Подільський (куди в 1809 р. 
Папа Римський призначив вірменам апостольського вікарія), Жванець, Луцьк, Ра-
жков, Балта та весь Крим з Кафою, Карасубазаром, Перекопом і Гурзуфом. Окрім 
цього, йому підпорядковувалися округи Астрахані та Казані, але не Кавказу. Од-
нак після смерті Й.Кшиштофовича в 1816 р. окремий вірмено-католицький єпис-
копат у межах Російської імперії перестав існувати, а всіх вірмен-уніатів пере-
дали під юрисдикцію католицьких єпископів. Останньою вірменською 
уніатською парафією, що перейшла на латинський обряд, була Кам’янець-По-
дільська (1863 р.). В 1850 р. Папа Пій ІХ затвердив Артвінську єпіскопію для всіх 
вірмен-католиків Російської імперії, та внаслідок протидії царського уряду вона 
починає функціонувати лише через 40 років. З 1912 р. вірмено-католики Росії 
були підпорядковані латинському єпископі м. Тирасполя. 

Після І Світової війни львівська архідієцезія зберегла передвоєнну 
структуру, але кількість парафій зменшилася внаслідок втрати буковинських 
парафій. Отож дієцезія мала 8 парафій у трьох деканатах (львівському, 
станіславському та кутському), де налічувалося приблизно 9 церков і 19 каплиць 

У 1938 р., після смерті архиєпископа Й.Теодоровича, внаслідок складних 
політичних умов вибори нового митрополита були унеможливлені, тож на 
початку 1939 р. тимчасово виконуючим обов’язки архиєпископа обрано капітуль-
ного вікарія о. Діонізія Каетановича.  

У ватиканському бюлетні для Східної Церкви від 15 квітня 1947 р. 
папська курія повідомляє, що Вірменська Церква в Західній Україні протягом 
1939-1941 рр. внаслідок депортаційної політики радянського уряду втратила бли-
зько половини віруючих, репресивна політика проводилася і щодо вірменського 
кліру. 20 серпня 1945 р. були заарештовані всі вірменські священики за звинува-
ченням у співпраці з німцями. Деякі з них були вислані у Сибір, деякі залишили-
ся у в’язницях. Отця Д. Каетановича засудили на 10 років. В інформаційних дже-
релах папської курії також зазначено, що отець Д. Каетанович відмовився підпи-
сати акт розриву стосунків Вірменської Церкви з Апостольською столицею. По-
мер о. Д.Каетанович 18 листопада 1954 р. на засланні в Абежі. Вірмено-
Католицька Церква на землях України була ліквідована. За Радянського Союзу 
вірмено-католицького кліру в державі не було. В 1991 р. папська курія відкрила 
ординаріат для вірмено-католиків Східної Європи в м.Гюмрі (Вірменія). 

Після проголошення незалежності України була спроба відновити також 
діяльність і Вірмено-Католицької Церкви. За роки незалежності офіційно була за-



78                                            79 
реєстрована лише одна така громада у м. Львові, що складалася з 10 осіб. Йшла 
мова про реєстрацію громад в Кам’янці-Подільському і Харкові. Відсутні в 
Україні й представники вірмено-католицького кліру.  

 
 
 
 
 

 
ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
Турецький океанолог Сода Окай переконаний в тому, що описаний в Біблії 

Всесвітній потоп – історичний факт, а Чорне море утворилося десь біля 6-8 
тис. років тому внаслідок катаклізми. Розстанули льодовики Світового океану – 
піднявся рівень Середземного моря. Вода здолала Босфор і ринула в прісноводне 
Чорне море з силою, що дорівнює могутності 200 Ніагарських водоспадів. 

Останнім часом у видруках, присвячених смерті Ісуса Христа, все частіше 
звертаються до витлумачення деяких фрагментів з Євангелія від Матвія. Так, в 
27:62-66 сказано: «62. А наступного дня, що за п’ятницею, до Пілата зібралися 
першосвященники та фарисеї, 63. і сказали: «Пригадали ми, пане, собі, що 
обманець той , як живий іще був, то сказав: «По трьох днях Я воскресну». 64. 
Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні Його не прийшли та й не 
вкрали Його, і не сказали народові: Він із мервих воскрес! І буде остання 
обмана гірша за першу»... 65. Відказав їм Пілат: «Сторожу Ви маєте – ідіть, як 
знаєте. 66. І вони відійшли в, запечатавши каменя, біля гробу сторожу поставили». 
А в 28: 5-7, 11-15 сказано: «5. А Ангол озвався й промовив жінкам: «Не лякайтеся, 
бо я знаю, що Ісуса розп’ятого це ви шукаєте. 6. Нема Його тут, бо воскрес, як 
сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився Він. 7. Ідіть же хутко і 
скажіть Його учням, що воскрес Він із мертвих...». 28. «11. Коли ж вони йшли, ось 
дехто зі сторожі до міста прийшли та й первосвященикам розповідали все, що 
сталось. 12.І, зібравшись зо старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало 
срібняків, 13. і сказали: «Розповідайте: Його учні вночі прибули і вкрали Його, 
як ми спали. 14. Як почує ж намісник про це, то його ми переконаємо, і від 
клопоту визволимо вас». 15. І, взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх». 
Подібна думка наявна і в Євангелії від Івана 20:1-2 : «1. А дня першого в тижні, 
рано-вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, 
що камінь від гробу відвалений. 2. То ж біжить вона й прибуває до Симона Петра, 
та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: «Взяли Господа з 
гробу, і ми не знаємо, де поклали Його». В Євангеліях від Марка і Луки такого 
немає, але ж вони не були апостолами і взагалі не були особистими свідками 
подій, описаних в їх Євангеліях. Вони, як зазначає Лука (1: 1-3), писали по тому, 
що їм розповідали ті, «хто спочатку були самовидцями й слугами Слова». Відтак 
за Євангеліями Апостолів Матвія й Івана сторожу підкупили, тіло Ісуса було 
вкрадене (взяте з гробу) й десь покладене в іншому місці, а всім сказано, що 
воскрес із мертвих. До інтерпретації цих віршів звертаються богослови різних 
християнських конфесій. Найбільш повне з’ясування ситуації знаходимо в книзі 

Джож Мак-Дауелла «Докази воскресіння», яка, до речі, видрукувана українською 
і російською мовами. 

Британські астрономи виявили в космічному просторі ще одну зіркову систему, 
подібну нашій. В ній також в центрі знаходиться зірка, навколо якої обертаються 
дві планети, за своїми розмірами (масою) і орбітами близькими до Юпітера і 
Сатурна. Астрономи гадають, що ця зіркова система має ще й інші планети. Окрім 
неї в Космосі наявні й інші зіркові системи. 

Темплтонівську премію одержав польський католицький священик і математик 
Міхал Геллер, як пишуть, за спробу (!) математично довести існування Бога. Про 
це писало багато газет, але при цьому вони не звернули увагу на те, що то є тільки 
спроба, а не доведення. «Моя теорія не стільки 
доводить існування Бога,- заявляє сам М.Гіллер, 
- скільки піддає сумніву (?) матеріальний світ 
навколо нас». Що тут нового? Це той же 
суб’єктивний ідеалізм Берклі чи Юма, для яких 
існують лише ті речі, які мною сприймаються. 
Відтак Геллер піддає сумніву і своє існування й 
достовірність того, що він пода  є як науковий 
висновок. Якщо все наявне має свою причину, 
то незрозуміло, на якій підставі Геллер зупиняє 
причинно-наслідковий ланцюг на Богові і не 
ставить питання про причину Бога – сутності, 
яка є не сприйманою, буття якої потребує ще 
свого доведення. Досить дивною виглядає заява 
поляка, що Бог є з вірогідністю 62%. 
Похвальною є спроба М.Гіллера відзнайти точки 
поєднання науки і релігії, але священник вбив у ньому вченого. Тому католицька 
Церква й підтримала Міхала Геллера й нагородила його премією у розмірі 1,6 млн 
доларів. Українські математики скептично сприйняли розрахунки поляка. При 
цьому вони зауважили, що це – не більше ніж забавна математична задача, яка не 
має ніякого відношення до доказів існування Бога чи якогось іншого Вищого 
Розуму. 

На Місяці планується створити так званий ковчег на випадок апокаліпсису. В 
ньому хочуть зберегти людські ДНК, ембріони і все необхідне для життя й 
цивілізації. Цими ресурсами скористаються, якщо Землю спустошить зіткнення з 
гігантським астероїдом, різка зміна клімату чи ядерна катастрофа. За словами 
виконавчого директора Міжнародної робочої групи дослідження Місяця (ILEWG) 
Бернарда Боїнга, ця база даних допоможе уцілілим землянам відродити людство, 
використовуючи набір інструментів, що управляються на відстані. Базова версія 
ковчегу буде утримувати жорсткі диски з кодом ДНК, а також інструкції з 
виплавки металу з руди і посіву с/г культур. Вона буде схована на невеликій 
глибині. Ковчег буде обслуговуватися роботами (Столичне новости.- 13 березня). 

Є вдалий вислів: ніхто не поводився з Богом гірше, як віруючі в нього вчені. Це 
довів своїм інтерв’ю доктор фізико-математ. наук з Інституту металофізики 
НАНУ С. Костречко. З одного боку він заявляє, що «віра допомагає науковцеві в 
житті, так само як і кожній людині», а з другого визнає, що «після Середньовіччя 
науки, в тому числі й точні, сильно відірвалися від віри в Бога, хоча багато вчених 
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були і є людьми віруючими... Практика показує, що невіруючі вчені-фізики рідко 
приходять до Бога завдяки своїм науковим пошукам. Мабуть, усе-таки віра не 
виникає із наукових знань». Це – щире визнання того, що там, де є наука, релігії 
робити нічого (Парафіяльна газета. - №11).  

Давнє повідомлення, знайдене у вівтарній частині Софії і датоване її дослідниками 
1022 роком, повідомляє про співпадіння Пасхи і Благовіщеня. Це повідомлення 

виявилося давнішим дати вибудови собору, про яку 
писали історики – 1037 рік. Інші дослідження храму 
дали підставу для висновку, що засновником його 
був  Володимир Святославович, а не Ярослав 
Мудрий, як це вважалося донині. Скоріше собор 
було закладено 4 листопада 1011 року і збудовано за 7 
років, а Ярослав Мудрий лише завершив справу свого 
батька. На хорах храму є автограф, який міг залишити 
тільки князь Володимир. Він гласить: «Господи 
допоможи рабу своєму Володимиру на многія літа і 
дай прощення гріхів на день судний» (Сегодня. – 31 
травня). 

В Новій Гвінеї вже майже 80 років існує культ Ісуса Христа-папуаса. 
Послідовники течії твердять, що білі спеціально вирвали перші сторінки 
Євангелій Марка й Івана, а відтак нічого в них не говориться про його народження 
як папуаса. Проте Ісус скоро прийде на Землю й зробить папуасів домінуючим 
людом на Землі. 

На міжнародному аукціоні у Мейфейрі продавався лист вченого Альберта 
Ейнштейна до філософа Еріка Гуткінда. У своєму листі він пише: «Слово бог 
для мене всього лише прояв і продукт людських слабостей, а Біблія – це 
зведення поважних, але все ж примітивних легенд, 
які є досить дитячими. Ніяка, навіть найбільш 
витончена пізніша інтерпретація, не зможе змінити 
це для мене». Далі Ейнштейн пише: «Для мене 
іудаїзм, як і всі інші релігії, - це втілення  
найбільш дитячих забобонів. А єврейський народ, 
до якого я щасливий належати і з ментальністю 
якого я відчуваю глибоку спорідненість, не має для 
мене якихось істотних рис, що відрізняють його від 
усіх інших народів. Судячи з мого досвіду, євреї не 
кращі за інші групи людей, а від гірших ракових 
пухлин (народного менталітету) їх надійно захищає 
відсутність могутності. В іншому, я не можу 
розглянути в них нічого, що свідчило б про їхню 
«обраність» (The Guardian). Свого часу, коли Ейнштейн як єврей за 
національністю, відмовився стати другим президентом Ізраїлю, він при цьому 
висловив свою незгоду з тим, що євреї є богообраним народом. 



Продовження. Поч. 2 -  crop, обкладинки.
О крем о слід сказати про роль м іж н аро дн ого  (точніш е -  зако рдонн ого) чинника  як ф акто- 

ра плю ралізац ії, а саме: 1. М и  не маємо спеціальних законів, які б обм еж ували втручання 
заруб іж них рел ігійних центрів у внутріш нє релігійне життя У кр а їн и , які б регулювали в ідн оси 
ни певних наш их рел ігійних інституцій з їх  конф есійним и центрами за кордоном . 2. П род о в
ж ує д іяти та система інституц ійного п ідпорядкування в релігійн ій  сфері зар уб іж ж ю , щ о скла
лася в часи, коли у нас практично була відсутня свобода в іроспов ідань, Україна не була 
незалежною  кра їною . 3. Надто ми вже толерантні і м іж н аро дн о законопослуш ні при п р ийня т
тя на сво ї терени р ізних заруб іж них релігієтворів, легко йдемо на їх  реєстрацію і оф іц ійне виз
нання. 4. М и  також  податливі і до  звер хницьких зазіхань із-за кордону -  або зар уб іж них релі
г ій н и х  центрів, або й інш их держ ав -  на наші релігійні гром ади чи то під приводом  плекання- 
захисту (зокрема М о сковського  Патріархату) яко їсь єдності канон ічно ї терито р ії, чи то під 
приводом  забезпечення норм ально ї д іяльності пе вно ї на ц іон а л ьн о -м е н ш ин н о ї сп ільноти, 
оп ікування інтересами наявних у нас н а ц іона льно -рел іг ійн их м енш ин. Я б сказав так: ми вже 
надто багато даєм о свобод у д іяльності р е л іг ійно -н ац іо нал ьн их м енш ин, особливо ро с ій сь
ко ї, в ірм енсько ї, єврейсько ї, р ум унсько ї і польсько ї. За д опо м о гою  посольств сво їх  м атірних 
держ ав вони творять у нас в У кра їн і практично сво ї паралельні держ авні структури, д іяльність 
яких інколи носить в ідцентровий щ одо У кр а їн сько ї держ ави  характер.

Україна є релігійно плюральна країна. Вважаємо, що ї ї  конф есійна мережа вже склалася. 
Якщо й появляться ще якісь нові релігійні рухи, то вони вже не матимуть свого успіху, л и ш а 
тимуться на р івні од и ни чни х  гром ад. Віруючі лю ди у сво їх  конф есійних уподобаннях вже в 
основном у визначилися. М аємо навіть процес згортання д іяльності деяких но вих як для У кр а
їн и  течій.

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі поліконф есійною кра їною  без якихось 
гучних "рел ігійних в ійн" служить наша історична традиція, демократична законодавча база, в ід 
сутність держ а вно ї Церкви, діяльність М іж ц ерко вно ї Ради й інш их м іж конф есійних всеукра
їн ських об 'єднань, ц ілого ряду гром адських м іж конф есійних утворень, зокрема такого як М іж 
народна Асоціація релігійних свобод. У ф ормуванні в іротерпимості й утвердженні свободи 
віросповідань значну роботу проводять Відділення релігієзнавства Національної А кадем ії наук 
Укра їни  і Центр релігійно ї інф ормації і свободи У кр а їн сько ї А соц іац ії релігієзнавців.

Чи можна сказати, що в наш ій кра їн і все абсолю тно д об ре із гарантуанням рел ігійного  
плю ралізму, не існує н іяких обм еж ень свободи  в іроспов ідань з боку владних структур? З ро
зум іло, щ о ні. Так, враховую чи законом заф іксоване відокрем лення Церкви від держ а ви , 
вищ і держ авн і посадовці, зокрема Президент У кр а їн и , не повинн і в ідкрито дем онструвати 
свою  конф есійну належність на всю кра їн у  із залученням до  цього  засобів м асово ї інф ор м а
ц ії. М аєм о ще вияв симпатій м ож новладц ів  до  певних церков і при реституц ії майна, вид іле н
ні зем ельних д ілянок під храмові забудови, в запрош еннях на учась в р ізних урочистостях 
представників конф есій тощ о. Над всіма цим и питанням и ще треба працювати з тим , щ об 
У країна і надалі залишалася кра їн ою  законодавчо закр іпленого і гром адською  д ум кою  п р и й 
нятого ре л ігійного  плюралізму, щ об ми мали повну свободу в іросповідань.

Якоїсь о д н іє ї істинно ї рел ігії не існує. Істинним є те, що об 'єднує, як сп ільний  кор інь, всі 
релігії. Це насамперед є віра в буття світу н а дп рирод но го  (і перш за все Бога), в спасіння зав
дяки вірі і сл ідуванню  загальнолю дським  норм ам  моралі, вклю ченим  р ізним и релігіями у свій 
м оральний  канон, а також  очікування б лаж ен ного  життя в потойбічні. Кожна релігія по -св о є 
му вир іш ує ці істини. Отже, ф орм и р е л іг ій н о ї в іри , які переваж но й визначають специф іку 
в іроспов ідань, є лю дським  витвором . Навіть в Б іблії Бог засвідчує своє буття, якщ о ук р а їн с ь 
кою м овою , то двохб уквенн им  висловом : „Я є". Відтак інов ірець, який вірить в Бога, є наш им 
попутником , а не богов ідступником  чи яким сь єретиком . Релігійна плюральність не має ф о р 
мувати якусь агресивність у в ідносинах м іж  конф есіями. Враховуючи це, апостол Павло зау
важ ував: "Бо мусять бути у вас єресі, щ об виявилися випробуван і м іж  вами"(1 кор .11:19). А  Ісус 
Христос закликав лю бити не лиш е б л иж н ьо го  однов ірця , а навіть ворога свого. Звідси о р га 
нічно випливає висновок необхідності толерантності м іж конф есійних в ідносин в рел ігійно- 
плю ральном у суспільстві, сприйняття інш ого  в його світоглядних і рел ігійних виявах таким, 
яким він є, щ об потім не вибачатися перед цим інш и м и, як це зробила Католицька Церква.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ

Продовження на 4-й crop, обкладинки.



ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА HA IIПІОРІЧЧЯ НА ЧАСОПИС «РЕЛІГІЙНА ПАНОРАМА». 

ПЕРЕДПЛАТИТИ PH МОЖНА В БУДЬ-ЯКОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ УКРАЇНИ

(ВАРТІСТЬ ПІВРІЧНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ 17 ГРИ. 45 НОН.)

НАШ ІНДЕКС 21053.

р е л і г і ї ™
ПАНОРАМА

Редакція часопису просить своїх активних читачів допомогти нам 
розширити аудиторію«Релігійної панорами». Ми вдячні тим нашим Читачам, 
які надсилають до редакції цікаві і значимі матеріали з релігійного ж иття. У нас 
особливо не вистачає інформацій про конфесійне буття на місцевому рівні. До 
нас не надходять періодичні релігійні видання з областей, районів. То ж будемо 
дякувати тим, хто допоможе розширити межі наших інформації
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