
PCAinntlfl
ПАНОРАМА

ІАФОРААШПАО-АААЛІТПІАЇШ ЖУРНАЛ 2008



УКРАЇНСЬКОМУ РЕЛІГІЄЗНАВСТВУ -  
СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ

Шановні друзі! В минулому числі нашого часопису Ви могли прочитати моє 
інтерв'ю російському журналісту Михайлу Ситникову. Там я відразу зауважив, що 
ми -Відділення релігієзнавства ІФ НАН України - своєю діяльністю не змагаємося з 
кимось, а працюємо так, як можемо, формуючи феномен українського академіч
ного релігієзнавства. І якщо в чомусь у нас краще виходить, як в інших (зокрема 
серед країн пострадянського чи постсоціалістичного простору), то це певне тому, 
що нам вдалося оперативніше від них зорганізуватися й зрозуміти, що наша доля 
залежить насамперед від нашої затребуваності в суспільстві. У наш час наука не 
може розвиватися заради науки, заради задоволення чиїхось бажань в особистих 
інтелектуальних ігрищах. Зрозуміло, що орієнтації на затребуваність спричиняють 
певні корегування в дисциплінарній зорієнтованості наукових пошуків, у виборі 
тем дослідження, в яких теоретичний аспект пошуку органічно поєднувався б з 
практичним. Відтак саме українські релігієзнавці -  спочатку в сфері релігійного 
життя, а тепер і в дослідженнях -  започаткували нову сферу релігієзнавства -  прак
тичне. Тепер наші дослідження зорієнтовані не на нові словесні умоглядні описан
ня, мудрування щодо релігійних феноменів, яких багато можна назбирати на сай
тах Інтернету, а насамперед на визначенні шляхів оприсутнення релігії в суспільстві, 
від якого вона аж ніяк не відокремлена, хоч і відокремлена від держави. Кожний 
віруючий, як і будь-яка релігійна інституція, водночас є і не від світу цього і в цьому 
світі. Ось тут якраз і пролягає та межа, яка різнить теоретичне і практичне релігієз
навство. Останнє, власне, і покликане відтворити умови, реальні шляхи входжен
ня віруючого і релігійних інституцій у світ, функціональність релігії у поєднанні всіх 
ї ї  складових, різних конфесійних виявах і відносинах останніх між собою.

Не стану тут розглядати детально зміст практичного релігієзнавства. Про це я 
писав у своїй статті «Актуальні проблеми релігієзнавчої науки» в книзі «Академіч
не релігієзнавство України: історія і сьогодення» (К., 2006). Згадаю принагідно вио
кремлення німецьким філософом Кантом «практичної філософії». Для нього інди
катором достеменної практичності (практичного розуму) поставала свобода. 
«Практичнеє веете, що можливе завдяки свободі», - зауважує він. Відтак для прак
тичного релігієзнавства однією із вихідних постає саме категорія свободи совісті. Ця 
свобода сама по собі є безумовною і абсолютною. Вона виступає як практичне 
апріорі. Лише така свобода, а ми ї ї  всіляко прагнемо утвердити в українському 
соціумі і в цьому виявляється наше діяння як практичних релігієзнавців, виступає не 
як щось зовнішнє, нав'язане особистості, а як щось внутрішнє, трансцендентне, 
само собою зрозуміле. Формуючи дійсне розуміння свободи совісті, ми цим самим 
прагнемо спонукати кожного віруючого, незважаючи на його конфесійну належ
ність, піднятися над собою, своєю релігійною заангажованістю, по-іншому прочита
ти ті відомі всім слова з Біблії, коли Бог засвідчує, що єдиною ознакою його є те, що 
він Є. Якщо Ісус Христос вчив любити не просто ближнього, а передусім ворога 
свого, то хіба є християнським явищем міжконфесійна ворожнеча в християнстві.

Саме активна і плідна робота Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ у сфері утвер
дження свободи совісті, в теоретичному й практичному осягненні цього феномену 
й зробила його знаним у світі. З доповідями з різних аспектів цього питання нас 
запрошують на різні конференції і симпозіуми, які проводять Міжнародна Акаде
мія свободи релігії і віровизнань, Міжнародна Асоціація релігійної свободи, а рані
ше також і Міжнародна Асоціація за релігійну свободу. Саме цей аспект нашої 
роботи дав нам можливість брати участь у заходах Парламенту релігій світу й Асо
ціації релігій світу. Націленість на дослідження реально функціонуючих релігійних 
спільнот в умовах пострадянськості і посткомуністичності привернула увагу до Від
ділення Міжнародної Асоціації соціологів релігії.

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Панораму  Голгофи можна відродити на Володимирській гірці в Києві за два 
роки. Так наголошує Анатолій Загороднюк – головний інженер «Київзеленбуду». 
Потрібно лише знайти того чи тих, хто б взяв на себе фінансування робіт. 
Панорама була збудована Київською міською мерією десь сто років тому. Це був 
дерев’яно-кам’яний  круглий павільйон, в якому роміщувалося мальовниче 
полотно (12,9 на 93,8 м) із зображенням біблійної історії розп’яття Ісуса Христа на 
Голгофі.  Його авторами були німецькі художники  К.Фрош і І.Крюгер та 
київський художник С.Фабіанський. Панорама була знищена десь в 1934-1935 
роках. Біля 25% полотна збереглося. Споруда Панорами не мала якоїсь 
архітектурної цінності. Відтак її повністю і на тому ж місці  відновлювати не 
треба. Єдине – вона має бути на Володимирській гірці. 

Католицька Церква обурюється тими псевдо-новинами, якимись «істинами» 
про «ватиканські таємниці», які час-від-часу з’являються на сторінках газет. 
Вона радить тим, хто пише про неї, насамперед користуватися Інтернет-
інформацією.  Офіційним сайтом Святого престолу є  www. vatican. va   Є ще 
портал держави-міста Ватикан www. vaticanstate. va  Новини про життя 
Католицької Церкви можна знайти на сайті Ватиканського радіо 
www.radiovaticana org 

Певно що від невігластва редакції часопису «Начало», благословенної 
митрополитом Дніпропетровським  УПЦ МП Іринієм, в  третьому його числі 
з’явилася сентенція «Весь мир – тюрма, больница и дурдом», яку приписують 
язичникам і атеїстам. Безпідставність цих приписок засвідчують  такі слова 
К.Маркса: «Критика релігії звільняє людину  від ілюзій, щоб вона мислила, діяла, 
будувала свою дійсність як людина, що звільнилася від ілюзій і стала розумною; 
щоб вона оберталася навколо себе самої  і свого дійсного сонця. Релігія є лише 
ілюзорне сонце, яке рухається навколо людини доти, поки вона не починає 
рухатись навколо себе самої». 

Реваншистську політику Москви щодо України в Криму підтримує єпархія 
Православної Церкви. На замовлення Білокам’яної тут проводяться при участі 
різних проросійських угрупувань біля церковних православних будівель мітинги 
протесту проти входження України в НАТО, вивільнення України від чужоземних 
військових баз, зокрема російського флоту із Севастополя, відкриття українських 
шкіл і вивчення в школах державної мови та ін. Особливо багато шуму вчинили 
тут проросійські сили у зв’язку із закриттям  в 2017 році військово-морської бази в 
Севастополі – місті, як вони кажуть, російської слави. А в чому ж та слава 
виявлялася в історії? Севастополь у війнах здавали ворогу після масового 
винищення його захисників. То ж гордитися немає чим? Треба оплакувати тих, 
хто загинув із-за бездарності російського морського командування. 

Газета «Персонал плюс» видруковує статті різного світоглядного і конфесійного 
змісту. В 23 числі її вміщено статтю «Український ремонт Європейського дому». 
В ній, зокрема, йдеться про те, що «є сфери діяльності, які оголосили себе 
посередниками між Богом і людьми. Саме вони мають стояти на чатах духу 

людського, зберігаючи його чистоту та моральність. Та чи виконує ця сфера свої 
функції  повною мірою? Зі зростанням за останні роки у кілька разів кількості 
храмів у десятки разів зросло чисто злочинів, афер, захворювань на СНІД. Ось і 
конкретна відповідь на питання стосовно ефективності роботи тих, хто оголосив 
себе посередниками між Богом і людьми, запевняючи, що вони одухотворяють 
націю. Настала пора не лише провітрити приміщення, а й зробити капітальний 
ремонт, насамперед заміняти вікна нашого світоглядного дому. Бо крізь мутне  
скло, покрите віковою пилюкою  з примітивних церковних догм, сонцю важко 
пробитися». І далі: «А що ж християнські ідеї? Чи розвивалися вони протягом 
останніх віків?  Чи наповнювалися вони змістом, який відповідав би досягненням 
думки людської у природознавчих науках, філософії? Якщо послухати священиків 
під час проповідей, зокрема з використанням ЗМІ, то важко назвати ці дійства та 
промови такими, що викликають у сучасної людини довіру. Монотонні 
речитативи, що не дають вникнути у їхній зміст, ще й  куріння кадил, дають 
привід думати про їхнє  основне призначення – заколисати свідомість, спрямувати 
її на пасивне очікування Царства Небесного... А чи потребує віра золотих прикрас, 
засобів введення свідомості у певний стан у вигляді гіпнотичних речитативів та 
куріння трав? Ні, вірі, душі, в якій вона живе, це не потрібно. Бо вона 
нематеріальна, божественна субстанція. Цій субстанції, яку Творець для реалізації 
своїх задумів  на Землі помістив у фізичне тіло, дано свободу творення. Але лише 
за умови свободи мислення. Мислення своєю чергою неможливе без свободи 
духу. Лише свобідне мислення може зматеріалізуватися у певні земні досягнення, 
які відповідають планам Бога». 

Віктор Ющенко звернувся до представників Церков і релігійних організацій з 
проханням  допомогти дітям-сиротам, взявши їх в сім’ї, підтримувати потім 
нових батьків дитини.  Саме це, на думку Президента, створе  умови, щоб 
«формувати духовний світ дитини  на основі високих моральних цінностей і 
кращих національних традицій. Разом ми перебудуємо державу, в якій нове 
покоління буде рости в мирі, любові, добробуті і вірі в своє щасливе майбутнє». 

Сесія обласної ради Львівщини обговорила питання охорони від пожеж 
дерев’яних храмів. За останні  5 років на Львівщині згоріло 28 церков (у 2003 
році – 8, 2004 – 5, 2005 – 3, 2006 – 7, 2007 – 4 і один вже в 2008 р.).Основними 
причинами пожеж рада вважає необережне поводження з вогнем (11 випадків), 
порушення правил пожежної безпеки (8) та підпали (?). Як з’ясувала спеціальна 
комісія облради, з 1230 сакральних споруд області в 351 виявили порушення 
правил пожежної безпеки, а у 827 – відсутність установок пожежної автоматики. 
Мільйон гривень облрада виділила  на протипожежну обробку дерев’яних храмів. 
Винуватих в храмових згарищах так і не виявили, бо ж вони дивись – святі отці, а 
відтак – безгрішні. А саме вони б мали відповідати за те, що не організували 
протипожежний захист святинь. Вони! За роки радянської влади згоріло лише два 
дерев’яні храми. А чи немає тут спалення з метою замітання слідів викрадення 
ікон та ін. для продажу за межі країни. 

Незважаючи на позитивний досвід роботи священиків в умовах, наближених до 
бойових, за словами владики Августина (УПЦ МП) на конференції православних 
капеланів Росії,України, Білорусі та ін., «в Міноборони є люди, які не тільки не 
поспішають посприяти організації штатної капеланської служби, а й 
перешкоджають розвитку існуючих напрацювань». Владика хотів би, щоб 
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капеланила в Українському війську тільки Церква Московської юрисдикції, бо ж, 
дивись, їй в цьому заважають (з його слів) і розкольники. З такими труднощами, 
зокрема, зіткнулися ієреї  Кримської єпархії УПЦ МП (120 священиків опікуються 
тут понад ста частинами), яким з політичних міркувань не дають проводити 
богослужіння (Церковна газета. - №9-10). Хочеться сказати: і правильно 
роблять. По-перше, мовою капеланення буде ж не українська, а маємо Українське 
військо. По-друге, якщо ці капелани нестимуть ті проросійські, українофобські 
ідеї у військо, якими сповнена преса Кримської єпархії, то їх дійсно ні на метр не 
слід допускати у військову частини. Вони ж сіятимуть не тільки міжконфесійне 
протистояння, а ще й зневагу до незалежності України, яку мають захищати, 
особливо в Криму з його сепаратистськими настроями. По-третє, присутність 
священика Церкви іноземного підпорядкування створює можливість і для 
шпіонажу. Владика Августин, який посилаєх своїх капеланів до Українського 
війська, в одному із своїх виступів в Москві сказав: «Ми очікуємо  кроків з боку 
Росії – як загін, що чекає команди кинутися в бій. ..Прийшов час діяти рішуче і 
називати речі своїми іменами». То ж постає питання: а де і з кого архієпископ 
готує цей  «загін»? (http://www. Interfax –relіgіon. ru /?act =news & div= 10586). 

В Києві у Палаці спорту відбудеться  міжнародна конференція «Заклик до всіх». 
Ухвалу про її скликання було прийнято на робочій зустрічі християнських лідерів 
України, Білорусі, Європи і США, які презентували більше 10000 
російськомовних церков світу.  Зустріч відбулася на території церкви 
«Філадельфія». Від України в її роботі взяли участь А.Глуховський, М.Паночко, 
П.Савочка і С.Балюк. Президент Global Pastore Network  (Міжнародна Мережа 
Пасторів) Марк Андерсен розповів про  міжнародне служіння Call 2 All (Заклик 
для всіх), покликанням якого є об’єднання християнських лідерів і християнські 
служіньня для того, щоб більше мільярда людей могли почути Євангеліє. «Ми 
працюємо з християнськими ЗМІ, бізнесменами, представниками шоу-бізнексу, 
культури й університетами», - сказав Андерсен. Засновником служіння є відомий 
християнський служитель Білл Брайт. Нині нараховується більше 300 організацій, 
деномінацій і служінь, які співпрацюють із Call 2 All. 

Українці надто багато чекали від Президента В.Ющенка після переможної 
Помаранчевої революції, зокрема і в розбудові власне Української Церкви, і в 
загнузданні того антиукраїнського шабашу, до якого вдаються єпархи та ієреї, 
монахи й біляцерковні православні спільноти східних і південних єпархій УПЦ 
МП, й в усуненні того союзу, який негласно існує на основі українофобства між 
Церквою і деякими партіями. Як вважає один із активних діячів Помаранчевої і 
один із п’яти репрезентантів «Нашої України-Народної самооборони» на минулих 
виборах до ВР Анатолій Гриценко, «людина, яка мала понад 60% підтримки 
виборців, і яка зараз має, можна сперечатися, 8%, 10% чи 12%, то це людина, яка 
не має політичного майбутнього для того, щоб бути переобраним на цю ж посаду. 
Мабуть особиста трагедія чинного Президента в тому, що, маючи той підйом, 
який буває, по-перше, не в кожній країні, а по-друге, не кожного навіть століття, 
маючи все те, що було наприкінці 2004 – на початку 2005 року, і так, вибачте, 
бездарно все це здати і не досягти позитивного результату, я думаю, що це 
особиста трагедія для нього як для політика. Ми вже не можемо говорити про те, 
що навколо Президента Ющенка можуть згуртуватися політичні сили, які ще раз 

повірять, що він зможе за наступних 5 років повести країну ще далі і ще швидше в 
Європу, наприклад» (Інформаційний бюлетень. - №21). 

Дату 1020-річчя прийняття християнства Києвом (і то з погрози: хто не прийде до 
річки, той буде мені противний) ми відзначаємо в цьому році з волі Президента і 
Московського Патріарха. Багато доброго говорять про сам факт хрещення, але не 
згадують, що при цьому була винищена дотла наша тисячолітня дохристиянська 
культурна традиція (і буквиця в тому числі), що прийняттям східного варіанту 
християнства ми були відгороджені від того історичного поступу і культурних 
здобутків, які мала Європа з її католицькою і протестантською християнською 
традицією, стали приреченими на тупцювання в історії й по-сьогодні, що 
наступним поділом християнства України на дві гілки ми були приречені на 
наступні поділи, перерозподіли своїх теренів, а зрештою, як писав Петро Могила, 
війну «Русі з Руссю», а нині – «східняків» і «західників», що те ж християнство у 
різних його конфесійних визначеностях слугувало зброєю нищення нашої 
національної ідентичності, нашої відчутної особливо нині  зденаціоналізації чи то 
москвинами, чи ж то ляхами. Ортодоксальність православ’я спричинила те, що й в 
своєму духовному виявленні ми нічого не дали світові. Певно в силу своєї 
слабоосвіченості й нині вища влада наполягає на її культивуванні відсталих 
світоглядних парадигм. Так ось цю дату Україна відзначає на державному рівні. 
Певно для відволікання уваги людей від проблем сьогодення у нас постійно 
відбувається акцентація уваги то на одному ювілеї, то на іншому. Дата хрещення 
вже давно мала б бути в українському календарі як знакова подія в духовному 
житті її народу, а не згадувалася лише тоді,  коли з’являється потреба у 
самопіареннях вищих посадовців. При цьому цю подію, хоч вона й не є зовсім 
ювілейною, враховуючи прийняте в Україні урядом положення про відзначення 
дат, які мають два нулі або діляться на 25, чомусь виокремили з дат 2008 року 
тільки 1020-річчя хрещення, не зауваживши на тому, що в цьому році маємо ще 
також значиму дату – 360-річчя початку національно-визвольної боротьби 
українського народу. Чи то із-за того, що не хочемо акцентувати увагу на тому,  
що це була війна з поляками і їх тодішніми побратимами євреями, а чи ж тому, що 
тоді треба буде говорити, що в цій бійні чітко прослідковується конфлікт на 
українських теренах православ’я і католицизму. А може не  актуалізуємо 
відзначення тому, що ми можемо лише ювілеї трагічних подій відзначати. А між 
тим ця  подія варта була б відзначення  із її прочитанням в контексті нинішніх 
суспільних і духовних реалій України. Особливо в контексті тієї антиукраїнської 
істерії, яка розгорнулася в Польщі у зв’язку з 65-річчях  трагічних подій на Волині 
і названих поляками «геноцидом, вчиненим ОУН-УПА проти польського 
населення Східних Кресів». Утворено Загальнопольський Комітет з відзначення 
річниці події, який очолив віце-маршалок польського Сейму Ярослав 
Калиновський. Якщо Польща, незважаючи на підписаний Президентами 
Л.Кучмою і О. Кваснєвським в ім’я «спільного європейського майбутнього» 
своєрідний акт польсько-українського  порозуміння, вирішила знову повернутися 
до минулого, «поквитатися за Волинь» притягненням до відповідальності 
«сучасних українських політиків», то українцям треба згадати українсько-польські 
історичні суперечки, згадати  те, як польські магнати століттями гнобили наш 
народ, нищили, використовуючи католицьку Церкву, нашу культуру, національну 
духовність. Польські окупанти, використовуючи військову силу, придушували 
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національно-визвольні змагання українців. Згадаймо принагідно їм нашу 
Коліївщину. Ми, поступившись своєю національною гордістю, погодилися з тим, 
щоб у Львові було відкрито «Цвинтар Орлят», на якому поховані польські вояки, 
які прийшли на наші терени як загарбники. Все це робилося в ім’я добросусідства. 
Тепер невідомо, як львів’яни віднесуться до польських поховань. Можна 
пригадати й те, що гетьмана  Івана Виговського, який 350 років тому розгромив 
під Конотопом московські війська, стратили поляки  (Персонал-плюс. - №24).   
Ще одну подію у нас чомусь забули вознести в ювілей. Це відокремлення від 
Київської митрополії у 1448 році Московської. Вона для України не менш 
значима, ніж 1020-річчя. Сам факт утворення Московської Православної Церкви 
засвідчує, що історичні події Х-ХУІІ століть теренів України не мають 
відношення до Московської Церкви: вони для неї є зарубіжними. А це і прихід на 
Київські гори апостола Андрія, і просвітницька місія Кирила й Мефодія, і 
хрещення 988 року, і Могилянська доба. До того ж, відзначення цього ювілею 
засвідчить, що Московська Церква не є для Київської матір’ю, а є її донькою, а 
відтак 1686 рік для Києва був роком його поглинення, право на надання йому 
автокефалії має тільки Константинопольський Патріархат. Отже, історичні ювілеї 
треба читати по-українському, а не в руслі того, як нам їх нав’язують сусіди, які 
багато зла й недолі принесли українцям (А.Колодний). 

Русинський рух на Закарпатті – «Сойм Подкарпатских Русинов» - очолює 
священик Московсько-Православної Церкви України Димитрій Ісидор. Він 
неодноразово їздив до Білокам’яної.  Під час прес-конференцій там він твердить, 
що Закарпаття є територією Росії, бо ж «Україна досі  не ратифікувала договір про 
Закарпатську Україну – Підкарпатську Русь».  «Перший європейський конгрес 
прикарпатських русинів», який відбувся в червня в Мукачевому, засвідчив багато 
дечого нового. По-перше, з різних  висловлювань чотирьохгодинного конгресу 
можна зробити висновок, що фінансував цей фактично сепаратистський захід 
нардеп Василь Петьовка не без негласної участі в цьому Віктора Балоги, бо ж 
власниками тих підприємств та організацій, які засвітилися як спонсори, є або сам 
В.Балога, або його дружина чи брати Іван та Павло. У дружини Балоги в 
Закарпатті є фірма, що зветься «Русинія». Конгрес звернувся до ЄС, Чеської 
республіки й Росії визнати автономію краю: «спеціальний статус Закарпаття як 
«самоуправляемой территории русов на юг от Карпат» з конституційною назвою 
«Подкарпатская Русь».Тут же йде прохання до цих суб’єктів на перехідний період 
виступити гарантами відновлення законного статусу суверенного народу «на 
своїй территории на юг от Карпат». За позитивне вирішення прохання 
гарантується безперебійне постачання енергоносіїв з Росії до Євросоюзу.  В  
рішенні Конгресу Україна названа «недемократичною державою» із-за того, що 
вона не визнає особливий статус Закарпаття. Порушено питання утворення 
незалежних русинських органів самоуправління.  Характерно, що присутні на 
конгресі представники обласної і районних влад  не то що не виступили з 
критикою цього сепаратизму, вони навіть радісно вітали захід. Йшла мова й про 
прапор Закарпаття – російський трикольор з червоним карпатським ведмедем. А 
між тим під час перепису населення краю лише трохи більше 10 тис. закарпатців 
ідентифікували себе з русинами. На заходи русинських організацій, які  тут 
творять різні баламути,  приходить небагато людей. Проте  в минулому році 
Закарпатська облрада прийняла рішення про визнання русинів окремою нацією. 

Весь цей фарс з русинством, як твердить преса, В.Балога розігрує з метою мати 
запасний варіант вирішення свого майбуття, коли його Президент усуне з посади 
керівника Секретаріату. Чому б не стати Президентом сепаратистського 
утворення (подібного Придністров’ю чи Абхазії) із назвою Русинія! Церква 
Московського Патріархату допоможе цьому своїм духовним окормлюванням 
(Українська газета.- №24). 

Професор, академік АН ВШ Володимир Грабовецький звертається до вищих 
правителів України (зрозуміло до Президента Ющенка насамперед) з 
питанням: Як можна допустити такий глум, що в день святої Трійці антидержавні 
реакційні сили 5-ої колони здійснили ганебну акцію – встановили в Севастополі 
пам’ятник кату українського народу Катерині ІІ? «Саме вона, ця ненаситна 
«німецька вовчиця», підспудно узурпувала російський імператорський престіл і 
разом зі своїми коханцями графами Орловим і Потьомкіним організувала 
двірцевий переворот: скинули з царського престолу законного спадкоємця Петра 
ІІІ, а згодом його вбили й запанували над імперією. Це вона юридично своїми 
самовладними указами затвердила кріпосне право над покозаченим селянством 
України згідно «Жалуваного грамотою дворянства», а перед тим ліквідувала 1764 
року українське гетьманство, залишки політичної автономії Лівобережної і 
Слобідської України. Нарешті. За її ганебним указом зруйновано Запорізьку Січ 
1775 року. Це та Катерина, яка разом з польською шляхтою у крові задушила 
славетне українське гайдамацтво на Правобережжі і Поділлі (1768 р.).» (Нова 
Зоря. - №25). 

Фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» та фонд «Громадська думка – Україна»  
провели дослідження стану релігії в Києві. З’ясувалося, що майже 41%, 
заявивши про свою віру в Бога, водночас конфесійно не визначилися, не належать 
до жодної Церкви. При визначенні конфесійної релігійності 18%  віднесли себе до 
Київського Патріархату, 7,3% - до Московського. 15,5% киян є «нерелігійними», а 
7,3% - не можуть визначитися в тому, чи вони є релігійні, а чи ж нерелігійні. По 
1,5% вірян в Києві мають Автокефальна церква і протестантські спільноти, 1%-  
Греко-католицька Церква. По піввідсотка набрали римо-католики і «Посольство 
Боже». Користуються довірою 39,9% киян Патріарх Філарет (УПЦ КП) і 35,9% - 
митрополит Володимир (УПЦ МП). Хоч  греко-католиків серед киян всього 1%, 
але 25% їх віддали свою шану кардиналу Любомиру Гузару. Свою відпорність 
Москві мешканці столиці засвідчили тим, що лише 6% їх вважають, що 
Православ’я України має бути підпорядкованим Московському Патріархату. 
32,7% висловилося за співіснування кількох православних церков, а 30,7% - за 
«національну православну церкву», підпорядковану своєму патріарху. Згідно 
досліджень фонду «Демократичні ініціативи» при обов’язковому виборі  своєї 
належності до певної конфесії Київський Патріархат сприйняло б 50,3%, а 
Московський – лише 8,8%. Відтак Московський патріарх Олексій, якщо надумає 
приїхати в Україну, то їде сюди як гість. Згідно соціологічних досліджень і логіки 
мислення цього владики Київ є канонічною територією Київського Патріархату і, 
щоб заїхати до столиці України на 1020-річчя хрещення Русі, Олексій мав би 
чекати запрошення від Патріарха Філарета (а не від Президента В.Ющенка). Але 
ж Росія дишло завжди прагне повернути у свій бік. Кияни можуть цьому завадити. 

Московсько-Православна Церква України, відкриваючи свої храми в 
навчальних закладах, прагне через своїх священиків-капеланів донести до 
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студентів різні антиукраїнські сентенції, опаскудити українську історію, її 
знаних постатей. Так, протоієрей Андрій Ткачов, який є співробітником 
синодального відділу релігійної освіти УПЦ МП, настоятелем храму Агапіта 
Печерського при Київському медичному університеті, коментуючи повідомлення 
про прагнення української влади героїзувати Івана Мазепу, заявляє, що це була 
людина, яка зраджувала всіх – поляків, росіян, шведів; це була повністю 
безпринципна людина; це був  дамський угодник, інтриган, вроджений обманщик, 
людина, яка не служила нікому, окрім своїх власних інтересів (Мир. - №24). 

Віроповчальні викладки витлумачуються богословами так, як це їм вигідно. 
Вони постійно твердять, що без волі і промислу Божого у світі нічого не 
відбувається. Ще може людина, яку Бог наділив свободою, щось скоїти. Природа 
ж – то його царина. А тут дивись природні лиха одне на одне насуваються. Гинуть 
і страждають люди, нищиться врожай (а це їхня праця), у світ всунулася амораль і 
т.д. й т.п. То ж постає питання: «Боже, ти де? Боже, за що? Ти ж все милостивий. 
Без твоєї волі ніщо не робиться. А відтак й те, що я, як людина, недобре скоїла, 
також з твоєї волі?». Гаразд, є грішники, але чому із-за стихії гинуть в тому ж 
набожному Львові люди, чого страждає зелена краса цього міста, чого? чого??? і 
т.д. І ось тут  чуємо у «Вечерних вестях» (№116) таке пояснення отця Віктора з 
Харкова: «Вважати стихійні біди покаранням від Бога не можна. Легко звалити 
свої страждання чи проблеми на Нього. Якби люди були ближче до церкви, то 
знали б, що Бог ніколи не карає. Це люди самі себе карають, коли відходять у 
пітьму, згрішивши, віддаляються від Бога. А стихія є стихія, чи то землетрус, 
цунамі або буревій. Все відбувається за певними законами (??? –РП), і той, хто 
говорить, що це покарання, не знаходиться на божественному боці». 

Група невідомих антиукраїнців зірвала  з Тюремного замку Харкова і розбила 
меморіальну  дошку, присвячену Патріарху УГКЦ Йосифу Сліпому. 
Характерно, що цей замок знаходиться по сусідству з відділом міліції, але міліцаї 
«не бачили» правопорушників, хоч творилося це вдень. До розбійницької групи 
десь з 20 осіб входять бабці пенсійного віку, які пообіцяли не завершити свою 
діяльність на цьому злочині й зайнятися іншими «націоналістичними пам’ятними 
знаками». В Харкові в пересильній в’язниці митрополит Йосиф Сліпий 
знаходився в дні перед відправкою його до мордовського ГУЛАГу. Тут його 
вмовляли перейти до рідного сталінському режиму Московського Патріархату. 

Враховуючи те, що вода вбирає , по-своєму трансформує і зберігає всю 
навколишню інформацію, вчені Тернополя провели дослідження води великого 
рукотворного озера, що розташоване в центрі міста. Висновок: тернопільська 
водойма «ображена» на мешканців міста, із-за чого водне плесо і саме хворіє (має 
негативно змінену структуру води), і так само впливає на здоров’я городян. 
Релігійні спільноти міста вирішили провести незвичайну духовну акцію. 
Впродовж двох тижнів (з 6 липня починаючи) ввечері і вранці о 7-й годині під час 
богослужінь у всіх храмах і молитовних будинках міста читатимуться спеціальні 
молитви за чистоту тернопільського озера. 6 липня всі тернопільчани запалили о 
18-й годині у себе вдома свічки й теж помолилися за це. Спільні молитви, як 
вважає координатор екологічного центру «Гармонія», допоможуть водному плесу 
очиститися й відновити свій зцілюючий вплив на міське середовище. 

Колегія міністерства освіти і науки України підтримала ініціативу щодо 
надання релігійним організаціям права засновувати свої конфесійні 

навчальні заклади. Проте тут виникло питання визначення тих релігійних 
спільнот, які можуть виступати суб’єктами права щодо заснування навчальних 
закладів. В зарубіжжі їх діє понад 200 тисяч. Потрібно вивчити досвід їх роботи. 
Колегія наголосила на тому, що навчально-виховний процес у таких закладах має 
здійснюватися з неухильним дотриманням вимог державного стандарту освіти, 
мають бути дотримані законодавчі вимоги щодо їх ліцензування та акредитації.  
Наголошено на тому, що конкретні шляхи впровадження прийнятого рішення 
потребують ще вивчення і консультацій. 

України в Криму немає. Так заявляють  куратор організації УНА-УНСО по 
півострову Руслан Зайченко і голова Студентського братства Олег Яценюк. Київ 
виявляє байдужість до розгулу в Автономії антиукраїнських проросійських 
сил. Міліція тут взагалі не працює на Україну. Більше того, ректор Таврійського 
університету, який духу українського не бажає знати в керованому ним вузі, 
одержує від В.Ющенка звання Героя України. То ж треба додуматися до такого 
глуму! Йому скоріше варто було б дати звання Героя Антиукраїни! Єдина 
організована сила, яка серед розгулу антиукраїнщини працює на Україну, то це 
кримські татари з їх організаційними спільнотами Межліс і Духовне Управління 
мусульман Криму. Проте останнім часом і вони стали виявляти байдужість до 
Києва із-за байдужості Києва до їх долі (Експрес.- 19-26 червня). 

Присутні на одному з Богослужінь архієпископа Луки (Войно-Ясенецького) в 
Сімферополі члени громади  християн-баптистів почули під час проповіді від 
нього, що баптисти не вірять в Ісуса Христа і не визнають молитву «Отче наш». 
Тоді вони вирішили запросити владику на своє недільне Богослужіння. Він 
погодився. Як тільки архієпископ з’явився у дверях, хор заспівав «Отче наш», а 
потім «Зійдемо на Голгофу». Архієпископ заплакав. Зійшовши на кафедру. 
Сказав: «Брати і сестри, різними шляхами йдемо ми, але до одного місця – до 
Бога». Войно-Ясенецький потім неодноразово запрошував до себе на бесіду на 
дому пресвітера і диякона Сімферопольської громади баптистів. Повчитися б у 
архієпископа Луки тим із владик, хто часто по радіо, на телебаченні і в пресі 
говорить про сектантів, маючи в голові темінь щодо сутності  віровчення різних 
християнських спільнот (Христианская газета. - №6). 

В п’ятому числі нашого часопису ми повідомляли про незвичайний бар у формі 
домовини, споруджений в Трускавці. Проти цієї споруди для пиятик виступили 
віруючі різних церков міста, вважаючи побудову її святотатством, зневагою до 
християнських цінностей. Міська рада Трускавця  прийняла ухвалу про  
ліквідацію бару-домовини, заявивши при цьому, що дозвіл на його будівництво 
не давала. Володар скандальної споруди Степан Пряник погодився розібрати бар, 
який вже привернув увагу до його ритуальної фірми. 

Російське МЗС бреше, не знаючи меж. Так, воно підтримало заяви мера Москви 
Лужкова, що Севастополь – «город нашенский», бо ж він, як і Чорноморський 
флот, має відзначуване в цьому році Росією його 225-ліття. Водночас те ж МЗС 
говорить про 1020-річчя хрещення Русі, а між тим відомо, що ця подія ніякого 
відношення до Москви не має, бо її в 988 році взагалі ще не існувало – це по-
перше, а по-друге, на місці сучасного Севастополя, як відомо, існувало 
візантійське поселення Херсонес-Корсунь, яке було завойоване князем 
Володимиром, а відтак в цьому році Україна може святкувати 1020-річчя того, як 
Севастополь став землею русьською. І тут якихось історичних натяжок не треба. 
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Взяття Херсонесу відбулося 27 червня 988 року. Історикам відомі й більш пізніші 
завоювання нашими князями Криму. Середньовічний Крим був міцно 
підпорядкований Русі у вигляді Тмутараканського князівства. Останнє тривалий 
час зберігало лояльність метрополії, незважаючи на те, що між ним і Києвом 
постійно мандрували степами іноетнічні кочівники (День. – №105). Відтак 
пам’ятник шлюсі-цариці Катерині ІІ в Севастополі є черговим засвідченням лише 
того, що в ХУІІІ столітті московський мілітарний песик з думкою, що  «всѐ, что 
мною пройдено, всѐ вокруг моѐ», пробіг тут, як і по землях нашого півдня,  з 
піднятою ногою. З другого боку, цей пам’ятник мав би послужити сигналом для 
української влади про те, що Росія з використанням інших способів ведення війни 
прагне перебрати собі українські терени. Нині – Крим, потім буде весь Схід 
України, Слобожанщина. Апетит на чужі території у сусіда завжди був великий – 
аж до Аляски і Сахаліна дійшли, хоч то вияв чистої води колонізаторства. 

Для спікера ВР України, як і для Президента, конституційний принцип 
відокремлення Церкви від держави не існує. Яблуко від яблуні... То ж він 
вирішив освятить будівлю Верховної Ради і всередині і зовні, «щоб там, - як він 
сказав,- вночі чорти не літали». Для виконання обряду освячення Яценюк буде 
прагнути запросити священиків всіх конфесій. Його бажає  підтримати 
однопартійка Лілія Григорович, яка, як аргумент, каже: «На моїй пам’яті 
парламент ніколи не святили, але ж це вищий законодавчий орган країни». Тут як 
тут виявилася рівно інтелектуальна їм і баба Параска: «Ви думаєте, чому вони 
сваряться? Та тому, що їм нечиста сила заважає! Тільки треба освятити парламент 
не під час канікул, коли нікого там не буде, а вибрати день, щоб там були всі 
депутати, зі всіх партій, щоб їх священики святою водою окропили і з них чортів 
повиганяли». Далі пішов депутат-комуніст О.Голуб, який запропонував «вивезти 
всіх депутатів від коаліції до Дніпра – там їх всіх разом освятити». Проти освяти 
виступила УПЦ МП. Зокрема її прес-секретар заявив, що їхня Церква вже 
висвятила храм в приміщенні ВР. «Кликати представників всіх конфесій – це 
нерозумно. Вийде так, що представник однієї конфесії у бубон вдарить, а другої - 
молитву прочитає?» (Сегодня. – 14 червня). 

В Києві на Володимирській гірці в 2009 році з’явиться панорама Голгофи. Вона 
розміститься прямо над Українським домом. В цьому міні-музеї розмістять 
картитни, що зображають шлях Христа на Голгофу. Загальна площа музею складе 
37 кв. метрів. Є історичні інформації, що на цьому місці до соціалістичної влади 
така панорама вже була. 

 
 

 ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Патріарх Константинопольський Варфоломій на запрошення Президента 
В.Ющенка їде до України для участі у відзначенні 1020-річчя хрещення Русі. 
Цим він вступає в конфлікт з Московським Патріархом, який розглядає Україну 
як свою канонічну територію і вважає, що Варфоломій мав би їхати до України 
тільки за його запрошенням або ж принаймні глави УПЦ МП митрополита 
Володимира. Але якби дійсно таке запрошення було і Константинопольський 
Патріарх його прийняв, то цим самим він би визнав законність поглинення в 1686 
році Московським Патріархатом Київської митрополії. Їдучи в Україну за 

запрошенням Президента, Варфоломій цим визнав незаконними посягання 
Московського Патріархату на Україну як свою канонічну територію, незаконність 
її прагнень виступати щодо Українського Православ’я як  Церква-мати. Скоріше 
всього, що в урочистостях візьмуть участь і Предстоятелі інших Православних 
Церков. Всі вони запрошені Президентом України на ювілей. Московський 
Патріарх при цьому, зрозуміло,  надме губи ображеного, але, як повідомили в 
прес-службі УПЦ МП,  від поїздки до Києва не відмовився: «З радістю готовий 
взяти участь в урочистостях». Але ж там, де з’являються представники Церкви 
Москви, завжди з’являється якийсь неспокій. Тим більше, що Ющенко 
запропонував очолити урочистості відразу двом Патріархам. Як вони поділять це 
очолення, то ще невідомо. Але тут з’являються ще питання: куди В.Ющенко 
подіне на цей день ще й третього Патріарха – главу УПЦ  КП Філарета, до Церкви 
якої він сам належить ?  як бути й з четвертим Патріархом – главою УГКЦ 
Любомиром Гузаром? Предстоятелю УАПЦ також треба знайти місце на 
урочистостях. Певно що присутність названих останніх владик на святкуванні, 
якщо вони там будуть, мулятиме очі і Олексію ІІ, і Варфоломію І. «Якщо ви вже й 
запрошуєте до себе таких високих гостей, то створіть для них комфортні умови»,- 
сказали в Московському Патріархаті. Тим більше слід було б врахувати й те, що 
відносини між Константинополем і Москвою останнім часом надто натягнуті й 
Патріархи не бажали б зустрічатися між собою. А між тим поділ Українського 
православ’я – то «болюча історико-цивілізаційна проблема мільйонів українців. 
Вирішити цю проблему без втручання світового православ’я майже неможливо». 
Такої думки перший Президент незалежної України Л.Кравчук, який очолює 
комітет з організації відзначення 1020-річчя. Розпорядок святкування, що 
організовує Секретаріат Президента України, такий: 25 липня – покладання квітів 
до пам’ятників апостолу Андрію, просвітителям Кирилі і Мефодію, княгині Ользі, 
князю Володимиру та на Аскольдовій могилі; зустріч Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій із главами прибулих на святкування зарубіжних 
делегацій. 26 липня – молебен у Софійському соборі; звернення Президента В. 
Ющенка до народу з наголи ювілею; звернення Вселенського Патріарха до 
християн. 27 липня – поїздка Президента і релігійних діячів до Святогірської 
Лаври і в Херсонес, де відбудеться  урочиста літургія    (День.-№115; Україна 
молода. – 5 липня). 

Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир своїм Зверненням з нагоди 
1020-річчя Хрещення Русі засвідчив прагнення керованої ним Церкви перебрати 
на себе «правонаступництво тієї Церкви, що була заснована на Київських 
пагорбах за князя Володимира». «Володимирове хрещення залишається 
надзвичайно актуальним для нашого народу, оскільки воно є тим орієнтиром, що 
здатний допомогти і українському суспільству, і українській державі подолати 
кризи, які вони наразі переживають». Роздільність суспільства, знесиленість 
держави політичними протистояннями негативно позначаються і на релігійному 
житті країни. «Вихід із криз один,- наголошено в Зверненні, - повернення до 
Володимирового хрещення, яке створило єдину Церкву, об’єднало народ і стало 
основою для розбудови міцної держави». 

Московсько-православна преса України сповнена статтями й інформаціями про 
хресні ходи, присвяченими 140-річчю від дня народження російського 
імператора Миколи ІІ. В такий спосіб владики, які благословляють видрук у 
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своїх єпархіях таких газет і журналів, виявляють свій плач із-за того, що Україна 
не належить до розваленої Російської імперії, плач за колоніальним минулим 
України. Особливо тут відзначаються митрополит Агафангел з Одеси та Іриней з 
Дніпропетровська. Щодо першого, то тут зрозуміло: він народжений мамою-
росіянкою, має російську кров. А ось щодо владики Іринея з Дніпра, то тут маємо 
явне відцурання від батьківського коріння в ім’я спасіння якоїсь 
багатостраждальної Вітчизни. Як пише благословенний цим ієрархом часопис 
«Спасите наши души!» (№5), «несомненно, что каждый покаянный вздох 
кающейся души будет очищать  духовный вохдух России, будет подвигать и 
другие души». 

Шарлатан під ім’ям Антонія – монаха  Почаївської Лаври, прикриваючись 
авторитетом останньої, виманює гроші в довірливих православних. При 
цьому він навіть видає розписки, що гроші одержані для Почаївської Лаври, 
збирає записки на поминання в Лаврі померлих, запрошує відвідати святиню з 
гарантуванням проживання тощо. Лавра просить православних християн виявляти 
таких шарлатанів й інформувати про них і органи ВС, і саму Лавру (8. о3546. 
610.46). 

Москва знає кого і за що нагороджувати. Одеський митрополит-українофоб, 
ідеолог новоросійського сепаратизму Агафангел нагороджений новоспеченим  
Президентом Росії орденом Пошани. Цей факт наочно засвідчує орієнтації 
Російської влади на підтримку в Православ’ї України тих сил, які мають 
відцентрові спрямування, працюють на розкол України, на створення якогось 
нового Союзу з Росією. Таких би за їх антиукраїнську сепаратистську діяльність 
відправляти туди, де Макар телята пасе. 

Ті, хто в роки постання Церкви Київського Патріархату ще значився в іподияконах 
і семінаристах, хто слухав благословене слово історично значимого для Церкви 
Патріарха  Володимира (Романюка), лекції перших викладачів нововідтвореної 
духовно-навчальної інституції в Києві - отців Данила Чоколюка, братів Швеців, 
Б.Табачика, В. Черпака та ін., які брали безпосередню участь в становленні й 
розбудові УПЦ КП, нині вже висвячуються в єпископи. Серед них, зокрема, Іван 
Володимирович Зоря – тепер єпископ Євстратій (1977 р.народження). 

Храм-пам’ятник на честь  «Всіх Святих Землі Української» буде збудовано в 
Одесі на Люстдорфській дорозі.  Саме тут в роки фашистської окупації 1941-
1944 років було розстріляно і спалено біля  26 тис. мирних жителів. На їх спомин 
тут встановленні Меморіали з православною та іудейською символікою. Храм-
пам’ятник збудує УПЦ Київського Патріархату. Це буде перша храмова 
новобудова цієї Церкви в Одесі. Релігійна громада місцини «Меморіальне 
містечко», яка має статус юридичної особи, створила благодійний фонд р/р 
26009311449901 в АБ «Південний» м. Одеси (код 35404252 МФО 328209) і 
просить надсилати на його адресу пожертви на будівництво храму-пам’ятника. 
Розроблено і затверджено  управлінням архітектури та містобудування ескіз 
проекту невеличкого храму, що водночас вміщатиме близько 80 вірян. 

Рішення Секретаріату Президента про передачу у власність УАПЦ Андріївської 
Церкви Києва викликало стурбованість в широких колах громадськості. 
Андріївка – це не просто і не лише храм. Це – перлина духовної і мистецької 
культури, яка знаходиться в трагічному стані. Ось що з цього приводу сказала 
Жанна Литвинчук – зав. відділом національного заповідника «Софія Київська»: 

«Ми писали листи й у секретаріат, і Юлії Тимошенко, але покищо безрезультатно. 
Якщо храм передати у відання церкви, то це зруйнує цей пам’ятник архітектури. 
Андріївська святиня вимагає ґрунтовного ремонту, причому негайного. Треба 
зміцнити пагорб, провести гідроізоляцію й реставрувати церкву.  Якщо цього не 
зробити найближчим часом, то через кілька років храм просто сповзе по схилу до 
Дніпра. Церква – не юридична особа і навряд чи зможе  провести ремонт 
належним чином.До того ж, вона не буде нести жодної відповідальності за 
пам’ятник архітектури. Та й постійні богослужіння можуть ушкодити будівлю.  
Уже зараз туристи ставлять у церкві сотні свічок, і кіптява від них осідає на 
унікальному різьбленні». Відомо, що Андріївська церква будувалася як 
придворна, а відтак вона не розрахована на масові заходи. Тривожить і те, що 
поруч з Андріївною на вулиці Десятинній ведеться будівництво бізнес-центру. Ця 
будова також ставить під загрозу буття храму, який вже тріщить, з нього 
обсипається штукатурка. 

Свято-Троїцький храм на Батиєвій горі в Києві, що належить УПЦ, міська 
влада вимагає знести. І це при тому, що вона  виявляє бажання побудувати в 
Києві 200 культових споруд. Храм святої Трійці збудували в 2001 році на місці 
знесеної тут церкви у 1932 році. Відбудовувати храм допомагали пенсіонери, 
ветерани війни. Проте на прохання узаконити будівництво мерія не  відповідає. 
Можна лише догадуватися, що на цю місцину вже хтось око своє наклав. Храм 
заважає йому в розбудовах. Тому він і налаштований його зруйнувати (Газета по-
киевски. – 18 червня). 

Ухвалено проект будівництва в Києві на Залізничному шоссе офісного центру 
Московсько-Православної Церкви України. На території біля 4 га розміститься 
розрахований на 5 тис. парафіян новий кафедральний собор Христа Спасителя, 
будинок митрополита, готель для паломників, корпус гімназії, адмінкорпус. 
Висота собору – 120 м. Це - вище дзвіниці св. Софії (75 м.). Оскільки будівля 
собору буде знаходитися нижче сусідньої дорожної розв’язки, то запропоновано 
собор «підняти» на штучний пагорб. 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Нунцій Апостольської Столиці  архієпископ Іван Юркович, який вже чотири роки в 

Україні, вважає, що «для церковного діалогу в Україні закладений потенціал. 
Звичайно, ми не будемо спрощувати історію, ми не будемо закривати на неї очі, та 
й не можемо це зробити, але ми повинні бути оптимістами в плані церковного 
діалогу». 

УГКЦ при відзначенні 1020-річчя хрещення Русі  наголошує насамперед на 
духовному аспекті події. Відтак Синод єпископів Церкви доручив усім 
священикам провести з цієї нагоди 27 липня у всіх парафіях урочисті 
богослужіння, які об’єднати з відновою хресних обітів.  Подібний духовно-
моральний вимір, на думку Церкви, має бути присутнім  і на  рівні 
загальнодержавного святкування. Церква пропонує провести спільне моління за 
участю представників всіх традиційних християнських церков. УГКЦ підтримує 
указ Президента про щорічне відзначення Дня хрещення. У вересні з ініціативи 
УГКЦ в Києві відбудеться конференція на тему Київської Церкви. 
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В посланні глави УГКЦ Любомира Гузара «Шляхом святого Володимира» є ряд 

думок, які не суголосні з тією патетикою події, до якої вдаються інші Церкви. 
Владика наголошує, що святкуємо 1020-річчя, але це не є кругла дата. РП вже 
висловлювала думку, що це святкування актуалізувала світська влада з метою 
піарення, хоч вона, як відокремлена від Церкви (чи навпаки), не мала б це робити. 
Ще й Московському Патріархату хочеться цим відзначенням наголосити на 
своєму праві  на Україну як його канонічну територію. Кардинал звернув увагу і 
на те, що «офіційне державне хрещення – це не початок християнства на території 
України. Християнство було знаним в Україні майже від його початків...». Далі 
Любомир Гузар зауважує на хибності суджень, що християнство дало початок 
нашій державі. «Радше навпаки, вже існуюча Київська держава стала великою  і 
сильною, бо прийняла християнство... Християнство надало цій державі 
особливого статусу». На завершення послання владика пише: «Розуміючи зміст і 
властиве значення акту більше ніж тисячолітньої давності, повинні відзначати 
його не тільки зовнішньою помпезністю, а й нашим щоденним життям. Не можна 
допустити, щоб воно було забруднене політичними міркуваннями чи 
розрахунками» (Нова Зоря.- №24). 

В УГКЦ приділяється особлива увага участі священнослужителів у спортивних 
змаганнях. В Івано-Франківську біля півсотні ієреїв- греко-католиків змагалися 
між собою в спортивному хисті й силі.  Тут були змагання на честь 1020-річчя 
хрещеня Русі з волейболу, шахів і настільного тенісу. На змагання всі батюшки 
прийшли в рясі. Спочатку вони всі разом проспівали «Отче наш», потім 
переодяглися й почали гру.  Переможці одержували нагородні вимпела, грамоти, 
вишиті рушники з образом Ісуса Христа. Спортсменів на турнір відбирали 
деканати. 

Генеральний директор будівельної дирекції при Патріархаті УГКЦ Михайло 
Ставський проінформував про роботи з будівництва Патріаршого центру в 
Києві: «Цими днями ми активно проводимо роботи з утеплення та оздоблення 
фасаду Патріаршого Собору Воскресіння Христового. Це стало можливим 
завдяки тому, що нам виділили необхідні кошти, за які ми закупили матеріали, 
збільшили кількість робітників... Є графік  виконання робіт, який виконується на 
сто відсотків. Це дасть нам змогу закрити фасад від відмітки 13,2м і вище, тобто 
пілонної частини собору до липня цього року.  Тоді від серпня і до половини 
вересня заплановано проводити малювання фасаду. А після цього – покриття 
міддю центрального склепіння храму». М.Ставський повідомив, що при наявності 
необхідного фінансування будівельних робіт (а воно несистематичне) ще цього 
року розпочнуться фасадні роботи від нульового рівня і до відмітки 13,2 м. «Це ми 
хочемо зробити, щоб, користаючи із теплого періоду року, повністю закрити 
собор від атмосферних впливів» (Нова Зоря. - №25). 

При луцькій дієцезії Римо-Католицької Церкви утворено громадську 
організацію «Інститут церковних досліджень». Мета її – об’єднати тих, хто 
досліджує міжцерковні і державно-церковні відносини, проведення конференцій і 
видрук матеріалів з теми.  Діяльність організації буде спрямована також на 
проведення досліджень, які сприятимуть належному успадкуванню та розвиткові 
національних традицій українського народу. Головою Правління Інституту є 
правлячий єпископ діє цезії. 

Українські лефевристи в особі отця Василя Ковпака із вдоволенням 
сприймають нинішні літургійні новації Папи Бенедикта ХУІ. «В римо-
католицькій Церкві в 1960-1970-х роках повстав новий чин Служби Божої, а нині 
Папа каже, що треба повертатися до старого чину меси, що служба Божа – це 
жертва, а не театральне дійство. Але 40 останніх років над Богослужінням тривали 
жахливі експерименти – богослужіння клоунів, панків, рокерів... Аж через 40 
років схаменулися і зрозуміли, що перебуваємо у страшній кризі, що самі 
священики не вірять...» (Греко-Католицька традиція. - №12). 

Лефевристи з громади о. Ковпака критично сприйняли  ідею «подвійної єдності» 
глави УГКЦ кардинала Любомира Гусара. З гумором в своїй газеті «Греко-
Католиька Традиція» (№12) вони пишуть, що ця ідея створена з метою, «щоб, не 
дай Боже, не образити ані тієї «матері», котра колись їх викрала, а потім продала 
частину несвідомих своїх дітей, щоб вони стали яничарами, ані тієї справжньої 
Матері-Церкви, в котрої їх хотіли викрасти навіки. «Подвійна єдність» - це 
означає, що ми будемо разом з тими, хто перебуває у правді Христової віри, і 
одночасно з тими, хто ходить у темряві блуду. Але ж між одним і другим - прірва! 
Тоді де ми знаходимося?... Це – пекельний план і ми не повинні ніколи цьому 
сприяти». 

З проханням вирішити ті суперечки, які виникли щодо володіння новозбудованим 
храмом у рідному селі митрополита Андрея Шептицького Прилбичах, група 
членів парафіяльної громади звернулася до Папи Римського. Віряни не згодні 
із рішенням Колегіального Трибуналу УГКЦ щодо священика Богдана Радюка, 
який, ставши прихильником групи отця В.Ковпака, прагнув навернути на те і всю 
спільноту села. Проте це йому не вдалося. В листі звинувачується владика Ігор 
Возьняк за те, що він, зібравши більше ста священиків, прагнув захопити храм 
селі  митрополита Андрея Шептицького, що призвело до втручання  державних 
правоохоронних органів у вирішення проблем греко-католиків села. 

Міськадміністрація Києва одержала від Кабміну дозвіл продати 23 сотки землі 
по вул. Тургенівській Нунціатурі Апостольської столиці.  Нині посольство 
Ватикану знаходиться в будинку, відреставрованому ним в 1996 році. Експерти 
оцінюють вартість ділянки в 2,3 млн у.о. 

Беручи участь у виставці творів дітей Чорнобильської зони в Римі, школяри з міста 
Овруча були прийняті Папою Бенедиктом ХVІ. Святійший отець, одержавши 
буклет з фотографіями дитячих робіт, був неабияк здивований тим, що діти свої 
картини і панорами роблять із звичайної сухої соломи.  Він благословив дітей на 
нову творчість. 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
Говорячи про реальний стан життєдіяльності Церкви, дослідники із Союзу 

Об’єднань євангельських християн-баптистів виокремили три категорії його 
членів. Першу з них становлять люди, які повністю задіяні в житті й служінні 
церкви. Вони віддають їй стільки, скільки отримують від життя. Таких у ВСО 
ЄХБ десь 10%. Така ж кількість і тих, кого зовсім не цікавить діяльність церкви. 
Вони в ній не виконують ніяку роботу. Зате в проміжній групі, яка нараховує десь 
80% вірян, маємо тамких, які задіяні в роботі церкви лише тоді, коли це для них 
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зручно і не вимагає від них жертви більше звичайної або коли це їм вигідно. Люди 
цієї категорії бажають отримати від церкви більше, ніж вони їй віддають. «Відтак, 
якщо з Божою допомогою вдасться  спонукати 80% членів Церкви до активного 
служіння, - наголошує часопис «Євангельська нива», - то церковний дзвін 
звучатиме так гучно, що його почують  всі: і сироти, і вдови, і «інтелігентні 
грішники», і ті, на яких суспільство махнуло рукою...». 

Українські лютерани громади  «Воскресіння» провели в Києві на місцині, 
виділеній для будівництва парафіяльного храму (вул. Тургенівська, 24), 
традиційну християнську толоку. Віряни пофарбували хрест, оздобили його і 
посадили біля хреста квіти. Окрім храму, тут буде будівля канцелярії УЛЦ і 
загальноосвітня парафіяльна школа. 

За останні 16 місяців при Тернопільській громаді  святих апостолів Івана та 
Якова Української Лютеранської Церкви було проведено більше ста занять 
англійською мовою. Щонайменше 300 осіб вивчали тут водночас і англійську 
мову і Слово Боже. Протягом одного уроку, тривалість якого – 90 хвилин, слухачі 
читають і обговорюють якийсь біблійний текст, співають християнські гімни, 
вивчають напам’ять один біблійний віршів. Завдяки заняттям в названій школі 
четверо-п’ятеро слухачів відвідують англомовні богослужіння громади 
українських лютеран. Вивчення англійської мови відбувається безкоштовно. 

На початку червня в Києві відбулася Всесвітня Зустріч Віросповідної 
Євангельсько-Лютеранської Конференції. Одним із доповідачів на Конференції 
був пастор Юрій Фізер. Рада директорів «Думок про віру» підтримала 
матеріально участь в Конференції пастирів з громад Української Лютеранської 
Церкви. Офіційними делегатами на ній від УЛЦ були єпископ і віце-єпископ 
УЛЦ. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Єпископ однієї із харизматичних церков України Володимир Грабар висловив 

свою позицію щодо Дня перемоги так: «Допоки ми не дочекаємося Нюрнберга-
2, ми  будемо плутатися в поняттях, які нам нав’язує не російський народ, а 
сталінська пропаганда, яка ліпила з нас радянський народ. Фашизм – це зло, але 
сталінізм – то зло в квадраті. Проста арифметика: число жертв сталінізму 
перевищує число жертв фашизму у два рази. Тому ми не можемо говорити про 
другу світову війну як про «вітчизняну». Єпископ з іншої харизматичної 
Церкви Пилип Савочка сказав так: «Подібно службі в Армії до Дня Перемоги 
ставлення має бути індивідуальним у кожної церкви. Тут не можна однозначно 
відповісти за всіх християн. Початок будь-якої війни  - це біди і горе, а їх 
закінчення – завжди свято. Як мінімум, цей день має бути днем пам’яті  і 
примирення, а також днем вдячності Богу за те, що він зупинив найстрашнішу 
трагедію людства» (Christian Telegraph. - №5). 

Лідер «Християнського блоку» єпископ  Сергій Балюк вважає, що парадигма 
сучасного християнства має бути переглянута. «Раніше ми, особливо пастори, 
бачили виключно церковноцентричну модель  світу, де все крутиться навколо 
церкви. Тепер ми  маємо сприймати церкву  як один із інститутів цього 
суспільства, поруч з культурою, наукою, промисловістю і так далі. При цьому 

церква має активно впливати на всі сусідні з нею сфери» (Christian Telegraph. - 
№5). 

За 14 років свого існування Церква «Посольство Боже» стала найбільшою 
харизматичною Церквою Європи. Пастор Церкви Сандей Аделаджа так 
пояснює її успіх: «Посольство Боже» - не просто догматична церква. Це 
насамперед плацдарм освіти, мудрості й порозуміння, що підносить людей і 
робить їх здатними до життя. Люди, які ходять у цю церкву стають освіченішими. 
Їм під силу вирішувати й суспільно-політичні завдання» (Christian Telegraph. - 
№6). 

Мера Києва звинувачували в тому, що він, будучи членом  Церкви «Посольство 
Боже», використовував її вірян для роздачі пайків пенсіонерам та інвалідам, 
підкупу виборців. Пояснюючи причини успіху Леоніда Черновецького у 
виборчих перегонах, Сандей Аделаджа сказав: «Великої таємниці немає. Перше – 
треба стати насамперед істинно віруючою людиною, яка читає Біблію щодня і 
ходить в Церкву. Друге – треба засвідчити  своїми справами, що ви любите людей 
і використовуєте для цього певні свої діяння. І тоді всі побачуть у вас образ 
Христа, і не треба буде  агітувати, за вас просто проголосують». 

Християнська Церква «Дім Слави Божої» міста Чернівці у своїй квітневій газетці 
з такою ж назвою наголошує: «Шановні православні, католики, протестанти, якщо 
ви вклоняєтесь іконам, святим та своїм пасторам, то ви будите це мати замість 
Бога! Шановні православні та католицькі священики, якщо ви навчаєте, що ікони і 
святі так само сильні, як Ісус Христос, то цим Ви віднімаєте Славу Божу від  
Нього! Не так важливо, як називається церква, куди ви ходите, а те, чому вас там 
навчають ті, котрі називають себе священнослужителями Бога». 

Сергій Кириченко з Херсону був народним депутатом Верховної Ради з 1994 по 
2002 рік. Він  належить до однієї з протестантських церков, на херсонському 
радіо веде програми релігійного змісту. Кириченко, як депутат міської ради 
Херсона, 17 червня зайшов до кабінету мера і облив його кабінет собачими 
фекаліями. До такої форми протесту він вдався на знак протесту передачі у 
приватну власність пляжу загальною площею 3,5 га. Відтепер бажаючі 
скористатися пляжем мають платити 5 грн. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

В Ялті не виконується Указ Президента про повернення культових будівель 
релігійним громадам. В колишньому будинку мечеті тут живе 11 сімей і питання 
їх відселення не вирішується. Більше того, будуючи новий 15-поверховий 
будинок на території, що раніше належала мечеті, прихопили ще 2 сотки землі із 
колишнього мусульманського кладовища. Зрозуміло, що все це викликає 
обурення мусульманського населення Ялти. 20 червня було проведено мітинг 
протесту біля будинку медресе. 

На будівництво Джума-Джамі – соборної мечеті Духовного Управління 
мусульман Криму в Сімферополі потрібно 8 млн доларів США. Лише її 
проектування потребує 200 тис. гривень. Свою допомогу в її будівництві вже 
запропонував Іран. Очікується допомога й від інших мусульманських країн, 
зокрема від турецьких співвітчизників. Понад 180 тисяч осіб взяли участь у зборі 
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каменів-ракушечників. Їх принесли 235 тисяч штук. Можна буде використати 
надлишок і для спорудження інших мечетей. 

В молитовній кімнаті Татарського Дому представники двох різних мазхабів 
ісламу  відкрили Тиждень єднання  сунітів і шиїтів. Тут була виставка плакатів 
і книг, яку влаштувало Іранське Посольство. Присутні ознайомилися з колекцією 
видань Корану. Зустріч засвідчила, що в мусульманському світі є розуміння 
необхідності припинення протистояння всередині умми, що назріла потреба в 
поєднанні мусульман. Наявне роз’єднання прагнуть використати різні зацікавлені 
політичні сили, щоб протиставляти людей під «ісламським прикриттям». Захід 
засвідчив, що можна досягнути порозуміння, не жертвуючи відмінностями. 
Єдність – це усвідомлення спільної мети і спільних завдань. Головне, до чого 
зрештою прийшли учасники зустрічі, то це відмова їх визнавати іншого 
віровідступником (Дуслык. - №5). 

Участь представників меншинних спільнот України, зокрема мусульманської, в 
роботі кримського фестивалю «Великое русское слово» і в роботі 
Координаційної ради россійських співвітчизників у Москві засвідчує, що в особі 
цих спільнот маємо відцентрові як для України організації. Для них 
українська мова як мова титульної нації, а відтак і українська культура, є чимось 
чужим. Вони сприймають роботу Російського Уряду із збереження саме 
російської присутності в інших країнах як своє кровне завдання, а відтак 
працюють в Україні за прикладом діяльності в недалекому минулому 
компартійних структур, які прикладали максимум зусиль для того, щоб був тут 
«руський дух, здесь русью пахнет». Дивним є те, що в цих акціях, які не мають 
ніякого відношення до їх національної ідентичності, беруть участь неросійські, 
зокрема татарське, національні товариства. Відтак вони і в своїх членів 
формують неукраїнські орієнтації. Тут можна вітати ті зв’язки, які мають (для 
прикладу) волзсько-татарські спільноти України із  своєю малою Батьківщиною – 
республікою Татарстан, керівництво якої через Всесвітній конгрес татар, 
Асамблею народів Татарстану підтримує контакти із 146 татарськими 
організаціями, громадами й етнічними групами 37 зарубіжних країн (див.: 
Дуслык. - №5). 

Бідою України є наявність чисельних внутріконфесійних колізій, існування 
декількох управлінських інституцій однієї й тієї ж конфесії. Президент 
В.Ющенко взяв на себе функцію об’єднувача православних Церков. А ось роль 
ініціатора організації співпраці мусульманських спільнот  взяв  Київський 
муфтіят, керівником релігійного управління якого є  Канафія Хуснутдінов. 
Відбулася його зустріч із Муфтієм Криму Еміралі Аблаєвим. Запропоновано 
заключити меморандум-договір співпраці. «Суть договору – тісніша наша 
співпраця, - зауважив муфтій. -   Я його позитивно оцінюю і не знаходжу в ньому 
якихось розбіжностей. Гадаю, що його підписання призведе лише до кращого. Ми 
будемо плідно проводити нашу релігійну діяльність. Ми дружимо вже дуже давно 
і будемо і в наступному працювати на це, а наші двері для цієї мети будуть 
відкриватися все ширше і ширше». К.Хуснутдінов зазначив: «Ми прагнемо до 
того, щоб мусульмани України відчували себе захищеними і підтримували один 
одного». В обох спільнотах не сприймають те, що іноземець шейх Ахмед 
Тамім є муфтієм всіх мусульман України. 

Перед поїздкою  в мусульманські країни треба дізнатися про умови можливого 
відвідання їх. Ці умови в кожної з країн свої. Так, для одержання візи на поїздку в 
Об’єднані Арабські Емірати  потрібно заповнити анкету, мати закордонний 
паспорт з копією його першої сторінки. Туристична віза дійсна протягом 2-х 
місяців. Але є певні застереження на одержання її жінками. Жінці має бути не 
менше 30 років. Вона має обов’язково летіти із своїм чоловіком, у якого прізвище 
має бути таким же, як і в жінки (ВВ.- №112). 

Всекримський траурний мітинг пам’яті жертв депортації кримськотатарського 
народу одним відрізнявся від попередніх аналогічних заходів. В резолюції 
раніше засуджувалася влада АРУ за ігнорування прав кримо-татар, які 
повертаються з депортації. Тепер звучить докір вже українській владі, яка потурає 
розгул шовіністичних сил у Криму, заохочує грубе свавілля і дискримінацію 
кримських татар з боку кримської влади і посадових осіб. Прикладів цього багато: 
побиття кримських татар в 2007 році на вулиці Балаклавській і на плато Ай-Петрі, 
невиділення ділянки землі під соборну мечеть в Сімферополі і глум над кримо-
татарами в цьому, тотальна руйнація мусульманських кладовищ, відкритий 
шабаш журналістів проросійських газет, які сіють ненависть до кримських татар, 
мусульман, необлаштованість тисяч кримських татар із-за не виділення їх сім’ям 
земельних ділянок під житло та ін. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Важлива подія у відродженні єврейського життя відбулася в Дніпропетровську. 

Вперше в історії незалежної України в синагогу тут занесено новий Сувій Тори, 
повністю написаний в Україні. Написання сувоя було завершене  в будинку, де 
жив батько Любавичеського Рабе Менахема-Менделя Шнеєрсона – головний 
рабин Катеринослава-Дніпропетровська Леві-Іцхак Шнеєрсон.  Саме тут в 1939 
році агенти НКВС арештували Шнеєрсона і вислали його в Казахстан, звідки він 
вже не повернувся. Відтак новий сувій Тори постав як символ того, що боротьба, 
якій присвятив себе праведний Леві-Іцхак, завершилася перемогою, хай навіть і 
через десятки років. Після завершення написання Сувоя вся громада, несучи його 
під святковим балдахіном – хупою, пройшла урочистим парадом по вулицях 
Дніпропетровська до центральної синагоги «Золота Троянда». В приміщенні 
синагоги відзначали свято масовими танцями із Сувоєм Тори – традиційним 
акафотом. 

Дурість – ще не антисемітизм. Це часто не враховують ті, хто на весь світ 
роздуває версію про Україну як антисемітську державу, створює в Україні 
свою нібито громадську організацію  для боротьби із антисемітизмом і 
ксенофобією, викачуючи на їх утримання грошики від обдурених такою версією 
зарубіжних вболівальників. РП вже повідомляла про вандалізм на єврейському 
кладовищі в Бердичеві. Вчинив його місцевий 20-річний житель. За наругу над 
могилою суд призначив йому покарання в 1,5 роки ув’язнення. Як пояснив 
засуджений, нищення могили цадика Іцхака Леві Бердичівського він вчинив у 
п’яному стані з метою якось самовизначитися, прославитися (і не більше). 

Архів Комітету  збереження єврейської спадщини  налічує 2,5 тисячі об’єктів 
нерухомості єврейської громадської спадщини. Це приблизно 800 синагог, 
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стільки ж кладовищ, будівель єврейських шкіл та ін. Проте повернуто за роки 
незалежності іудейським громадам лише біля 50 синагог. Закон про свободу 
совісті в Україні ввійшов у суперечність із Законом «Про державний архівний 
фонд України», згідно якого з архіву нічого не можна віддавати у власність. А в 
різних архівах і музеях зберігається десь  близько тисячі  сувоїв Тори. Всі 
намагання їх повернути натикаються на протидію. Водночас на кордоні постійно 
затримують контрабандистів, які намагаються нелегально вивезти з України сувої 
Тори  (Україна молода. – 13 червня). 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
Засновник і духовний батько Рідної 

Української Національної Віри Лев 
Силенко в Києві. Після перенесеного інсульту 
стан здоров’я його невдовільний. Приходиться 
переміщуватися на колясці. Вчитель сприймає 
все, що говорять до нього. Він радий тим, хто 
відвідує його. Біля нього постійно знаходиться 
його секретар і, як він її назвав,  духовна 
донька рунмама Світослава Лисенко. Лев 
Силенко давно мріяв про приїзд до України. З 
певних причин раніше він здійснити свою 
мрію не зміг. Відтак на 87 році життя Вчитель 
після десь 60-річної розлуки на рідних теренах. 
Проте із-за стану здоров’я й деяких інших 
мотивів до рідного села Богоявленського, де 
йде до завершення будівництво храму 
РУНВіри Вчитель ще не їздив. А.Колодний в 
1995 році був першим професором з України, 

який приїхав до Спріг-Глену (США) на зустріч з 
Левом Силенком. Під час київської зустрічі він 
пригадував розмови там із Вчителем, про теплий 
прийом його спріг-гленівською рунвірівською 
громадою. Ще  тоді він одержав у подарунок за 
дарчим підписом Лева Силенка для вивчення його 
«Мага Віру». Свої міркування з приводу власне 
українського релігієтвору А.Колодний подав у 
видрукуваній ним брошурі «РУНВіра» (К., 2002). Там, 
зокрема, є такі слова: «Після цієї зустрічі я для себе і 
для тих, з ким веду мову про РУНВіру, зняв оцінку 
«шарлатанство». Насамперед я мав перед собою 
людину, яка всіма фібрами своєї душі віддана Україні, 
вболіває за всі ті прикрощі, які ми маємо на шляху її 
становлення як самостійної країни. І хоч   не поділяю 
світорозуміння Лева Силенка, але водночас я 
толерантний до його вчення. Воно сформоване 

історією і долею України... Вчитель не довіряє християнству. І тут сказати, що він 
абсолютно неправий, не можна. Християнство у різних його конфесійних виявах 
служило зброєю колонізації України, засобом її полонізації чи омосковлення. 
Силенко шукає той важіль, який би міг утвердити в українців українство, який би 
послужив духовною основою відродження ними своєї української державності».  
Сподіваючись на покращення здоров’я Вчителя, Світослава Лисенко сказала про 
можливість зустрічі його з ширшим колом науковців, висловила бажання 
створення в Україні народного інституту Лева Силенка (назва умовна). 
Відвідавши Вчителя, ми, члени редколегії РП, одержали від нього його 
фундаментальну працю «Мага Віра», віршований виклад вчення «Гість з Храму 
Предків», а також  укладені С.Лисенко книги «Учитель Силенко: його родовід, 
життя і Віра в Дажбога», «Мудрість Української Правди» та «Святе Вчення. 
Силенкова Віра в Дажбога» (А.Колодний). 

На гранітній скелі, що здіймається над Бугом у Вінниці, розпочалося 
будівництво  першого в Україні рідновірського храму.  Три роки боролася за 
ділянку землі місцева громада, очолювана Олегом Безверхим. «Сонце і Земля  - 
головні наші символи. Перше зображують колом, а друге – квадратом.  Тому й 
храм буде квадратним, вписаним у коло, -каже О. Безверхий. -  Над ним - два 
куполи. Більший – 16-гранний, а менший – 8-гранний.  Поблизу пробуравлять 
свердловину і накриють її окремим куполом. Так вшанують воду». Але при цьому 
рідновіри відійшли від деяких канонів. Тут вже дає себе знати час.  Адже наші 
далекі предки молилися просто неба до витесаних в камені образів.  Тепер від 
негоди вірячи накриються куполами, а дерев’яний матеріал замінять 
залізобетонним.  Але дотримано головного: храм має бути на горі і на березі 
річки. А тут не просто якоїсь там річки, а самого Буга, якого рідновіри називають 
Богом. 

Для комерційних структур нічого святого не існує. В Бахчисараї знову 
актуалізоване питання про канатну дорогу до міста-фортеці караїмів Чуфут-
Кале. Проект «канатки» нехтує релігійними почуттями караїмів. Він загрожує їх 
історико-культурній спадщині, зневажає їхні традиції. В 2003-2005 роках вдалося 
відбити подібну «агресію» на святиню караїмів. Віруючим тепер протистоїть 
корумпована система місцевих чиновників і бізнесменів, які зацікавлені лише  в 
наживі. Все це робиться всупереч навіть Рішенню Бахчисарайської міської ради, 
яка 34 голосами (один – проти) висловилася за збереження історичного й 
природного ландшафту. Проти будівництва «канатки» виступає і УПЦ МП, над 
Свято-Успенським монастирем якої має пройти це «чудо», і мусульмани, бо ж тут 
знаходиться їх Зинджирли-медресе й мавзолей перших ханів (Къырым 
къарайлар.- №6). 

Будівля кенаcи в Севастополі використовується не за призначенням. В ній 
розміщені  школа боксу й комерційні організації. То ж відзначатися її століття в 
присутності гостей із Євпаторії, Сімферополя, Мелітополя, Києва і навіть Москви 
прийшлося біля стін святині.  З  нагоди сторіччя відбулася ювілейна конференція, 
була організована спеціальна, присвячена сторіччю  виставка. Голова Духовного 
управління  караїмів України Дуд Ага Ель, виступаючи на урочистостях, висловив 
сподівання, що влада Севастополя вирішить питання повернення будівлі місцевій 
громаді караїмів. 
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Із всіх вірменських храмів України, націоналізованих радянською владою, 

вірменським релігійним спільнотам передано лише п’ять  – у Євпаторії, Ялті, 
Феодосії, Старому Криму й Львові. У Снятині на Івано-Франківщині у 
приміщенні храму міститься ще й нині склад, в Бережанах – спортзал. Комерційні 
структури із-за розміщення будівель вірменських храмів в центральних частинах 
міст прагнуть їх приватизувати. Київська міська рада, про що РП вже писала, 
прийняла два невдалі рішення щодо побудови храму вірмен в місті. Перший раз 
вона виділила земельну ділянку на вулиці Костянтинівській, яку потім під тиском 
московсько-православних забрала назад. Другу вона виділяє вже десь за 
історичними межами міста. Вірменський храм був у Києві на вулиці Покровській. 
Зберігся його фундамент і кам’яний вівтар. Вірменська громада просить міськраду 
дозволити побудувати храм на вулиці Вірменській. 

Рідновіри Запоріжжя відзначили свято Івана Купала за старим стилем. 22 червня 
вони розпалили багаття, стрибали через вогонь, співали, танцювали, веселилися. 
При цьому вогонь добувався  старим способом – тертям двох сухих гілочок. 

Відзначення свята Івана Купала в Києві цього року перенесли на 21-22червня – 
час найменшої ночі і найбільшого дня, т.зв літнього сонцестояння.  В пресі 
відзначають, що в християнізованому слов’янському світі почала перемагати 
язичницька традиція. Купала – язичницьке божество – перемогло Івана 
Хрестителя, день народження якого відзначають 7 липня. Етнофестиваль  «Країна 
мрій», який вів славний Олег Скрипка, розпочався із видобування вогню на 
Андріївському узвозі й Купальської ходи через Михайлівську і Європейську 
площі вулицею Грушевського до Парку Слави, а звідти – до Співочого поля. Тут 
всіх вітала купальською піснею Ніна Матвієнко (24. – 20червня). 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 

Київський кол Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів має свій театральний 
колектив. Якщо спочатку його учасниками була молодь, то тепер  беруть участь 
віряни різного віку й з різних приходів. Щороку театр готує дві вистави – на 
Різдво і Пасху. Сценарій кожної вистави продумується до дрібниць.  Навіть над 
незначною роллю артисти театру працюють надто скрупульозно. Костюми й 
декорації виготовляють самі театрали. «Цікаво спостерігати, як поступово  
вимальовується майбутня вистава, як ставляться окремі сцени, з’являються нові 
ідеї, які повніше розкривають основну думку. Я беру участь в постановках театру 
досить давно і, можна сказати, що вони стали частиною мого життя», - говорить 
учасниця театру Людмила Яременко. Режисером і автором сценаріїв театру є 
Олена Безсмертна (Ліягона. - №6). 

Фестивалі Індії крішнаїстська програма «Їжа для життя» проводить вже декілька 
років поспіль в Житомирі. Організатори програми прагнуть донести до 
житомирян  унікальну індійську культуру, традиції та вірування цієї країни. Під 
час свята жінки могли випробувати на собі справжній індійський макіяж (від 
знаменитого «перчика» між бровами до набагато вишуканіших візерунків на 
обличчі).  Найяскравішим моментом фестивалю став парад колісниць. Але не 
обійшлося і без ексцесів. Кликуші-парафіянки Церкви Московського патріархату 
голосним співом псалмів і викриками різного змісту прагнули «надоумити 

антихристів», перешкодити фестивальній ході. Прийшлося втрутитися міліції, 
щоб не допустити це дикунство. 

На запрошення Релігійного центру українського об’єднання буддистів школи Карма 
Каг’ю Тибетського буддизму Діамантового Шляху (Ваджраяни) з 26 червня по 2 
липня ц.р. в Україні перебував Лама Оле Нідал, відомий у всьому світі 
буддійський Учитель, перший західний учень Кармапи - Духовного Глави 
школи Карма Каг’ю. Лама Оле Нідал прочитав у Харкові та Києві публічні 
лекції на тему «Буддизм – свобода розуму». Під його керівництвом під Харковом 
також пройшов медитаційний курс з основоположних практик (Нендро, тиб.). 
Лама Оле Нідал широко відомий у всьому світі своєю невпинною та натхненною 
працею, завдяки якій представники західного світу мають нагоду ознайомитися і 
застосовувати у своєму житті вчення Будди. Ним та його учнями засновані понад 
550 медитаційних центрів у різних країнах світу, в тому числі 13 в Україні. Лама 
Оле Нідал відвідує нашу країну щорічно, починаючи з 1991р. В рамках 
цьогорічного візиту Лама Оле Нідал також зустрівся з відомими релігієзнавцями 
України, професорами Л.Филипович та А.Колодним (Т.Фрідман). 

 
 

МІСТИКА 
 
Біля Михайлівського собору в Києві є фонтан бажань. На ньому є металеві 

виступи. Загадай бажання, притисни до них монету – якщо вона прилипне, то 
бажання здійсниться, впаде – ні. То ж багато хто хоче В Києві в такий спосіб 
здобути собі виповнення бажань, бо ж завжди біля фонтану людно. 

Весільна лихорадка очікується в Україні 8 серпня. Це день,  коли сходяться три 
вісімки.   8 серпня побажали оформити свій шлюб у три рази більше пар, ніж в 
інші дні. Молодожони впевнені, що оформлення шлюбу саме в цей день принесе 
їм щастя й успіхи в житті. «Якщо перевернути вісімку, то  матимемо знак 
нескінченності, - зауважує Ольга Петренко, шлюб якої буде оформлено 8 серпня. 
– Це означає, що й наша сім’я збережеться назавжди». У зв’язку з цим 
подорожчали фото послуги й послуги в перукарнях на цей день. (Сегодня. – 12 
червня). 

Світлана Тілець з Вінниці є автором картини «Жінка дощу», яку п’ять її клієнтів, 
купивши твір, приносили назад. Мотив: жінка картини  має таку енергетику, що 
неможливо витримати постійно зорієнтований на тебе її погляд. Лідер 
московського гурту «Земляни» Сергій Скачков, який купив останнім працю 
Світлани,  твердить, що в нього також в квартирі відтоді відбуваються якісь 
незвичайні явища. «Жінка дощу» вночі сходить з картини і бродить по будинку. 
Як розповідає художниця, «одного дня сиділа в майстерні перед полотном і 
раптом побачила на ньому контури жінки. Одразу почала малювати. Але вона 
ніби не давала мені швидко її творити... Була наче жива». (Газета по-українськи. – 
20 червня). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Росія військовою силою прагне затримати другий розвал її імперії. В Чечні 

молодь продовжує йти до лав бійців за незалежність. Командуючий  
окупаційними військами генерал Микола Сівак визнає, що «местное население 
либо поддерживает бандгруппы, либо относится к ним нейтральною, не 
противодействует им и не сдаѐт их федеральным силам. Если бы не такое 
отношение жителей, с бандгруппами давно было бы покончено». Так що «не 40-
50 шайтанов бегает в горах». Сівак визнає: «боевиков в горах ещѐ достаточное 
количество». При цьому підозра в допомозі бойовикам падає на арабські 
мусульманські держави. 

В Росії вже так, як те було в Римській імперії, коли після смерті Юлія Цезаря 
оголосили його Богом і всі почали йому молитися. В Росії про Бога також 
забули й моляться на царя кривавого Миколу ІІ. На традиційному 
молитовному збіговиську в Санкт-Перербурзі з нагоди 140-річчя від дня  
народження царя Миколи ІІ звучав заклик протоієрея Олексія Масюка: «Всім нам 
треба не тільки молитися  святому Царю-мученику, а й прагнути діяльно 
наслідувати його, а також брати повсемісну участь  у справі поширення ідеалів 
монархії і будівництва православного царства» (Мир. - №21). 

Про те, що Російська Православна Церква є фактично складовою Російського 
державного організму засвідчують зокрема ті вітання, які Патріарх Олексій ІІ 
направляє навіть командуванням військових округів з приводу різних свят і 
ювілеїв, дякує їм за те, що вони «завжди залишаються вірними військовій клятві, 
військовому і громадянському долгу». Це вітання тим, хто перенацілює свої 
ракети на Україну. У своєму Посланні Приволжсько-Уральському воєнному 
округу глава Московського Патріархату зокрема пише: «Мы видим в вас, воинах 
Отечества, ту духовную  и физическую силу, которая готова и способна отстоять 
честь и славу Государства Российского, во имя его процветания и мира» ( 
Православная газета. Екатеринбург.-№20). То ж при  нагоді можна чекати 
«подарунок» від цих «готових і здатних». 

Всеросійський центр вивчення громадської думки своїм соціологічним 
опитуванням засвідчив, що третина росіян не знають жодної із 10 бібілійних 
заповідей, половина згадують «не вбий» і «не вкради», четвертина згадує ще 
заборону на перелюб. Названі три заповіді стали найбільш популярні, коли 
попросили перерахувати ті, які знають з десяти.  Інші заповіді взагалі згадуються 
рідко. Так, про пошану до батьків згадало 13% опитаних, не лжесвідчити – 10%, 
не  творити кумира – 8%, не побажать чогось ближнього свого -7%. Фактично 
ніхто не знав заповідь про те, що не слід згадувати ім’я Бога даремно (3%), не 
мати інших богів (2%). Святкувати день суботній (2%). Краще заповіді знають 
жінки  і люди старшого й середнього віку. Опитування проводилося у 153 
населенних пунктах Росії (Международная Христианская газета. - №5). А може в 
цьому й чогось дивного не має, бо ж традиційні Церкви самі не дотримуються тих 
заповідей, які названі нижче. Хіба не є поклонінням кумирам вшанування ікон і 
мощей, хіба не згадують Бога надаремно тим, що вимагають постійних молінь до 

нього, а рік наповнили майже щоденними святами, хіба святкують християни 
суботу? 

Згідно прогнозів, зроблених на основі наслідків соціологічних досліджень 
релігійних тенденцій, в Об’єднаному Королівстві до 2050 року буде більше 2 
мільйонів 660 тисяч мусульман. Зате кількість християн зменшиться. Якщо 
сьогодні тут до церкви ходить десь 4 млн осіб, то в 2050 році їх буде 889 тисяч. Це 
призведе до того, що до 2020 року треба буде закрити десь 4 тисячі християнських 
храмів. На сьогодні в Королівстві проживає 41 мільйон  (як активних, так і 
пасивних) християн і 1,6 млн мусульман. Але якщо 63% мусульман щоденно 
творять молитву, то лише 6,3 % християн щонеділі відвідують храм (Арка. - №10). 

Інститут соціально-політичних досліджень РАН зафіксував зростання кількості 
чоловіків серед православних парафіян. З 1992 по 2000 рік кількість чоловіків, 
які вважають себе православними, зросла з 29% до 40%. Зростає кількість 
чоловіків і серед воцерковлених православних, і більша їх кількість серед тих, хто 
є невоцерковленим, але називає себе православним. Проте чоловіки більш 
пасивніші в релігійному житті, ніж жінки. Дослідження засвідчують також 
зростання кількості молоді серед воцерковлених православних. Доля «церковного 
народу» в Росії нині сягає 30%. Згідно використаної методики до воцерковлених 
віднесли за такими п’ятьма ознаками способу життя:  відвідування храму, 
сповідання, читання священних книг, молитва, дотримання постів.  Ця методика 
дала можливість одержати по 2006 року таку інформацію: воцерковлених – біля 
10%, напіввоцерковлених – 24%, починають свій шлях до Церкви – 14%. За 
останні 10 років православні стали частіше відвідувати храми, читати молитви, 
регулярно читати Євангелію. Проте кількість тих, хто причащається, майже не 
змінилася (Христианский мир. - №20). Дещо іншу інформацію за наслідками 
цього ж дослідження дає газета «Летопись Православия» (№5). Серед т.зв. 
воцерковлених за останні декілька років  зросла доля респондентів, які відвідують  
храм декілька разів протягом року (з 7% в 2000 році до 18-16% в 2004-2006 роках), 
а також тих, хто регулярно причащається (з 33% до 39%). При цьому поступово 
змешується доля респондентів, які ніколи не причащалися (до 21%). Доля в цій 
групі тих, хто читає ранкові і вечірні молитви, зросла з 18% (2000 р.) до 27% 
(2006р.). В цій групі практично відсутні респонденти, які не моляться.  
Воцерковлені стали частіше читати Біблію (з 17% до 26,5%). Серед 
напіввоцерковлених  спостерігається зростання кількості тих, хто декілька  разів 
на  рік  (до 89%) відвідує храм і регулярно читає Євангелію (10%). Стала 
зменшуватися  й доля невоцерковлених – з 33% в 2004 році до 24% в 2006 році. 
Загалом невоцерковлені стали частіше молитися і читати релігійну літературу. 

Аналітичний центр Юрія Левади оприлюднив наслідки досліджень святкування 
Пасхи в Росії в 2008 році. Лише 7% росіян не святкували цей день в 2008 році. 
Частіше нічну служби відвідує молодь 18-25 років, мешканці Північно-Західного 
регіону й малих міст. 73% опитаних мали фарбовані яйця, 43% - самі випікали або 
купували куличі (відповідно 32% і 43%), освячували в храмі їх – 24%. Відвідували 
пасхальні богослужіння лише 10% (Мир. - №17). 

Приймаючи делегацію Константинопольського Патріархату, очолювану 
митрополитом Галльським Еммануїлом, Президент України В. Ющенко 
зокрема сказав, що Українська Православна Церква має намір повернутися в 
лоно Константинопольського Патріархату. «І українська віруюча громада, і 
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держава переконані в тому, що ми маємо рухатися до церковної згоди , до 
зближення із материнською Церквою Константинопольського Патріархату. 
Україна йде цією дорогою». Бренькання Московського Патріархату про якусь 
його канонічну територію, до якої нібито належить й Україну, є відрижкою 
Російських імперських устремлінь, зазіханням на терени чужої держави. Патріарх 
Олексій, який висловлює своє невдоволення запрошенням Ющенком Патріарха 
Вселенського Варфоломія на відзначення 1020-річчя хрещення Русі, є 
громадянином Росії, керована ним Церква зареєстрована в Мін’юсті Росії, а відтак 
є російською спільнотою. Україна ж є незалежною державою. І подібно тому, як 
на її землі не можуть посягати світські владики, бо ж то будуть загарбницькі дії, 
втручанням у внутрішні справи суверенної країни, так само й Олексій має 
рахуватися із тим, що Україна є незалежною і втручатися у внутрішні справи її 
керівництва йому ніхто не дозволяє. Хай благословляє свого Путіна-Медведєва на  
імперські діяння! Вони ніякі зухвальства з боку церковних чинів не допускають. 
Наявна інформація із служб Президента України, що Патріарх 
Константинопольський погодився приїхати до Києва на відзначення 1020-річчя 
хрещення Русі. 

Колишній голова парламенту Білорусі, відроджувач її незалежності Станіслав 
Шушкевич на одній з конференцій у Франції сказав, що, починаючи з 1802 року, 
коли Білорусь стала частиною Російської імперії, то в ній «методично 
знищувалося все білоруське і фізично знищувалася інтелігенція. Заборонялося 
себе називати білорусом. Заборонялося сповідувати християнство будь-яке, окрім 
московського православ’я». Розповідаючи про нинішню Білорусь, Ст. 
Шушкевич наголосив, що «відроджена сьогодні православна церква підтримує 
проросійську владу найнегіднішими методами... Патріарший екзарх Білорусі 
Філарет майже завжди супроводжує Лукашенка і повторює слова Святого 
Письма: «Всяка влада від Бога»... У нас приблизно 60-70 відсотків вірян – 
православні, тобто ті, що схильні до православ’я, і ті, що його сповідують». 
Одним із наслідків найнегідніших методів діяльності Православ’я в Білорусі є 
зростаюча насильницька русифікація країни. «Ситуація дуже небезпечна для 
буття Білорусі... Сьогодні немає жодної білоруської школи в Мінську, і в 
більшості міст Республіки неможливо дитину послати в білоруську школу. 
Білоруська мова в школах ще викладається, але це має такий  собі ілюстративний 
характер. Білоруська мова, як державна, практично не використовується. 
Лукашенко знищує білоруську мову всіма державними засобами». Будучи 
Президентом Білорусі, він навіть не знає елементарно її історії. Так, виступаючи 
перед групою росіян, він, народжений 1954 року, каже, що його батько загинув на 
полях Вітчизняної війни, що він виріс на віршах Василя Бикова (а відомо, що 
Биков вірші не писав), що шанує Франциска Скорину, який пройнявся російським 
духом у Санкт-Петербурзі (а помер Скорина за півтора століття до заснування 
Петербургу). (Народна газета. - №20). 

Відповідаючи на відкритий лист 138 провідних мусульманських богословів з різних 
країн світу 28  християнським духовним лідерам, Патріарх Російської 
Православної Церкви Олексій всіляко обстоював право кожної релігії на 
свою самобутність і неможливість будь-якого міжрелігійного зближення. Він 
зокрема писав: «Как справедливо отмечается в письме, последователей 
християнства и ислама  в первую очередь сближают заповеди о любви к Богу  и 

любви к ближнему. При этом не думаю, что нам стоит определять некий 
минимум, который якобы фиксирует совпадение  в нашей вере и богословски 
достаточен для религиозной жизни человека. Каждое вероучительное положение  
в христианстве и исламе нельзя рассматривать в отрыве от его уникального места 
в целостной богословской системе. Иначе проитсходит размывание  собственной 
релгиознолй идентичности и возникает опасность  движения по пути смешения 
вер. Поэтому болем плодотворным видится путь  изучения целостного вероучения 
каждой из сторон и их сравнения». І далі: «Некоторые среди как христиан, так и 
мусульман высказывают опасение, что развитие межрелигиозного диалога  
приведѐт к религиозному синкретизму и пересмотру вероучений, к стиранию 
границ между духовными традициями. Однако время показало: разумная система 
соработничества религий сохраняет и подчѐркивает уникальность и самобытность 
каждой из них. Более того, само развитие правильных форм межрелигиозного 
диалога стало препятствием для манипуляций, направленных на создание некой 
всемирной сверхрелигии» (Православная газета. -№18) 

Єгипетські християнські організації  звернулися до керівництва Євросоюзу з 
проханням до країн Заходу добитися від уряду Єгипту не допускати глум над 
християнами. В 79-мільйонному Єгипті нині є біля 8 мільйонів християн. Це -
переважно копти.  В червні місяці група мусульманських бойовиків  напала на 
коптський монастир в Дайр-Абу-Фані. Монахів побили. Під час акції протесту 
одного християнина вбито. Щоб припинити ці свавілля, монастир вирішив 
захиститися побудовою високої стіни. Під прикриттям ночі екстремісти напали на 
християнське поселення Ель-Коше, вчинили погроми в будинках християн, двох з 
них вбили. Перелік таких прикладів, коли християн б’ють і вбивають в різних 
поселеннях Єгипту, можна продовжити, бо ж їх надто багато і вони мають місце 
тут щомісяця (Христианская газета. - №6). 

Не так давно Європа могла похвастатися  найбільшою кількістю християн (532 
млн). Проте її вже доганяє Латинська Америка (525 млн) і Африка (417 млн). 
Прогнозують, що в 2025 році європейські християни будуть вже в меншості. 
Перше місце перейде до Африки (643, 6 млн). Потім йтиме Лат. Америка (634,1 
млн) і Європа (531 млн). Незначне зростання християн буде у США ( 223 млн – 
252 млн). Настане переосмислення християнства. Якщо в 1900 році західні 
християни становили 85% від загальної кількості сповідників Христа, в 2005 році 
– 45%, то в 2025 році їх буде десь 30%. Генеральний секретар Всесвітньої Ради 
Церков Самуїл Кобіа вважає, що християнство в країнах Африки  набуває нового 
суспільного і політичного значення. Воно сприяє подоланню міжплем’яних 
суперечок, формує мир і єдність в різних країнах, сприяє їх розвитку (Камень 
Краеугольный. - №5). 

По-своєму сприймають цивілізаційний поділ суспільства митці. Аргентинський 
художник Лео Феррарі свою останню роботу  назвав «Західна християнська 
цивілізація. Вона виставлена в Музеї сучасного мистецтва Сіднея (Австралія).  Це 
– постать Ісуса Христа, розп’ятого на американському винищувачі F-107. 

Бацька Лукашенко через заїзжого до Мінська державного секретаря Ватикану 
Тарчизіо Бертоне запросив Папу Бенедикта ХУІ відвідати в наступному році 
Білорусь. Кардинал зауважив, що вже формується план візитів на наступний рік і 
вірогідно, що в переліку країн буде й Білорусь. Характерно, що він при цьому 
позитивно відгукнувся про  білоруський закон «Про релігії та свободу совісті» і 
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водночас невдоволено висловився про санкції, які наклали Євросоюз та США на 
білоруських чиновників, бо ж, дивись, «через це страждає народ». Йде мова про 
підписання конкордату Ватикану із державою Білорусь, що дасть можливість 
активного розвитку та збільшення пастви католицької церкви в країні. В Білорусі 
- до 2-х мільйонів католиків. Тут навіть свята католиків відзначаються на рівні з 
державними. Правда, враховуючи тиск православних, донедавна в Білорусі не 
виділялися земельні ділянки під храми католиків. Бертоне зустрічали в Мінську 
як великого державного діяча. На летовищі була вишикувана рота почесного 
караулу й грав військовий оркестр. По шляху до міста кортеж кардинала 
супроводжував екскорт мотоциклістів. В аеропорту, окрім католицьких ієрархів, 
були представники влади. 

У Польщі з’явилася радикальна організація «Молодий комуніст». В часописі 
організації з’явився текст: «Що ти можеш зробити для комунізму?». Серед інших 
порад звучить така: «Треба усіляко перешкоджати ворогам в їхній діяльності: 
правим, фашистам, католикам, капіталістам, бізнесменам. Знищувати їхні 
плакати, зривати їхні заходи, нищити офіси і символи». Генпрокуратура Польщі 
зацікавилася «Молодим комуністом». 

Прем’єр-міністр Канади Стефан Гарпер публічно виступаючи перед 250 
індіанцями, запрошеними до зали парламенту попросив пробачення за 
примусову асиміляцію канадських індіанців, яка виглядала як фактичне   
винищення народу. Зокрема провину влади він вбачає в тому, що до 1970 року 
індіанців змушували відвідувати державні християнські школи і в такий спосіб 
викорінювали їхню автентичну культуру. З тим, щоб цей виступ могла плочути 
вся аборигенська спільнота, по всій країні були встановлені спеціальні великі 
екрани. Нині майже 4% мешканців країни, а це десь 1, 2 мільйони, є аборигенами. 
Серед них  50 тисяч інуїтів, 200 тисяч – метисів, а решта – індіанці. Індіанці 
мають 58 своїх  народностей, кожна з яких володіє своєю мовою, має особливий 
релігійний культ. 

В Скандинавських країнах скандал з двох причин. З’явився тут феміністичний 
рух «Голі груди». Представниці його почали з’являтися в басейнах без верхньої 
частини купальників. Вгамувати розохочених феміністок ніяк не вдається. 
Басейни «здаються» один за другим. Але з другого боку жінки ісламського 
віросповідання з’являються в басейнах закутаними з голови до ніг. «Піклуючись» 
про їх «особисту безпеку на воді», їм  заборонили приходити вже одягнутими до 
басейнів. Ці також подали свої скарги до шведського і датського комітетів із 
рівноправності. Зрештою купальницям у паранджах виплатили компенсації, а 
басейнам наказали пускати їх у зали нарівні з іншими. 

В Китаї нині активно відроджуються конфуціанство й буддизм. Після тих 
природних катаклізмів, які щороку приносять біди і страждання мільйонам 
китайців, тут поширилися слухи про прокляття, які панують над країною. 
Пишуть, що керівництво КНР порушило принципи вищої гармонії, його дії не 
схвалює Небо. Пройшла в пресі інформація, що партійні лідери, усвідомлюючи, 
що тут щось все не так, прагнуть знайти нове ідеологічне підґрунтя своєї  
наступної діяльності. 
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В свій травневий візит до Москви кардинал Вальтера Каспера  заявив: «Мене 
приймали так, як ще рік тому годі було й сподіватися... Багато що змінилося на 
краще. Православні прагнуть до співпраці в питаннях християнських цінностей, 
спільних коренів Європи, у сфері морального свідчення, у проблемах сім’ї, 
біоетики та прав людини, які для них є абсолютним пріоритетом» (Парафіяльна 
газета. - №13). 

Критерієм істини в оцінках суспільних подій для газети Московського 
Патріархату «Русь державная»  (№6) служить, як не дивно, газета 
Чорноморського флоту «Флаг Родины». Зокрема, видруковуючи статтю з  
назвою-нісенітницею «Косово – плацдарм Ватикана перед наступлением на 
Россию», газета користувалася цією газетою.  

28 червня в Римі почалися урочистості, присвячені 2000-літтю апостола Павла. 
Відкрилися святкування багатогодинним богослужінням у базиліці св. Павла. 
Церемонії  на честь апостола відбудуться  в різних країнах світу. 

Виступаючи в Католицькому університеті Америки, Папа зокрема сказав: «Маємо 
визнати, що сучасна «криза правди» корениться у «кризі віри». Тільки через 
віру ми вільно визнаємо Бога найвищим гарантом явленої Ним істини... У той час, 
як ми сумлінно намагалися привернути розум нашої молоді, можливо, що ми 
занедбали її волю. Через це  можемо з тривогою зауважити, що поняття свободи 
деформувалося. Свобода – це не право уникати відповідальності, а право брати її 
на себе – тобто право участі в самому Бутті.  Тому справжньої свободи ніколи не 
вдасться досягти поза Богом: такий вибір безповоротно означав би занедбання 
первісної істини, якої ми потребуємо, аби усвідомити самих себе»  (Парафіяльна 
газета. - №11). 

До того часу, доки не відбудеться беатифікація Папи Івана Павла ІІ відправляти 
будь-який фрагмент його тіла до Кракова не слід. В католицькій церкві тіло 
стає святою реліквією тільки після визнання людини святою чи блаженною. 
Католики Польщі бажали б мати в Кракові, в кафедральному соборі у Вавелі, 
серце Понтифіка. Беатифікація Івана Павла ІІ може відбутися 16 жовтня. Як 
пишуть італійські ЗМІ, вже зараз йдуть приготування до перенесення тіла Папи з 
труни у Ватиканських гротах в базиліку св.. Петра. Якщо відбудеться 
беатифікація, то його перенесуть в каплицю св. Себаст’яна. Після цього є два 
варіанти: або тіло буде виставлене для публічного огляду в скляній труні, а ж буде 
збудовано кам’яний монумент з труною Папи всередині. В разі реалізації першого 
на обличчя св. Отця буде накладено воскову маску, що точно повторює риси його 
обличчя. Соціологічні опитування в Польщі засвідчили, що 67,8% поляків 
виступають за те,щоб тіло віддати землі згідно заповіту самого Понтифіка. За 
скляну  труну в базиліці св.. Петра висловилося 13%. За повернення тіла на 
батьківщину Папи зголосилося лише 14,2% опитаних (Жива Вода. - №5). 

Сідней відвідала світова настоятелька сестер Василіанок. Вона мала зреагувати 
на настирливі діяння місцевого владики Петра, зорієнтовані на закриття 
чернечих поселень василіанок в Мельбурні, Аделаїді і Сіднеї. 
Канадовихований єпископ не відчуває потрібність цих українських спільнот в 
духовному окормлюванні українців Австралії, в  роботі із збереження української 
традиції в способі життя діаспорної України, в освіті дітей українців та ін. А це 
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тому, що  цей владика практично з дня приїзду до Австралії працює на 
англікінізацію тут греко-католицької Церкви. Він нездатний по-українському 
оцінити ту мурашину і водночас доленосну роботу сестер-василіанок із 
збереження в українців українського. Керівництво УГКЦ в Києві  проінформоване 
про ці деструктивні наміри владики Петра з Австралії. Можна лише радіти з того, 
що поїздка Головної настоятельки василіанських згромаджень не принесла втіхи 
владиці Стасюку у здійсненні його темного задуму. 

Харизматизм виходить за межі харизматичних течій християнства, що зросли 
переважно на базі протестантських спільнот.  Понад 140 делегатів з 46 країн світу 
були учасниками Другого богословсько-душпастирського симпозіуму, 
присвяченого харизматичній віднові у Католицькій Церкві. В доповідях і під час 
дискусій розглядали харизму під оглядом біблійним, патристичним і 
богословським.  Одна із важливих думок, яка прозвучала на симпозіумі – Святий 
Дух з власної ініціативи дав Церкві владу провадити євангелізацію. Він не є 
привілеєм якоїсь групки людей, екзальтованих харизматиків, а діє у всій 
християнській Церкві. 

Бенедикт ХVІ вважає, що для справжнього об’єднання Європи необхідне 
«етичне і духовне оновлення, що спирається на християнське коріння». 
Звертаючись до 22-тисячної аудиторії вірян на  площі св. Петра, Понтифік 
наголосив: «Європа, яка вийшла із століття двох світових воєн і краху великих 
ідеологій», шукає власну ідентичність, але для створення справжньої єдності їй 
потрібні не тільки політичні, економічні та юридичні інструменти, безумовно 
важливі, але і етичне і духовне оновлення на основі християнського коріння. «Без 
цього неможливо перебудувати Європу», - вважає римський першосвященик 
(Жива Вода. - №5). 

Папа Бенедикт ХVІ дещо по-новому ставиться до нових релігійних рухів. У 
своєму Зверненні до  Дослідницького семінару, присвяченого проблемам 
церковних рухів та нових спільнот, він, зокрема, заявив: «Рух їм назустріч із 
любов’ю спонукає  нас пізнавати їхню дійсність, не піддаючись поверхневим 
враженням чи спрощенним судженням. Це допомагає нам також зрозуміти, що 
церковні рухи й нові спільноти не є проблемою чи додатковою небезпекою. 
Зовсім ні! Вони – дар Господа, коштовний ресурс для збагачення їхніми 
харизмами всієї християнської спільноти. А тому не повинно бути до них 
недовіри, треба надавати їм простір і гідно оцінювати їхній внесок у життя 
місцевих Церков». Папа за те, щоб нові церковні рухи  і нові спільноти визнавав 
Апостольський престол, щоб їх визнавали безсумнівним даром Божим (Арка. - 
№10). 

Президент Папської комісії Ecclesia Dei кардинал Даріо Кастрільон Ойос  
заснування в Римі парафії для духовних потреб вірних-традиціоналістів, що 
дотримуються «екстраординарної форми» літургії латинського обряду, назвав 
«важливим актом, який застосовує нещодавній motu proprio «Summorum 
Pontificum» Бенедикта ХVІ. 

Найбільший приріст католиків – як за кількістю віруючих, так і за кількістю 
кліриків й членів релігійних орденів – спостерігався в 2007 році в Африці. 
Взагалі доля африканців серед католиків зросла з 12,4% до 14%. В Америці це 
зростання сповільнилося, а в Європі навіть маємо спад. В останні 7 років кількість 

хрещених  католиків практично перебуває на одному рівні – десь 17,3%  від 
населення Землі (або 1,1 млрд осіб) 

Папа Бенедикт ХVІ вирішив ускладнити процедуру віднесення до лику святих. 
Збільшено кількість років, які необхідно для канонізації, зросли вимоги до рівня 
переконливості чудодійності претендентів на канонізацію. Це - своєрідна 
відповідь нинішнього Папи на дії попереднього, який перетворив Ватикан у 
«фабрику святих». За час його понтифікства було висвячено їх стільки, як за роки 
понтифікства 17 його попередників. Зрозуміло, що рішення Бенедикта ХVІ 
вдарить по термінах канонізації і Івана Павла ІІ і  матері Терези. 

В Польщі в римо-католицькій церкві з’явилися так звані «постійні диякони». 
Статус їх затверджено два роки тому. Це – нижчого рівня священнослужитель, що 
поступається своїм рівнем ксьондзу-священнослужителю. Йому надається право 
вінчати, відспівувати померлих і давати віруючим благословення. «Постійний 
диякон» не може   соборувати вмираючих і сповідувати віруючих. Але він має 
право на одруження. «Одружені мають зберігати свій шлюб. Розлучення суворо 
заборонено». Подружній стаж у кандидата в «постійні диякони» має бути не 
менше 5 років, вік – старше 35 років. До умов висвяти входить ще наявність 
богословської освіти  і випробувальний трирічний термін (Portal. Credo. pl) 
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Шведська Лютерансько-Євангельська Церква звинувачується за порушення 
нею морально-етичних засад християнства, що виявилося у її причетності до 
продажу зброї та алкоголю.  Церква інвестує в акції американської компанії, яка 
виробляє двигуни для бомбардувальників. Оправдуючись, шеф-фінансист 
Церкви назвав це підтримкою права держави на захист власної безпеки. 

Єпископ Союзу церков ЄХБ Молдавії Валерій Гілецький 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 користуватися. Щоб навчитися 
вибирати євангельські цінності, які ми знаходимо на сторінках Священного 
писання. Водночас ми маємо визнати те, що ми вже сформували у своєму 
середовищі баптистську «субкультуру». Вона не завжди зрозуміла тим, хто нас 
оточує. Нам потрібно знайти доступні і приємливі шляхи проповіді Євангелія, 
щоб постмодерністське покоління змогло нас зрозуміти й прийняти істину. Для 
цього треба міняти форми, методи, тактику. Що не треба міняти, так це сутність, 
зміст Євангелія...» (Вера и жизнь. -№2) 

В одному із своїх чисел часопис Свідків Єгови «Сторожова Башня»  на титульній 
сторінці поставив питання: «Єдність у світі. Чи тільки мрія?» В першому ж тексті 
часопис наголошує на тому, що «релігія, замість того, щоб гасити полум’я 
ненависті, часто підливає масла у вогонь». «Все, що роз’єднує людей, може 
породжувати ворожість, а релігія – це дійсно яблуко розбрату, до того ж не 
найменше, - пише журналіст Джеймс Хот. – Хоч і прийнято говорити, що релігія 
робить людей кращими, проте явним є те, що декого вона штовхає на найгіріш 
злочини». Лауреат Нобелівської премії Стівен Вайнберг висловив подібну точку 
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зору: «Коли хороші люди коять зло, то виною тому є релігія». Часопис Свідків 
по-своєму вирішує проблему. Не сподіваючись на те, що люди зрештою будуть 
любити своїх ближніх і зможуть досягнути єдності, він проголошує, що тільки 
«істинне знання Слова Божого поєднає людей. А в тому, що релігія роз’єднує 
людей, не винуваті ні Єгова Бог, ні його Слово. «Виною всьому є релігії, які 
підтримують різні програми і проекти людей, а не наміри Бога. Ісус назвав свого 
часу релігійних керівників свого часу «лицемірами». 

В Ефіопії новонаверненими в баптизм є переважно вихідці  із Православної 
(Дохалкідонської) Церкви. Останнім часом серед них зустрічаються все більше 
колишні мусульмани. Це не подобається мусульманським лідерам, радикалам-
ваххабістам. Нещодавно в містечку Хебе, що в 400-кілометрах від столиці країни, 
з криками «Аллах Акбар!» вони під час служби напали на дві баптистські церкви, 
були людські  жертви. 

22 червня в Єрусалимі зібралося  більше тисячі консервативних англіканських 
лідерів на Всесвітню конференцію англіканського майбутнього. Йшла мова 
про майбутнє 77-мільйонної Англіканської Церкви.  Нігерійський архієпископ 
Пітер Акінола закликав припинити розмови про неминучість розколу, хоч 
наголосив, що ця конференція є останнім шансом зберегти англіканське 
співтовариство, яке знаходиться в стані руйнації. Архієпископ Сіднейський Пітер 
Дженсен хоч і висловив сподівання на таке оновлення Співтовариства, коли «ми 
зможемо знову йти разом», проте зауважив: «Я не впевнений, що так буде». У 
«тріщині в Співтоваристві» він звинуватив американців і канадійців.  «Ось ті, хто 
має нести за це всю відповідальність». 

Кандидат у Президенти США Барак Обама відмовився бути парафіянином 
храму св.. Трійці в Чикаго Об’єднаної Церкви Христа. Про це він заявив на 
своїй прес-конференції в Південній Дакоті. До цього розриву  спонукали 
скандальні проповіді настоятеля храму Дж.Райта, якого тривалий час   Обама 
вважав своїм духовним наставником. Він не сприйняв расистські висловлювання 
запрошеного до храму  пастора Майкла Пйефледжера на адресу  сенатора Хілларі 
Клінтон. Обама більше 20 років був парафіянином чікагської церкви, яка 
нараховує більше 10-ти тисяч вірних. 

Нинішній президент США Дж. Буш є парафіянином методистської церкви. 
Проте останнім часом стали говорити про можливість зміни ним своєї 
конфесійної належності. Про можливість переходу його до католицизму свідчить 
надто привітна зустріч Дж.Буша у Ватикані Папою Бенедиктом ХVІ, прогулки їх 
по середньовічній башні св. Іоанна, по садах Ватикану, розмова тет-а-тет. Інших 
діячів Папа приймає лише в бібліотеці Апостольського палацу. Пригадують, що 
коли Понтифік у свій 81 рік був у Вашингтоні, то Президент влаштував йому 
пишне відзначення цієї річниці із запрошення десь 9 тисяч гостей. Характерно, 
що з методизму до католицизму перейшов брат Президента Джеб. 

Група Свідків Єгови із 18 осіб проповідувала Слово Боже високо в  
Болівійських Андах. Місцеве населення сприйняло Свідків дуже привітно, бо ж 
якщо інші конфесії скликають на молитву  до своїх храмів, то тут із словом 
Божим прийшли здалеку прямо до місць проживання. Ті, хто працював, 
залишали роботу і йшли слухати Слово Боже. Збиралися сім’ями, щоб послухати 
проповідників (І.Вішко). 

Найбільший внесок в поширення свідчення про Боже Царство на теренах Росії 

зробили Свідки Єгови з України. В 1940-1945 роках сюди у виправні табори 
було відправлено з України, а також з Молдавії та Прибалтики понад тисячу 
Свідків Єгови. В 1949-1951 роках до Сибіру відправлено ще десь 9 тисяч Свідків, 
серед яких найбільше було з України. Переслідуючи та репресуючи Свідків 
Єгови, радянська влада хотіла позбутися цієї конфесії, а получилося навпаки. 
Вона сприяла утворенню нового її центру в Сибірі. Свідки Єгови «заражали» 
своєю вірою і відданістю їй місцевих жителів (І.Вішко). 

Окружний суд Хайфи прийняв ухвалу, згідно якої визнано, що Міжнародний центр 
конгресів  і виставок міста дискримінував  Свідків Єгови,  коли не дозволив 
їм скористатися його залом для проведення свого конгресу. Суд зобов’язав Центр 
відшкодувати Свідкам частину судових видатків. Суд зазначив, що у своїй роботі 
Центр повинен обходитися зі всіма своїми клієнтами на засадах рівності. Це 
якраз не було виконано ним (І.Вішко). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Російська Православна Церква має натягнуті відносини з Єрусалимською.На 
одній із прес-конференцій Патріарх Феофіл ІІІ заявив, що росіяни привносять на 
Близький Схід дух націоналізма й расизма ще з часів Катерини ІІ, не враховуючи 
пріоритет православної ідентичності над національною. «Заразу расизму приніс в 
Єрусалим ще Порфирій Успенський»,- відзначає він. Дехто пов’язує гостроту 
суджень Феофіла ІІІ з відміною візового режиму між Росією та Ізраїлем й 
очікуваним  напливом російських паломників до Єрусалиму. Відтак діяльність 
Російської православної місії в Єрусалимі приходить в конфлікт з діяльність 
Єрусалимської ПЦ. 

Рішення про поїздку патріарха Константинопольського Варфоломія до Києва 
приймав Синод цієї Церкви. Він ухвалив: «Матір-Церква 
(Константинопольська), яка 1020 років тому привела український народ до 
хрещення, сьогодні приймає вищевказане запрошення і відправляє до Києва 
патріаршу делегацію, очолювану Його Всесвятістю». В листі до Секретаріату 
Президента від Константинопольського Патріархату сказано: «Оцінивши 
запрошення  від Церкви, від держави і від народу України і поважаючи їхні 
почуття, Синод визначив, щоб Матір-Церква, що привела український народ до 
хрещення, відповіла на вищезазначене запрошення, відправивши патріаршу 
делегацію, очолювану Його Всесвятістю». Востаннє Вселенський Патріарх 
Церкви-Матері Київського Православ’я приїздив до Києва в 1648 році. Тоді в 
Києві біля Золотих воріт відбулася Священна літургія. 

Московський Патріархат всіляко ганьбить технічний прогрес. Глава РПЦ в 
одному із своїх звернень до «верных чад» наголошує, що «человеческую 
сужность подвергают изменениям с помощью применения новейших технологий. 
Не есть ли это бунт против Творца?... Несомненно! Посредством кибернетики, 
микроэлектроники и нанотехнологий человека хотят превратить в управляемый 
организм»(Спасите наши души! -№5). Міркування Патріарха нагадують рішення 
Московської Церкви початку ХХ століття, коли інженеру Балинському було 
відмовлено в організації роботи із спорудження метро в російській столиці із тих 
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міркувань, що людина, «спустившись в преисподнюю, а кто знает, что там есть», 
повипускає всіх чортів і тим принесе біду москвичам. 

Глава Константинопольської Церкви  Варфоломій, якого називають за його 
постійні виступи на захист довкілля «зеленим Патріархом», заявив, що жертви 
пожеж літа 2007 року в Греції мають нам нагадувати про те, що ми «нарешті 
повинні замислитися, що ми робимо зі світом довкола нас». «Бог створив рослини 
і тварини. Ми, люди? відповідаємо за те, щоб вони не зникли. Хто цього не 
робить, - наголосив святійший владика, - той грішить». 

Підбурені посланням і інтерв’ю єпископа Чукотського Діоміда віруючі ряду 
єпархій надсилають на адресу Патріарха Олексія ІІ листи, в яких вимагають 
скликання Помісного Собору РПЦ для вирішення актуальних питань подальшої 
долі Православ’я в Росії на основі діомідівських зауважень і пропозицій. Вони при 
цьому критикують Патріархію за те, що вона Помісний Собор підміняє 
Архієрейським. Особливе обурення викликає в  кимось підбурюваного мирянства 
знаходження Російської Церкви у Всесвітній Раді Церков, яку  розглядають як 
«раду нечестивих», а не як «спільний дім». В листах звучить: «Ми всією душею 
бажаємо, щоб Російська Православна Церква вийшла із ВРЦ... Ми ж цю 
екуменічну церкву відкидаємо і не бажаємо з нею мати щось спільне» (Дух 
христианина. - №11). 

Відлучений від Російської Православної Церкви єпископ Діомід має українські 
корені. Народився він в сім’ї робітника у Кадіївці Луганської області. Прізвище 
його Дзюбан. Тут навчався в школі, закінчив Харківський інститут 
радіоелектроніки, працював інженером-інструктором в школі ДТСААФ. В 1886 
році поступив у Московську духовну семінарію.  Нині Діомід відмовляється від 
індифікаційних кодів, паспортів без зазначення національності, мобільних 
телефонів і виступає за відновлення в Росії монархії. «Велику восьмірку» він 
називає масонським урядом, що готує прихід антихриста. Діомід звинувачує РПЦ 
і особисто Патріарха у віровідступництві  й угодовстві з «богоборською 
державою». «Ми не можемо мати єдині моральні цінності з іудеями, з 
мусульманами, з католицизмом і його мораллю єзуїтів», - заявляє владика. 
Спілкуючись з ними, Патріарх Олексій ІІ впадає у єресь екуменізму. 

Відбувся УІ церковно-народний Собор Болгарської Православної Церкви. Його  
роботою керував Патріарх Максим. При обговоренні питання зміни Статуту 
Церкви вирішили залишити його у старій редакції 1953 року. Собор відзначився 
порушенням наявного раніше в церкві демократизму. Із назви Собору було 
вилучене слово «народний», змінена квота представництва мирян на наступних 
соборах з 4 на 2 від єпархії. Збільшене представництво від монастирів, хоч проти 
цього виступали представники мирянства. Мотивом-обгрунтуванням цієї 
кліризації Церкви, за словами митрополита Кирила, який все це обґрунтовував, 
було те, що у Вселенських Соборах миряни не брали участі. Виходячи з того, що 
Церква відзначає події, а не дати, вирішили не повертатися до Юліанського 
календаря (Церковный вестник.- №10) 

Діомідівська газета «Дух христианина» (№10) Російської Православної Церкви 
всіляко пропагує місійне покликання Росії і необхідність відродження царської 
влади.  Ось окремі фрагменти таких розмірковувань: «Молиться о спасении всего 
мира – это, конечно, дело благое, но недостаточное. Мир сейчас живѐт за счет 
России –«российским авансом»... Не только природными нашими багатствами 

пользуется весь мир, но и в духовном смысле держится на России. Пока будет 
Русь Православной во всем еѐ полѐте, до тех. пор будет стоять мир....Мы 
виноваты в том, что лишились Божьего дара – Царской власти, и должны много 
потрудиться, чтобы этот бесценный дар вернуть. Вот  тогда мир получит  
возможность не только жить, но и спасаться. Тогда и пророчества исполняться. 
Господь, конечно, всѐ равно свою волю в России совершит, но нужны и наши 
усердие  и молитвы. Русские люди должны сказать: «Господи, мы действительно 
хотим Царской власти – власти, от Тебя данной» 

Московський Патріархат не повинен відзначати 1020-річчя хрещення Русі як 
своє свято. Відомо, що Московська Церква  оформилася неканонічно як 
самостійна митрополія лише в 1448 році, а як Патріархія – в 1689. В 988 році 
хрестилася навіть не Русь, а Київ. Через століття після цієї події на території 
сучасного Нечернозем’я воєвода Київський Ян Вишатир ще десятками 
виловлював шаманів.  В цей же час навіть у Новгороді, який міцно контролювався 
Києвом, син київського князя Святослава Ярославича Гліб змушений був 
використовувати силу щодо язичників. Відтак відзначення Москвою 1020-річчя як 
чогось із своєї історії рівнозначно відзначенню нею 2000-річчя різдва Христового 
чи  1680-річчя постання християнства як державної релігії. 

Вітаючи Патріарха Олексія ІІ із Пасхою, В.Путін писав: «Во многом благодаря 
Вашим трудам возрождаются многовековые национальные  традиции нашого 
народа, и это приносит богатые духовне плоды. Хочу заверить Вас, что 
государство и впредь будет оказывать всемерную поддержку Церкви в еѐ трудах, 
направленнях на просвещение и нравственное воспитание граждан России». 
Обраний новий Президент РФ В.Медведєв написав: «В день Святой Пасхи хотел 
бы отметить, что именно в период Вашого патриаршего служения Русская 
Православная Церков стала важнейшей  частью российского общества и 
продолжает оказывать заметное позитивное духовное влияние на его 
формирование. Это в немалой степени способствует осуществлению социальных 
преобразований в інтересах граждан России, раскрывает новие возможности для 
взаимодействия государства и Церкви в решении актуальних вопросов культуры и 
нравственного здоровья нации» (Православная Москва. - №9). Вчитавшись у ці 
два послання, відразу відчуваєш, що Церква Московського Патріархату в Росії є  
по суті державною, а відтак  УПЦ є колонізованою складовою Московсько-
Православної імперії. Змісти послань засвідчують цілком законне прагнення 
Українського Православ’я виокремитися від Московського Патріархату в свою 
самостійну Церкву. Зміст послань засвідчує також, що канонічною територією 
РПЦ є  російські терени і що влада Олексія ІІ окреслюється кордонами Російської 
Федерації. 

Священний Синод Російської Православної Церкви розглянув на своєму 
засіданні питання про газети «Дух христианина» і «Пасха третього Рима» і 
визнав їх такими, що є шкідливими для Церкви, вносять в середовище 
православних християн дух ворожнечі і неправду. Відтак заборонено 
поширювати ці видання в храмах і монастирях РПЦ. Названі газети постали 
пропагандистами ідей Чукотського єпископа Діоміда.  Перша є в бібліотеці 
Відділення релігієзнавства. 

Вселенський Православний Патріарх Варфоломій І запропонував східним 
церквам, які знаходяться в підвладності Риму, не втрачати свою 
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православність, ставати більше православними. Моделлю єдності тут могло б 
служити християнство до розколу 1054 року. Варфоломій І прихильно 
відгукнувся про ідею «подвійної єдності», яка, до речі, була запропонована 
главою УГКЦ владикою Любомиром Гузаром. Патріарх закликав проводити 
більше спільних заходів православних, католиків і протестантів, створювати 
загальні проекти. Дорога до зближення відкрита  взаємним зняттям анафеми 1054 
року, наявними вже діалогами православних з рядом протестантських течій, 
відновленням діалогу з римо-католицькою церквою. 

Естонська православна Церква, що знаходиться в юрисдикції 
Константинопольського Патріархату, запрошена для участі в 
міжправославній комісії на острові Родос. Це спричинило те, що представники 
Московської Церкви, розглядаючи ЕПЦ як неканонічну, залишили засідання 
комісії, яка має підготувати проект послання предстоятелей Помісних 
Православних Церков православним віруючим, які в жовтні зберуться у Стамбулі. 

Всіх присутніх на панахиді по загиблих у Другій світовій війні в Москві здивувало те, 
що Патріарх Олексій раптом заявив, що «перемога збірної Росії і вихід її у 
півфінал почасти применшує скорботу від цих втрат». В російській пресі 
наголошується, що як би людям, наділеним  світською чи церковною владою, не 
хотілося продемонструвати в такі моменти  повну єдність з народом, але вони не 
мають права плутати відчуття вболівальника і свій статус. 

Церкву Московського Патріархату муляє те, що Патріарха 
Константинопольського назвають Вселенським. Виступаючи на богословській 
конференції в Нью-Йорку, єпископ Віденський Іларіон, зокрема, наголосив: 
«Титул «Вселенського» не наділяє Патріарха Константинополя додатковими 
правами поза межами юрисдикції його церкви. Ані титул Вселенського Патріарха, 
ані першість честі не надають йому ніяких юрисдикційних прав поза межами 
свого власного патріархату». Єпископ зауважив на тому, що, на відміну від 
католицизму, «внаслідок різних історичних обставин Православна церква ніколи 
не мала і до цього часу не має єдиної адміністративної структури управління. 
Поміж предстоятелів помісних Православних церков  патріарх 
Константинопольський, який з візантійських часів носить титул «Вселенського», 
визнається лише «першим серед рівних». На всеправославному рівні принцип 
його примату до кінця не з’ясовано, а принцип соборності церков існує без будь-
яких стабільних механізмів його втілення в життя». 

Групи православних священиків Румунії в різних регіонах країни почали 
об’єднуватися в профспілки для захисту власних інтересів від свавілля 
церковного керівництва. Голова однієї із офіційно зареєстрованої профспілки 
«Добрий пастир» зокрема заявив: «Існує величезна прірва між церковною 
ієрархією і священиками, які служать в храмах». Головна мета профспілкових 
діячів, на його думку, це є «боротьба з низькими зарплатами духовенства і 
відстоювання можливості приймати рішення, які стосуються їхніх парафій, без 
попереднього затвердження в єпархії. Крім того, члени профспілки домагаються 
права балотуватися на будь-яку посаду в органах адміністрації без отримання 
схвалення з боку священноначалія». Церковне священноначаліє Румунського 
патріархату не сприйняло ідею утворення профспілок, визнавши, що «місія 
священика полягає в тому, щоб об’єднувати людей одних з іншими і з Богом, тоді 

як профспілкова діяльність передбачає конфронтацію і сепаратистські тенденції» 
(Interfax). 

Російська Православна Церква фактично ставить під сумнів подальше 
самостійне існування Церкви Американської. Це особливо актуалізувалося 
після приєднання  Російської Православної Церкви Закордонної з Московським 
Патріархатом. При цьому береться до уваги  ще нез’ясований статус 
Американської Православної Церкви  на все православному рівні. 

В Російській Православній Церкві можливий новий розкол. Певно відчуваючи те, що 
Архієрейський Собор відлучить його від служіння, під приводом поганого стану 
здоров’я на нього не поїхав єпископ Чукотський та Анадирський Діомід. Собор 
дійсно звинуватив владику в розколі Церкви, ортодоксальних заявах, образливих 
висловлюваннях на церковне керівництво та ін.  Собором заборонено проводити 
богослужіння не лише Діоміду, а й священикам, які його підтримували. Єпископ 
на умову повернення до Церкви – покаяння – не зреагував. Його підтримує 
Чукотська єпархія. Її  віряни  висловили свою підтримку владиці Діоміду.  
Єпископ критикував керівництво Церкви за участь у сумісних з католиками 
богослужіння, угодовство щодо світської влади. Він закликав вірних викинути 
мобілки і паспорти нового зразка з чіпами (на його думку, там зашифроване число 
звіра 666). Лише завдяки міліції вдалося приглушити ту бійку, яка виникла між 
прихильниками Діоміда й Патріарха. 

Архієрейський Собор РПЦ, робота якого затяглася аж до 29 липня, проходив у 
храмі Христа Спасителя. Його основною темою будо питання єдності Церкви. 
При цьому малося на увазі не лише наявне прагнення Українського Православ’я 
набути автокефалію, а й той розкол в Церкві, який спричинив своїми листами й 
засудженням навіть Патріарха єпископ Чукотський Діомід. В день відкриття 
Собору прихильники Діоміда влаштували бійку з тими, хто був біля храму з 
гаслами «Руки прочь от Святейшего!». На Соборі йшла мова й про морально-
етичні проблеми. Олексій ІІ закликав віруючих дати відсіч культу грошей і 
матеріального добробуту. Він заявив, що віднині РПЦ зосереджуватиметься не на 
будівництві храмів, а на духовній просвіті. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Інфраструктура Мекки буде розширюватися. На це є 6 млрд євро державних 

коштів і біля 15 млрд прибуде ще як інвестиції. Прийдеться знести пагорби і деякі 
поселення, щоб відкрити можливість будівництва готелей, торгових центрів і 
транспортних комунікацій. Зрозуміло, що все це полегшить процес паломництва.  
Зміни відбудуться й у  Заборонній мечеті. Нині вона вміщує декілька сот тисяч 
молільників водночас. Після знесення біля тисячі об’єктів житлового фонду  
вмістимість мечеті зросте.  На південний захід від мечеті буде побудовано 
житловий район.  Будівельники почали вирівнювати із землею пагорби, щоб 
одержати площу десь 230 тис. кв.м для висоток і 120 тис. кв.м. – для молитовних 
приміщень із кондиціонеруванням повітря.  Нове автодорожне кільце довжиною 4 
км і шириною 80  полегшить рух транспорту і пов’яже Мекку з трасою на Джадду. 

Голова Духовного Управління мусульман азійської частини Росії  муфтій Нафігулла 
Аширов виступив із заявою, яка викликала невдоволення серед російської 
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громадськості. Зокрема він запропонував створювати анклави для етнічних і 
релігійних меншин, щоб захистити їх від фашистського терору, який панує в 
російських містах.  Створення таких анклавів, на думку Аширова, сприятиме 
збереженню національних мов, культури й релігійної традиції. Це сприятиме й 
особистій безпеці, бо ж в російських містах, зокрема Москві, небезпечно 
з’являтися на вулицях  жінці-мусульманці одній. Правоохоронними органами всі 
фашистські вияви  російського націоналізму подаються як побутове хуліганство. 
Пропозицію Аширова не схвалив Голова Ради мусульман Росії Рахіль Гайнутдін і 
голова конгресу єврейських організацій Зіновій Коган. 

В Стамбулі появився перший у світі Музей ісламської науки і технологій. В 
експозиції музею заг. площею 3,5 тис. кв. м подаються артефакти, які засвідчують 
внесок ісламської цивілізації у світову науку. Нині в музеї лише 140 експонатів – 
очікується понад 800. 

Кувейт вніс 100 млн доларів в міждержавний фонд «За гідне життя у 
мусульманських країнах». Фонд має забезпечити насамперед продуктами 
харчування  всіх нужденних мусульман у світі і сприяти розвитку сільського 
господарства у різних країнах. Про це було заявлено на 4-й сесії Всесвітнього 
економічного ісламського форуму, в якому брали участь 400 представгників 80 
країн. 

Відомий мусульманський вчений Юсуф Кардаві визначив ті чинники, які зумовили 
те, що мусульмани втратили свою силу і вплив. А це тому, на його думку, що 
«їх віра перестала визначати їх життя і поведінку. Більшість мусульман 
дотримуються принципів ісламу нині чисто формально. Вони є мусульманами 
тільки тому, що цю релігію сповідували в їх сім’ях, або ж тому, що вони 
народилися в мусульманській країні» (Арраид. - №5). 

Екс-канцлер Німеччини Гельмут Шмідт вважає, що відносини між Ісламом і 
Заходом можуть стати вирішальним викликом  ХХІ століття. Відомо, що 
свою військову інтервенцію  Захід здійснював переважно в мусульманські країни. 
Відтак і сьогодні у послідовників цієї релігії «може зміцнитися відчуття того, що 
Захід нападає на них з метою знищення. Тому діалог з мусульманським світом має 
бути більш гнучким. Нині США і європейські країни поводяться з ісламом 
неналежним чином. 

Багато пишуть і говорять про ісламізацію Європи. Проте паралельно з процесом 
ісламської   імміграції до країн ЄС у середовищі ісламської меншості 
спостерігається процес секуляризації. Так, багато іранців, «об’ївшись» 
офіційного фундаменталізму в себе на батьківщині, є не просто невіруючими. 
Вони часом демонстративно чхають на релігію. Турки і курди загалом шанобливо 
ставляться до ісламу, але тих, хто регулярно відвідує мечеть, є меншість. Серед 
арабів досить багато тих, хто сповідує іслам. Проте це переважно – перше 
покоління  іммігрантів. Європейські мусульмани випивають, багато хто з них їсть 
свинину. Дедалі більше й більше укладається змішаних шлюбів (День. – 14 
червня). 

Ісламський комітет Росії висунув Президенту Д. Медведєву п’ять вимог щодо 
покращення истановища мусульман в країні. Голова комітету Гейдар Джемаль 
застеріг Президента, що якщо він не прислухається до їхніх заяв, то Росія може 
остаточно втратити мусульманську частину країни, а на Кавказі почнеться 
масштабна війна. Джемаль наголошує на тому, що в Росії є традиція завжди 

відзнаходити якогось внутрішнього ворога. Ним нині стали мусульмани. Всі вони 
розглядаються як релігійні фанатики. То ж до вимог. Перша – допустити 
мусульман до політичного життя, впливати на її внутрішню і зовнішню політику, 
слугувати містком між Росією й зовнішнім ісламським світом. Друга – вільні 
вибори в республіках, де мусульман проживає велика кількість. Третя  - не 
допускати ігнорування мусульман у ЗМІ й усунути однобоке подання інформації 
про них як про людей третього сорту. Четверта – переглянути політичні справи, 
які були  сфабриковані на грунті релігійної ненависті. П’ята – усунути перепони 
приирозповсюдженні мусульманських видань. 

Бойовики мусульманського руху «Талібан» успішно захопили вісім сіл в 
афганській провінції Кандагар. Тепер їм відкрио шлях до  другого за 
чисельністю населення міста Афганістану. Талібам за допомогою бійця-
смертника вдалося підірвати ворота міської в’язниці і випустити звідти більше 
1100 заарештованих бойовиків. 

В Ірані вартові порядку та моралі пішли в атаку на тих, хто з’являється на 
публіці в неналежному вигляді. Дрес-код забороняє  появу на вулиці жінок в 
коротких брюках. Він вимагає, щоб жінки повністю закривали волосся, носили 
тільки довгий вільний одяг, що приховує фігуру. Поліція затримує жінок у 
затісних блузках.Вона затримує й чоловіків, підстрижених і одягнених на західний 
манер. Цього року в Ірані закрито перукарні, що дозволяють собі неприпустиму 
свободу творчості, і магазини, де торгують одягом західного стилю. 

Міжнародна організація «Аль-Каїда» взяла на себе відповідальність за вибух в 
посольстві Данії у Пакистані.  Це була її помста за видрук у цій країні карикатур 
на пророка Мухаммеда. Керівник «Аль-Каїди» в Афганістані Мустафа Абу аль-
Язід відзначив, що Данія так і не вибачилася офіційно за публікацію карикатур. 

Влітку цього року американські правозахисні і статистичні організації проводять 
перепис мусульман країни. Організаторів заходу цікавлять не тільки кількісні 
показники, а й етнічна належність прихильників ісламу.  Під час перепису 
шукатимуть молитовні послідовників ісламу, реєструватимуть мусульманські 
спільноти.  Подібне вже було в 2001 році. Тоді Рада американсько-ісламських 
відносин зареєструвала майже 2 млн парафіян в понад 1200 мечетях країни.  
Виявилося, що 33% мусульман США – вихідці з Південної Азії, 30% - 
афроамериканці, 25% - вихідці з арабів.  Нині вважають, що в країні живе десь 607 
млн ісламістів. Відтак з 1994 року кількість мусульман у США зросла на 300%. В 
європі найбільша спільнота мусульман у Франції – 5 млн. Збільшення мусульман 
відбувається переважно за рахунок багатодітних сімей. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
В Ізраїлі національним птахом обрано одуда. В іудаїзмі він вважається 

некошерним, якого не можна вживати в їжу. В Біблії одуди –«гидота вони», бо ж 
відганяють хижаків вони своїми надто вонючими ексрементами. За національний 
символ одуда  обрали скоріше за його красу. З 155 тис. жителів Ізраїлю, які брали 
участь у визначенні, 35% проголосували за одуда.  Президент країни Шимон 
Перес пошкодував, що перше місце не посіла голубка як найбільш сіоністський 
птах. Відомо, що в грецькій міфології одуд символізує смерть. 
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Варварський напад на синагогу в Майямі (США) здійснили невідомі під 

прикриттям ночі. Вони розірвали на дрібні кусочки Сувій Тори, а потім спалили.  
В приміщенні були потрощені також меблі, культові речі, порвані книги. Потім 
приміщення було підпалене. Більше тисячі євреїв міста позбавлені можливості 
для нормального  релігійного життя.  Відтепер моління відбуваються в 
невеличкому скверику біля згарища синагоги.  Розслідуванням вандалізму 
займається ФБР. 

Слово «антисемітизм» вперше використав у 1879 році невідомий на той час 
журналіст Вільгельм Марр.  Курйозом виглядає те, що він не був ні 
консервативним націоналістом, ні віруючим християнином, для яких негативне 
ставлення до іудеїв – справа звична. Автор терміну, взятого на озброєння  
німецькими нацистами, був атеїстом, соціалістом і анархістом. Крилатий вислів 
цього не зовсім вдалого політика звучав так:  «Не можна бути соціалістом і не 
бути антисемітом» (Еврейский обозреватель.- №9/172). 

В Швеції вперше стала рабином і очолила синагогу  46-річна Хаві Костер. Проте 
вона може проводити лише частину ритуалів, бо ж є такі, які традиційно за 
рабинами-чоловіками. Дозволено у Швеції користуватися послугами останніх 
тим, хто чомусь не приймає жінку рабином. Хоч представники прогресивної гілки 
іудаїзму, на відміну від ортодоксальної,  й визнають право жінки бути рабином, 
однак на практиці такого в Швеції ще не було. 

Ордоксальні іудеї Ізраїлю невдоволені дозволом муніципалітету Тель-Авіва на 
спорудження в центрі міста пам’ятника геям  і лесбіянкам, які стали жертвами 
фашизму. Пам’ятник цей – це металевий трикутник, на основі якого викарбувані 
імена загиблих. Муніципалітет тут врахував побажання Ізраїльського руху на 
захист секс меншин. 

 
 

БУДДИЗМ 
 
Відомий американський актор єврейського походження Стівен Сіґал приїхав до 

Калмикії,  щоб  відвідати тут найбільший буддистський храм в Європі. Його 
тут називають Золотою обителлю Будди Шакьямуні. Актор є буддистом. 
Президент Калмикії Кірсан Ілюмжинов підписав наказ про присвоєння Сігалу 
звання почесного калмика. Це дає йому право після смерті бути похованим на 
центральній алеї міського цвинтаря Елісти. 

В 1951 році Китай анексував населений буддистами Тибет. Після цього він 
поділив його на 5 самостійних адміністративних одиниць й інтенсивно почав 
заселяти їх китайцями. А між тим, як засвідчує це буддійський вчитель Якіо Арраї 
з Японії, «тут зіткнулися дві духовні культури. Підхід до цього конфлікту з 
європейськими мірками є неправильним». Мільйонна тибетська громада, яка 
утворилася після 1951 року в Індії, змогла створити своє потужне лоббі в Європі і 
США. Після останніх заворушень в Тибеті між китайським керівництвом і Далай-
ламою знову виникла прірва. 

Буддистські монахи з Шрі-Ланки постають як організована й надто могутня 
сила із власною політичною програмою. Ця програма проголошує повернення 
до традиційних цінностей, відмову від переговорів із тамільськими сепаратистами 
і вигнання з країни «Макдональсів». Студенти-монахи провели в червні 

демонстації з вимогою до Президента країни  вирішити їх житлові проблеми і 
припинити арешти буддистських монахів. 

Таїландець Сатієн Канкудлунг зустрів на болоті пітона, який чомусь приповз за ним 
до його хати. Сатієн відніс пітона до болота. Але тоді йому прийшлося щодня 
зустрічати гостя біля свого дому. Змія завжди ніжно обвивала Канкудлунга, 
даючи йому зрозуміти, що не може бути без нього. Місцевий віщун це появснив 
тим, що пітон був коханкою цього чоловіка  ще 600 років тому і в такому вигляді 
вона прийшла до нього нині. Гадальник порадив Сатієну негайно одружитися з 
пітоном, бо ж якщо цим зігнорувати, то в провінції Удонтхань почнуть вмирати 
люди. Батьки хлопця, дізнавшись про це, терміново влаштували весілля. 
Щасливі одружені відтепер весь час разом. 

Тайланд – буддистська країна. Відтак мусульмани тут постійно звинувачують уряд 
в їх дискримінації, зокрема у сфері освіти і праці. З початку 2004 року 
мусульманські повстанці активізували свою боротьбу з буддистами. Вже за ці 
роки лише в провінції Яли країни від їх рук загинуло більше 3-х тисяч буддистів.  
В кінці червня біля десятка повстанців напали на поїзд в провінції Яли , вбили 
поліцейського, декількох пасажирів, зупинили поїзд і самі зникли в лісі. 

В Бурятії зберігається тіло лами, на поклін до якого приїздять буддисти не тільки зі 
всієї Росії. Даші-Доржо Ітигілов помер ще в 1927 році, перебуваючи в молінні 
серед своїх учнів. При цьому він попросив їх прочитати молитву, яку 
використовують при похованні людини. Лама проговорював слова молитви разом 
із учнями. Так в позі лотоса його й закрили в гробниці. Сам лама заповідав 
відкрити його склеп через тридцять років. Проведені в 1955 і в 1972 роках 
ексгумації тіла засвідчили, що лама не змінився.  В 2002 році тіло витягли із 
склепу. Нині воно знаходиться в приміщенні без якогось спеціального 
обладнання. Від нього виходять якісь пахощі. Якихось змін тіла, які характерні 
для померлої людини, з ламою не відбуваються Зразки тканин шкіри, волосся, 
нігтів не відрізняються від органіки живої людини. Ламу час від часу 
переодягають. 

Буддистські монахи Тибету, які виступили з протестом проти Китаю як 
колонізатора їх рідних земель, з метою забезпечення порядку під час 
проходження Олімпійського вогню краєм були затримані. Доля понад тисячі 
осіб залишається невідомою. Затриманих б’ють, позбавляють їжі. Їм не 
пред’явлено ніяких звинувачень. Невідомо, коли їх справою займеться 
справедливий суд. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
В індійському місті Мумбай є Клуб сміху. До нього щодня приходять сотні літніх 

людей, щоб оздоровитися тут сміхотерапією. Індуси вважають, що сміх знімає 
головний біль, поліпшує сон, лікує депресії. Метод цей називається Йога Хаасья. 
Медики кажуть, що основні зцілювачі – посилення кисневого обміну та 
підвищення  рівня серотоніну, гормону щастя. Серед медиків існує різна думка 
щодо використання методу сміхотерапії. Але індійці вже століттями її 
практикують. 
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В індуїзмі Ганг вважається священною річкою. Кожний правовірний індус має 

обов’язково хоч один раз в житті скупатися в його водах. Водночас в місцях 
масових купань завжди можеш зустріти йогів, які займаються своїми справами. 
Особливо це характерно для міста Алагабада, яке сприймається кожним індусом 
також як священне. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 
Язичницька релігія ще міцно збереглася серед корінного населення ряду країн 

Латинської Америки. Християнська Церква ніяк не може змиритися з цим. Якщо 
різні місіонерські заходи не дають бажаного ефекту у наверненні корінних 
мешканців континенту на християнство, то християнські спільноти, а то й окремі 
християни, прагнуть силою привести до релігії Христа. Так, в бразильському місті 
Ріо-де-Жанейро група християн вірвалася в центр послідовників язичницької 
релігії ум банди. Бандити розгромили язичницьке капище. Поліцейським вдалося 
арештувати нападників. 

Бельгія оголосила саєнтологічні організації поза законом. Про це повідомив член 
парламента країни Андре Фредерік. В Бельгії у вересні минулого року проти 
організації саєнтологів федеральна прокуратура  висунула звинувачення у 
вимаганнях, махлярстві, нелегальній лікувальній діяльності, ігноруванні торгового 
законодавства, законів про особисте життя, а також у створенні антизаконної 
організації (Камень Краеугольный.- №5) 

3 лютого 2008 року 16-м Президентом Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів 
рукопокладено Томаса  С. Мансона. Народився він 21 серпня 1927 року в Солт-
Лейку. Служив у резерві ВМФ США. Закінчив  з відзнакою університет Юти. 
Одружився з Френсіс Беверлі Джонсон в жовтні 1948 року. Президент Монсон 
рано почав служити  на відповідальних церковних посадах. У 22 роки його було 
покликано єпископом, а в 36 – апостолом. В 1974 році Монсон отримав ступінь 
магістра з управління бізнесом в Університеті Брігама Янга. В 1981 році в цьому ж 
університеті він отримав почесне звання доктора юриспруденції, а в 2007 році – 
почесний ступінь доктора з бізнесу. З листопада 1885 року – другий радник 
Президента Езри  Бенсона, з червня 1994 року – Президента  Говарда Пантера, а з 
березня 1995 року – перший радник Президента Гордона Хінклі. Президент Томас 
Мансон має багато різних нагород. Він започатковував будівництво і освячував 
багато новозбудованих  храмів ЦІХСОД (Ліягона. - №6). 

На генеральній конференції Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів у квітні 
2008 року було сказано, що її кількість вже перевищила  позначку 13 
мільйонів. Відтак останнім часом Церква кожні три роки зростає  на мільйон 
членів.  Найвищі темпи зростання ЦІХСОД на африканських територіях. Так, 
щорічне зростання Церкви в Нігерії становить 8,1%. За період 2000-2006 роки 
кількість членів Церкви в цій країні зросло з 30 тисяч до майже 79,5.  В 2006 році 
у світі відбулося 272800 хрищень. Діти не вважаються членами Церкви до 8 років. 
Але ведеться запис про членство дитини.  В 2006 році було створено понад 94 
тисячі «дитячих» записів (Ліягона. – №6). 

Добрим показником могутнього зростання Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів є її будівельна програма. На цей час нараховується 8254 будинки 

зборів поза межами США, що засвідчує 10% зростання протягом останніх п’яти 
років. Ця тенденція є вірною і для США, де зараз нараховується 6361 будинки 
зборів, що демонструє 9,6% зростання за той самий період часу (Ліягона. - №6). 

Товариство Червоного Христа Колумбії вшанувало Церкву Ісуса Христа святих 
останніх днів за організацію  рекордної акції донорства. Під час цієї акції 879 
добровільців пожертвували 605 донорських одиниць крові (кожна по 450 мл), що 
майже в тричі перевищило  кількість донорських одиниць, отриманих під час 
інших донорських акцій в Боготі. 

В Болгарії у місті Розград пройшов з’їзд масонів. Масони зібралися сюди, щоб  
відзначити річницю відкриття пам’ятника засновнику масонського руху в країні 
Івану Ведеру.  На з’їзді  був присутнім майстер Великої ложі Болгарії Нікола 
Александров  і члени Верховної ради ложі.  Масонський з’їзд був не єдиним 
заходом такого типу в країні.  20 червня у Великому Тирнові відбулася Шоста 
міжнародна зустріч рицарів тамплієрів. На неї приїхали гості з Греції, Бельгії, 
Австрії і  Сербії. 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЇ 
 

Як друга державна релігія прийнята в Норвегії та Данії неоязичницька течія Асатру 
(буквальний переклад – віра в Асів). Послідовники Асатру прагнуть відродити 
давню релігію своїх предків. Основні ідеї вірування – звеличення сил природи, 
відродження фольклорної традиції. Містичним підґрунтям Асатри є 
скандинавська міфологія.  Основними літературними джерелами є Старша Едда 
та Молодша Едда. Важливою для Асатри є книга Едреда Торссона «A Book of 
Troth». 

В Індонезії щороку проводиться свято, присвячене культурі регіону Джайапур. 
Під час свята головною подією є обрання вождя. Після «Інавгурації» він виконує 
ритуальний танець на човні в озері Пентані. Більше тисячі осіб беруть участь у цій 
стародавній церемонії, віддаючи почесті вождю, якому, як вважають, притаманні 
якісь надприродні властивості. 

Нині футбол нагадує релігійний культ. Коли футболісти цілують виграний кубок, 
то це аналогом поцілунку віруючими ікони. Коло пошани, яке гравці здійснюють 
із завойованим трофеєм,  нагадує винесення розп’яття під час богослужінь. 
Реліквіями футбольної релігії є майки, бутси, інші речі знаних футболістів. 

 
 

МІСТИКА 
 

Сотні  німців, яких мучають внутрішні голоси, шукають священиків, які могли 
б звільнити їх від, як вони кажуть, влади диявола. «Тільки за останній рік до 
мене зверталися з проханням приблизно 350 людей, які думали, що ними 
заволодів злий дух», - каже асвященик Йорг Мюллер. В Німеччині щодня хоч би 
одна людина проходить процедуру вигнання диявола. Дозвіл на проведення 
обряду з вигнання демонів дає  єпископ. Оскільки в Німеччині духовних 
цілителів-езотеріків обмаль, то німці звертаються за допомогою до священиків-
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екзорцистів у Швейцарії чи Польщі. Ватикан нині поставив завдання мати  в 
кожній єпархії подай хоч одного екзорциста (Арка. - №10). 

Окрім загальних прикмет, є ще й прикмети вузькофахові. Так, лікарі негативно 
сприймають зміни в чергуваннях, пілоти не фотографуються перед польотом, 
музиканти в день концерту мають вставати з правої ноги. Моряки ніколи не 
показують пальцем на небо, бо це нібито може розгнівити богів і принести шторм 
або штиль. Сапери-піротехніки ніколи не прощаються, коли виїздять на виклик. А 
ось з незрозумілих мотивів на космодромі «Плесецк» перед запуском ракети-носія 
на ній обов’язково пишуть «Таня». 

В народі сформувався своєрідний календар весільних роковин. На прохання 
читачів РП подаємо їх: 1 рік – ситцеве весілля, 5 – дерев’яне, 7 – мідне, 10 – 
трояндове, 15 – скляне, 20 –фарфорове, 25 – срібне, 30 – перлинове, 35 –
полотняне, 40 – рубінова, 50 – золота, 75 – брильянтове. Існує повір’я і щодо 
обручок. Тоненький класичний перстень (ширина 2-5 мм) свідчить про 
вдоволення партнера своїм вибором і тривалий шлюб без будь-яких сексуальних 
збочень. Товстий перстень (понад 5 мм) засвідчує якусь невпевненість в 
надійності партнера і нестабільність шлюбних відносин. Обручка з різними 
рисочками, насічками, брильянтами засвідчує бажання парнера мати цікавіші 
роки життя в стані одруження, ніж ті, які були до цього. Якщо одружена особа не 
носить обручку, то це ще не свідчить про її бажання приховати свій сімейний 
статус. Скоріше це є формою протесту проти сімейного «пригнічення». 

Іспанські уболівальники перед матчем їхньої команди з росіянами 26 червня 
провели чаклунські обряди. Для здійснення обряду за всіма чаклунськими 
канонами  іспанці мали купити за 10 євро спеціальний набір. В нього входило 
маленьке опудало футболіста  і набір з чотирьох шпильок. Останні  втикувалися в 
ляльку зі словами: «Уколи мене, щоб бути чемпіоном!». Свій  можливий програш 
росіянам іспанці заздалегідь обумовили тим, що їм дістався золотисто-жовтий 
колір футболок, а  він в їх піренейській країні вважається нещасливим. 

У всьому світі існують організації, які ведуть боротьбу із забобонними 
віруваннями і займаються протидіями будь-яким прикметам.  Так, в США є 
Американське товариство тринадцяти. Його члени зустрічаються щоп’ятниці 13 
числа за столом на 13 осіб, б’ють дзеркала і розливають масло. Газета ВВ в 
одному із своїх чисел видрукувала статтю «Как обезвредить приметы» під гаслом: 
«На кардую примету есть своя антипримета». Завершує статтю така порада: «Если 
Вам лень заповнить все магические отвороты, пользуйтесь универсальным: 
просто трижды сплюньте через левое плечо и постучите по дереву или по голове – 
проверено, помогает». 

В Білорусії рішенням парламенту «Про рекламу» заборонили рекламу гіпнотизерів, 
ворожок, астрологів, «а також інших осіб, які вважаються здатними впливати на 
людей, майно та духовний світ шляхом використання надприродних сил». 

Знову почалися пошуки «снігової людини» - йеті. 1 млн доларів одержить той, хто 
надасть фоторафію доісторичної істоти або відео, не відпрацьовані за допомогою 
комп’ютерних спецефектів. Вже сотню років «полюють» за йеті, але довести його 
існування так і не вдалося. Відтак або його немає, або ж погано шукаємо. 
Говорять, що навіть в Карпатах бачили щось подібне на йеті. 

 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
Патріарх Московський Олексій І розглядає Україну як підвладну йому 
«канонічну територію», а відтак вважає, що, як і в Росії, де його Церква є фактично 
державною і в ній, займаючи п’яту владну сходинку, можна творити, що захочеться, 
можна так само нехтувати й українським законодавством: щось – приймати, а щось – 
відвертати. Надавши Українській Православній Церкві всю повноту внутрішнього 
самоуправління, він раптом проснувся, бо ж у деяких положеннях доповнень до 
Статуту, схвалених Собором  архієреїв УПЦ МП, відзнайшов щось таке, що руйнує 
Московсько-православну імперію. Державний Комітет України у справах 
національностей і релігій прийняв у зв’язку із висловлюваннями Патріарха Олексія на 
Архієрейському соборі РПЦ МП спеціальну заяву (подаємо її повністю). 
 
 

ЗАЯВА 
Державного Комітету України 

у справах національностей та релігій 
  

24 червня у своєму виступі на Архієрейському Соборі Руської Православної 
Церкви Святіший Патріарх Олексій II заявив наступне: «Прошедший в декабре 2007 
года Архиерейский Собор Украинской Православной Церкви принял новую 
редакцию ее Устава. В текущем месяце произведенные изменения были 
зарегистрированы государственными органами Украины. Согласно нормам Устава 
Русской Православной Церкви, который был принят на Юбилейном Архиерейском 
Соборе в 2000 году при участии архиереев Украины, новая редакция Устава 
Украинской Православной Церкви вступает в силу после одобрения Священным 
Синодом Русской Православной Церкви и утверждения ее Предстоятелем. С связи с 
этим нам следует обсудить пути и средства укрепления единства и взаимосвязей 
Украинской Православной Церкви со всей Полнотой Московского Патриархата, дабы 
мы могли сообща помочь преодолению тех трудностей, которые переживает народ 
Божий на Украине. Нам надлежит выслушать голос как украинского епископата, 
ряды которого заметно пополнились, так и собратьев-архиереев из других стран».  

http://sobor2008.ru/426666/index.html 
Втім, у Статуті Руської Православної Церкви  засади правового та 

канонічного статусу  УПЦ сформульовано таким чином: «Украинская Православная 
Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии. В своей жизни и 
деятельности она руководствуется Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 
года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее 
Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси». (Глава VIII. 
Самоуправляемые Церкви, п. 17). 

http://www.mospat.ru/index.php?mid=169 
Оскільки така заява Предстоятеля РПЦ ставить під сумнів компетентність 

органу, який реєстрував зміни та доповнення до Статуту Української Православної 
Церкви, Держкомнацрелігій заявляє, що Предстоятель РПЦ  припустився у своєму 
виступі щонайменше двох помилок. 
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По-перше, згідно Статутів РПЦ та УПЦ, Священний Синод РПЦ не має 

компетенції затверджувати, схвалювати чи погоджувати Статут УПЦ. 
По-друге, Патріарх не затверджує, а схвалює Статут, що під юридичним 

кутом зору не одне й теж.  
Крім того, слід наголосити, що схвалення Статуту не тотожне схваленню 

його нової редакції, а тим більше змін і доповнень до нього.  
На Соборі єпископів 21 грудня 2007 року УПЦ прийняла не новий Статут і 

не нову редакцію Статуту, а саме виправлення зміни та доповнення до нього, які й 
зареєстрував Державний комітет у справах національностей та релігій згідно з 
вимогами чинного законодавства України. Відповідно, і собор єпископів УПЦ, і 
Держкомнацрелігій діяли в межах своєї компетенції. На жаль, співробітники 
Московської Патріархії, що готувати матеріали до виступу Патріарха, виявили брак 
професійної компетентності, внаслідок чого поставили під сумнів обізнаність 
Предстоятеля РПЦ із церковними актами, що регулюють статус Української 
Православної Церкви. 

 
 

* * * 
 
 

ДОПОВІДЬ 
Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Володимира 

на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви  
(Москва, червень 2008 року) 

 
Українська Православна Церква на 

нинішньому етапі розвитку демонструє незмінно 
високу динаміку росту, постійно розвиваючись і 
кількісно, і якісно. Сьогодні наша Церква складається 
з сорока трьох єпархій, які управляються 
п’ятдесятьма чотирма архієреями (з них сорок три 
правлячих та одинадцять вікарних), і налічує майже 
десять тисяч дев’ятсот реальних громад. У Церкві 
несе послух вісім тисяч дев’ятсот шістдесят два 
священнослужителі (з них вісім тисяч п’ятсот 
сімнадцять священиків і чотириста сорок п’ять 
дияконів), діє двадцять навчальних закладів (одна 
академія, сім семінарій і дванадцять училищ), три 
тисячі вісімсот п’ятдесят недільних шкіл. Чотири 
тисячі шістсот п’ятдесят осіб подвизаються в ста 
сімдесяти п’ятьох монастирях, з яких вісімдесят п’ять 

чоловічих і дев’яносто жіночих. 
Стрімке зростання парафій зумовило збільшення їх кількості до 

чотирьохсот-п’ятисот і більше у багатьох єпархіях, що практично унеможливило 
ефективне управління такими єпархіями одним архієреєм. Тому Священний Синод 
нашої Церкви ухвалив рішення про поділ багатьох церковно-адміністративних 
округів, внаслідок чого єпископи одержали можливість тісніше спілкуватися зі своєю 

паствою, а церковне життя – розвиватися більш динамічно. Якісно почала 
змінюватися система нашої духовної освіти. Останнім часом активізувалася реформа 
духовних шкіл, покращився рівень богословських знань, які надають ці навчальні 
заклади. 

Значно розширилася присутність нашої Церкви в інформаційному просторі. 
УПЦ та окремі її структурні підрозділи є засновниками сімдесяти двох друкованих 
видань (п’ятдесят шість газет і шістнадцять журналів). Церква активно представлена у 
віртуальному просторі, де функціонують шістдесят сім Інтернет-видань, зокрема й 
повноцінні релігійно-інформаційні портали. Під патронатом Української 
Православної Церкви діє православний медіа-холдинг «Глас», фахівці якого зуміли 
створити професійний православний телеканал. Активізуються зв’язки Церкви з 
різними світськими інформаційними ресурсами, завдяки чому розширюється доступ 
до світської аудиторії. 

Значною мірою саме завдяки цьому Церква в Україні користується суттєвою 
довірою суспільства. Так, згідно з даними опитування, проведеного торік, серед 
інших суспільних інституцій Православна Церква в Україні лідирує за рівнем довіри, 
одержавши найвищий ступінь громадської підтримки — п’ятдесят вісім відсотків. 

Звершуючи спасительне служіння в сучасному суспільстві, Українська 
Православна Церква зобов’язана враховувати соціокультурні особливості нашої 
країни. На думку американського вченого Семюеля Гантінгтона, «Україна — це 
розколота країна з двома різними культурами». Можливо, це твердження є надто 
категоричним, проте воно значною мірою відображає сучасні реалії. Сьогодні ми 
змушені говорити про два полюси української культури, дві різні цивілізаційні орбіти 
— «східну» та «західну». 

Східноукраїнський світ, зосереджений переважно на лівобережжі Дніпра, 
сформувався в результаті творчої взаємодії української та російської культур. 
Західноукраїнська соціокультурна спільнота, розташована головним чином на 
правобережжі Дніпра, навпаки, склалася в результаті взаємодії з польською, 
австрійською, румунською, литовською та іншими європейськими культурами. Саме 
тому для Правобережної України характерною є ціннісна орієнтація на Захід. Ці дві 
спільноти — український Схід і Захід — є різними, але нероздільними. Їх багато що 
об’єднує. Це і мова, і історія, і культура, але, мабуть, найголовніше — християнство, 
що має єдине джерело — Хрещення святого князя Володимира. 

Місія України аж ніяк не вичерпується функцією буферної зони між Сходом 
і Заходом. Україна — це самодостатній соціокультурний простір, перед яким стоїть 
завдання віднайдення власної внутрішньої цілісності через синтез спадщини Сходу та 
Заходу. У XVII столітті, у часи святителя Петра Могили, перед українським народом 
та українською Церквою вже поставало глобальне завдання культурної реформи на 
основі синтезу західноєвропейської та східнослов’янської культур. Сьогодні Церква 
також покликана ініціювати народження соціокультурного простору, в якому 
антагонізм західних і східних елементів культури буде творчо переплавлений у 
синтетичну єдність на засадах православної традиції. 

Українська Православна Церква — це єдина церковна структура та одна з 
кількох суспільних інституцій в Україні, що має сильні позиції як на лівому, так і на 
правому берегах Дніпра. Виходячи з цього, саме вона може і повинна стати тим 
центром, навколо якого об’єднаються «східна» та «західна» ментальні спільноти. 
Захід і Схід, прихильники європейського вибору та слов’янської інтеграції, всі 
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громадяни України, незалежно від політичних переконань і цивілізаційних орієнтирів, 
є для нашої Церкви однаково дорогими чадами, що однаково потребують любові, 
розуміння та духовного окормлення. Тому Українська Православна Церква робить 
все можливе, щоб відсторонитися (звільнитися) від політичного та ідеологічного 
контексту. 

Зараз ми спостерігаємо нову загрозу фрагментації Православ’я в Україні за 
лініями водорозділу цивілізаційно-кльтурних спільнот усередині нашої країни. До 
цього явища причетні окремі політичні сили як всередині, так і за межами України. 
Таким чином Церква в Україні може бути розділена на кілька православних 
юрисдикцій. Церковного миру це Україні не принесе і від розколів її не врятує. 
Навпаки, така політика є згубною для єдності Церкви в Україні; вона неминуче 
породжуватиме нові поділи та протистояння які, до того ж, можуть негативно 
вплинути на загальноправославну єдність. Існує ще низка загроз, на які має зважати 
наша Церква. Вони пов’язані з тенденціями розвитку сучасного українського 
суспільства. Серед них слід виокремити націоналізм, секуляризацію, консюмеризм. 

Що стосується націоналізму, то популярність цієї ідеології сягла апогею в 
Україні у 90-ті роки минулого століття й зумовлена процесами національного 
відродження і здобуття державності. Одним із головних об’єктів критики адептами 
цієї ідеології був канонічний і молитовний зв’язок Української Православної Церкви з 
Московським Патріархатом. «Ваша Церква є чужою українському духу. Ви – 
противники української незалежності. Доти, поки Московський Патріархат 
представлений в Україні, її незалежність є ефемерною», — які тільки звинувачення не 
лунали на нашу адресу, якими засобами не гребували націоналістично орієнтовані 
політики, аби максимально ускладнити життя і служіння Українській Православній 
Церкві! Ми жили в умовах інформаційної блокади, нашу Церкву намагалися 
оголосити «антиукраїнською», у нас незаконно відбирали храми та майно. 

Весь цей час ми мужньо протистояли нападкам і утискам. Незважаючи на 
це, спротив ідеології націоналізму не позначився негативно на нашій готовності брати 
участь у процесах національного та державного відродження України. Зберігаючи 
духовний зв’язок із Руською Православною Церквою, ми стали справжньою Церквою 
українського народу, яка з належною повагою ставиться до національної історії та 
традицій нашої країни, тієї країни, у якій ми живемо та здійснюємо своє служіння, 
органічною частиною якої ми є. Смиренно переживаючи незаслужені закиди щодо 
зради національних інтересів, ми не словом, а ділом довели українському суспільству, 
що наша Церква — плоть від плоті українського народу, наша батьківщина — 
Україна, що ми цінуємо українську історію та традиції і є невід’ємною частиною 
сучасного українського суспільства. 

Якщо проблемою націоналізму українське суспільство в цілому вже 
перехворіло, то консюмеризм і секуляризація — це явища, гріховна привабливість 
яких дотепер зваблює людей. Прагнучи звільнити людину від уявного «диктату 
релігії», секуляризм розриває живий зв’язок особистості з Богом і Церквою. Як 
наслідок, Церква перетворюється на конфесіональну групу, віра — на систему 
поглядів релятивістського характеру, молитовний досвід — на приватні психологічні 
переживання індивіда. Як пише французький дослідник Жан-Поль Віллєм, стан 
релігій у сучасному світі може бути описаний як фразою «вірити, але не належати», 
так і фразою «належати, але не вірити». Сучасна свідомість усе більше тяжіє до якоїсь 
ефемерної віри, позбавленої ознак церковності. З іншого боку, формальна 

приналежність до тієї або іншої християнської конфесії не обов’язково означає 
наявність в індивіда живої християнської віри. 

Людина, що втратила зв’язок із Церквою, неминуче перетворюється на 
зосередженого на споживанні егоїста. Секуляризоване суспільство пропагує 
ідеологію споживання. Полишивши сакральний простір Церкви, людина намагається 
за допомогою речі, товару вибудувати свої відносини з іншими індивідами. Товар 
стає фетишем, від нього чекають дива — залучення до нового способу життя. Так 
церковний світогляд підмінюється язичницьким: товар наділяється сакральними 
властивостями, річ обожнюється, а людина, від початку покликана панувати над 
світом речей, перетворюється на їх раба. Як пише один із дослідників феномену 
консюмеризму професор Стернс, це явище «тріумфує абсолютно у всіх державах, 
незалежно від їх історичних, культурних і релігійних традицій, а також соціально-
політичного устрою». У нашій країні консюмеризм — це нове явище, але показовим є 
те, що за останні кілька років ця ідеологія все більше впливає на суспільство, 
насамперед – на молодь. 

Яким чином Церква може допомогти суспільству у процесі протистояння 
новим спокусам? Залучаючи людину до благодаті спасіння, Церква вказує їй 
тринітарний спосіб буття, для якого егоїзм чужий. Завдяки цьому спокуси втрачають 
силу впливу на людину, викриваються примарність та ілюзорність тієї мети, до якої 
людину штовхає гріх. Церква не може і не повинна обмежувати свободу особи, 
нав’язуючи їй ті або інші рішення. Але ми можемо і повинні повернути людині 
гостроту зору, вказавши їй на ті небезпеки, які притаманні руйнівній ідеології 
споживання. 

На тлі цих викликів, які сьогодні є найбільш серйозною загрозою для Церкви 
і, в кінцевому підсумку, для суспільства, особливо актуальним є питання зцілення 
церковних розколів в Україні. Вже майже двадцять років вони розділяють наше 
суспільство, оскільки слугують джерелом перманентних конфліктів. Церковні 
розколи надзвичайно послабляють Церкву, перешкоджаючи її суспільній місії. На тлі 
розколів серед православних процвітають харизматичні рухи в Україні, люди 
відвертаються від Церкви і йдуть у секти. Більше того, з кожним роком стіна, що 
розділяє православних, стає вище й потужніше, отже незабаром суспільство 
сприйматиме наявність в Україні кількох православних церков як норму. Ми також не 
можемо забувати про наших братів і сестер, що залишаються по той бік цієї стіни. 
Якщо до юрисдикції Української Православної Церкви сьогодні належить близько 
одинадцяти тисяч парафій, то загальне число парафій, що перебувають поза 
спілкуванням із Всесвітнім Православ’ям, становить близько чотирьох тисяч. Ці 
цифри означають, що мільйони православних в Україні перебувають поза лоном 
Церкви. Вони позбавлені благодаті Таїнств, їх вічне спасіння під загрозою. Тому наша 
пастирська відповідальність вимагає вжиття рішучих кроків, спрямованих на 
ліквідацію розколу. 

Виникнення розколу, як відомо, зумовлене низкою факторів, серед яких 
політизація церковного життя, проникнення в життя Церкви націоналістичної 
ідеології етнофілетизму, гординя та нерозкаяність очільників розколу. Ще однією 
істотною передумовою розколу є розділення українського суспільства на Схід і Захід. 
Так, соціальною базою розколу є західноукраїнський регіон, якому, як зазначалося 
вище, властива культурна та цивілізаційна орієнтація на Захід. Саме там народився 
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автокефальний рух і саме там нині розташовано до сімдесяти відсотків усіх 
автокефальних структур. 

Для подолання розколу необхідно враховувати всі вказані причини та 
передумови. Тому Українська Православна Церква прагне максимально 
дистанціюватися від будь-яких політичних та ідеологічних платформ, оскільки в 
українських реаліях вони не поєднують, а розділяють людей. Ми також не беремо на 
себе відповідальності визначати цивілізаційний вибір України. У грудні минулого 
року Українська Православна Церква провела Собор єпископів, на якому 
порушувалося питання про політизацію церковного життя та пов’язані з цим 
негативні наслідки. Керуючись пастирськими мотивами, Собор засудив так зване 
«політичне православ’я», вказавши екстремістськи налаштованим силам усередині 
нашої Церкви на те, що їхня діяльність шкодить церковним інтересам, у тому числі 
зусиллям, спрямованим на подолання церковного розколу. Тепер ми очікуємо, що 
аналогічний крок буде зроблено представниками самопроголошеного «Київського 
Патріархату», в ідеологічній платформі якого лежить «політичне православ’я». 

Як засвідчив діалог Української Православної Церкви з так званою 
Українською автокефальною православною церквою, співпраця у процесі подолання 
розколу є конструктивною та плідною, коли наші партнери демонструють щирість у 
намірах і готовність приймати аргументи іншої сторони. УАПЦ сьогодні істотно 
переглянула більшість позицій, які раніше викликали подив і непорозуміння у 
духовенства та вірних нашої Церкви. Зокрема, вона публічно засудила етнофілетизм і 
відмовилася від нього як від методу церковного будівництва. Вона зробила важливу 
заяву про те, що вважає пріоритетним подолання розколу на основі канонічного 
передання Церкви. Керівництво УАПЦ внесло необхідні еклезіологічні уточнення у 
тлумачення таких понять, як «автокефалія», «національна церква», «націоналізм», 
навколо яких в Україні сьогодні точиться дискусія. 

Представники розкольницьких груп УПЦ «КП» та УАПЦ звернулися до 
нашої Церкви зі спеціальними поданнями, в яких було викладено їхнє бачення 
церковної кризи в Україні та шляхів її подолання. Як показав аналіз цих документів, і 
в УАПЦ, і в УПЦ «КП» питання про подолання розколу пов’язується з отриманням 
Українською Православною Церквою нового канонічного статусу. Аналогічну 
позицію обстоює українська держава в особі сьогоднішнього її керівництва. 

Справді, з великим ступенем імовірності можна припустити, що 
вдосконалення канонічного статусу Української Православної Церкви сприятиме 
приєднанню до неї розкольницьких груп. Однак воно не вирішує проблеми єдності 
Церкви в Україні через те що значна кількість представників єпископату, духовенства 
та мирян у нашій Церкві не готові відмовитися сьогодні від канонічного зв’язку з 
Руською Православною Церквою. Беручи участь у дискусіях навколо поняття 
автокефалії та майбутнього Православної Церкви в Україні, ми спостерігаємо дві 
суперечливі позиції. З одного боку, дехто стверджує, що автокефалія є руйнівною для 
церковної єдності. Однак така точка зору, за умови доведення її до логічного 
завершення, означає, що між Помісними Православними Церквами, які мають 
автокефальний статус, не існує церковної єдності, а це докорінно суперечить 
Православному вченню про Церкву. З іншого боку, існує думка, що автокефалія — це 
єдиний і безальтернативний спосіб вирішення української церковної проблеми. Ця 
позиція – не менш нерозважлива. Автокефалія не може бути знаряддям для 
досягнення консолідації Церкви — вона може бути лише результатом наявного 

загальноцерковного консенсусу. До того ж, як свідчить історичний досвід, похаплива 
автокефалія може спричинити подальші розділення усередині Церкви. 

Зважаючи на вказані причини, Українська Православна Церква сьогодні 
воліє розглядати проблему подолання наявного церковного поділу в пастирському 
ключі, уникаючи питань, навколо яких на разі існує безліч спекуляцій. Це означає, що 
ми готові обговорювати проблеми, пов’язані з подоланням розколу, але не готові 
дискутувати про зміну статусу Української Православної Церкви, оскільки вважаємо 
це передчасним шкідливим для сучасного церковного життя. 

Саме такі позиції ми обстоюємо в нашому діалозі з державою. Зупиняючись 
на цьому діалозі більш докладно, хотів би відзначити позитивні сторони у ставленні 
нинішнього керівництва України до Церкви. Ми раді, що для наших політиків не є 
чужими питання духовного відродження українського суспільства, що вони 
піклуються про консолідацію суспільства та саме в Церкві бачить помічника для 
вирішення цього завдання. Це особливо приємно констатувати на тлі 
секуляризаційних процесів у світі, коли можновладці дистанціюються від Церкви та 
ігнорують духовну складову розвитку суспільства. Нас тішить, що українська 
державна влада переймається проблемою церковного розколу та вважає його 
подолання одним зі своїх пріоритетних завдань. 

Разом із тим, активна участь держави у вирішенні церковних проблем інколи 
має й негативні сторони. Наміри її можуть бути добрими, а от способи їх реалізації 
можуть спричинити ще тяжчі наслідки, коли замість старих розколів з’являться нові. 
Загроза саме такого розвитку ситуації виникає тоді, коли представники державної 
влади ігнорують позицію найбільшої в Україні Церкви, вдаючись до тих чи інших 
засобів, спрямованих на подолання розколу, без її відома, не порадившись із її 
Предстоятелем. У таких випадках ми вважаємо дії нашої влади неправомочними та 
такими, що виходять за межі, передбачені Конституцією України у сфері церковно-
державних відносин. Найчастіше це стосується регіональних чиновників, які ревно, 
але нерозумно втілюють на місцях те, про що, не завжди чітко артикульовано, 
говориться в епіцентрі державної влади. Водночас ми очікуємо від нашої держави 
більш конструктивного співробітництва у вирішенні таких нагальних проблем, як 
викладання християнської етики в школах, здійснення пастирського служіння в армії 
та в’язницях. Ми також сподіваємося, що будуть задоволені наші законні вимоги 
надати Церкві статус юридичної особи та повернути відібране в неї майно в рамках 
реституції власності. 

Отже, однією з найбільш болючих проблем Православ’я в Україні є розкол. 
Оскільки темою нинішнього Архієрейського Собору обрано єдність Церкви, я 
зосередився саме на питанні відновлення церковної єдності в Україні. Сподіваюся, що 
Повнота Російської Православної Церкви, представлена тут її єпископатом, належним 
чином оцінить вагу та актуальність цієї проблеми, що також буде виражено в 
соборних ухвалах. 

 
Москва, Храм Христа Спасителя 

 25 червня 2008 р. 
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РЕЛІГІЄЗНАВЕЦЬ А.ЮРАШ КОМЕНТУЄ СОБОР ПЦ У МОСКВІ 

 
Прокоментувати перебіг Архієрейського собору Бі-Бі-Сі попросила 

релігієзнавця з Львівського університету Андрія Юраша 
 

Андрій Юраш: Особливих сюрпризів не сталося, 
хоча, на мій погляд, є певні нюанси, які говорять про те, що 
цей Архієрейський собор має свою специфіку. По-перше, 
ситуація в Україні, бурхливі події і в політичному житті, і в 
церковному спонукали керівництво Російської Православної 
церкви ставити цю проблему як найголовнішу для церкви 
загалом. 

Але, дивлячись на характер виступів і патріарха 
Алексія, і митрополита Володимира Сабодана та інших 
учасників, можна сказати, що проблема, яка раніше була 
значною мірою заформалізована, покрита певними 
штампованими категоріями і підходами, зараз виходить на 

новий рівень. 
Якщо з боку російського патріарха звучали традиційні заяви про те, що 

жодних варіантів вирішення української проблеми ―без покаяння у гріхові розколу‖ з 
боку, очевидно, альтернативних до російського православ’я угрупувань в Україні не 
буде, то декларація і доповідь, з якою виступив митрополит Володимир, має дуже 
багато цікавих нових підходів. 

Мені знається, що навіть рік-два тому такої доповіді не могло б відбутися. 
Це говорить про те, що українська сторона з багатьох об’єктивних причин стає все 
більш самостійною і вагомою в контексті російського православ’я. Вперше на 
найвищому інтелектуальному, аналітичному рівні було зазначено різницю ментальну, 
цивілізаційну, яка існує в українському суспільстві. 

Бі-Бі-Сі: Тобто самостійницькі настрої набирають силу і промосковське 
крило, яке очолює митрополит одеський та ізмаїльський Агафангел трохи 
відсувається на маргінес, так? 

Андрій Юраш: До цього часу на соборі саме представникам цього крила ще 
не було надано слова. Було заслухано офіційну позицію, яка дістає все більший ґрунт 
для більш самостійної позиції і впевненість для її артикуляції. Митрополит 
Володимир офіційно на зібранні всіх єпископів Російської церкви говорив про 
теоретичну можливість удосконалення канонічного статусу УПЦ. Ще одна цікава 
теза, декларована патріархом Алексієм, його заява про те, що є дві столиці 
російського православ’я. Це Москва і Київ. 

Бі-Бі-Сі: Наскільки, на вашу думку, реально побачити в Україні під час 
святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі і патріарха Алексія, і вселенського 
патріарха Варфоломія, бо їх обох запросив президент Ющенко? 

Андрій Юраш: Я думаю, що побачити обох одночасно – це нереалістичний 
сценарій. Один із можливих сценаріїв – це розведення їх в часі. Одна з особливостей 
цього собору – це дуже чітке заявлення претензій до Константинопольського 
патріархату. І жодна сторона не хоче йти на послаблення своїх позицій, і кожна 
сторона буде прагнути використати Україну, українську церкву, українську ситуацію 
для зміцнення своїх позицій. 

Оскільки при об’єднанні всіх цих церковних структур, українська церква 
однозначно стане якщо не найбільшою, то однією з найбільших православних церков 
у світі, більшою, ніж російська православна церква в рамках Російської Федерації.  
Це питання може каталізувати і максимально напружити стосунки між Москвою і 
Константинополем. Роль, значення і потенційні шанси України в цих ―геоцерковних‖ 
стосунках зростають надзвичайно потужно, і кожна зі сторін глобального 
міжцерковного діалогу, а реально – протистояння, Москва і Константинополь, будуть 
постійно звертатись, намагаючись на свій бік перетягти учасників діалогу в Україні. 

 
 

 
* * * 

 
 

Апостольська Християнська Церква України обурена законопроектом  депутата 
ВР Москаля, що стосується релігійного життя України.  На думку АХЦУ, ці 

зміни можуть призвести до кризи відносин держави  і 
релігійних організацій, загострення міжконфесійних 
відносин. Висловлюючи своє обурення бездарною 
ініціативою Москаля, АХЦУ  зауважує, що 
складається враження, що Україна рухається в 
протилежний бік від демократії. АХЦУ проведена 
кампанія із збирання підписів громадян країни проти 
прийняття запропонованого Москалем законопроекту. 
В ньому зокрема є такі перли: здійснювати строгий 
контроль за діяльністю релігійних організацій;  
здійснити профілактику екстремістської діяльності 

релігійних організацій; релігійним організаціям проходити щороку 
перереєстрацію  своїх статутів в держорганах та ін. 

З метою світового масштабу піарення Президент Казахстану Н.Назарбаєв вже двічі в 
Астані скликав всесвітнє зібрання лідерів релігій світу. Водночас в цій країні 
готується проект таких змін до закону про свободу совісті, що ні про які 
свободи в Казахстані й мова не йтиме. Жорсткішими ставатиме весь процес 
конфесійного буття – реєстрація громад, збір пожертвувань, освіта, виховання, 
місіонерська діяльність та ін. Так, вводяться квоти на місіонерів і реєстрація їх, 
забороняється поширення релігійної 
літератури поза храмовою будівлею, 
обмежується право батьків на 
навернення своїх дітей в релігію, 
зокрема присутність їх на 
богослужіннях, забороняються анонімні 
пожертвування на церкву, 
пожертвування від іноземних громадян 
та організацій (пожертви будуть 
прийматися через контрольно-касові 
апарати). 
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3 червня 2008 року ВР повторно розглянула Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України». За результатами голосування (226 голосів 
демкоаліції) закон було прийнято і тут же підписано Президентом.  В ухваленому 
законі збережена поправка, згідно якої для релігійних організацій 
передбачена  можливість взяття в оренду земельних ділянок державної та 
комунальної власності для розміщення культових будівель без застосування 
аукціонних процедур. Стаття 16 Закону України «Про оренду землі» тепер 
звучить так: «Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у 
державній і комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах (крім ... 
використання релігійними організаціями (під культовими будівлями), які 
легалізовані в Україні». 

Життя християн в країнах Середньої Азії стає незносним. Так, заступник голови 
Союзу ЄХБ  Киргизстану Генріх Фот  повідомив, що мусульмани села Кулунак 
більше тижня перешкоджали похованню 14-річного сина киргиза-баптиста 
Алимбека Ісакова  на протестантському кладовищі. Місцевий імам  К.Іманов 
разом з десь 30-ма його одновірцями заборонив копати могилу, мотивуючи це 
тим, що «баптисти продали релігію». Адміністрація управи з ними погодилася, бо 
ж баптисти для них –«віровідступники». При цьому місцева влада навіть 
ліквідувала своє рішення про виділення ділянки землі під кладовище 
протестантам.  На півдні країни біля сотні мусульман вірвалися в молитовний 
будинок баптистів, витягли у двір й побили пастора, влаштували багаття із 
християнських книг, а на будинку вивісили оголошення про його продаж. В селі 
Жети-Огуз був вбитий місцевий житель, який прийняв християнство. В Киргизії 
для реєстрації спільноти потрібно 200 її вірних. Подібне має місце і в інших 
країнах Середньої Азії. Тут також побиття християн не є винятком. Так, в 
Узбекистані законом про релігію і релігійні організації заборонена діяльність 
незареєстрованих громад, а статтями Адміністративного й Кримінального 
кодексів заборонено будь-яку місіонерську діяльність і прозелітизм. Подібне 
твориться в законодавстві й Казахстану. В Таджикистані вводиться квота на 
кількість культових установ залежно від величини населеного пункту. Для 
реєстрації християнського об’єднання місцевого рівня тут потрібно не менше 200 
його послідовників, а центрального – 600. 

Парламентська Асамблея Ради Європи  прийняла резолюцію №1580 від 4 жовтня 
2007 року «Небезпека креаціонізму для освіти». В ній зокрема наголошено на 
тому, що метою цієї резолюції  є застереження від «наявної  тенденції підмінити 
науку віруваннями. Потрібно відокремити віру від науки». І далі: «ПАРЄ 
занепокоєна  можливістю нездорових  наслідків  поширення ідей креаціонізму в 
рамках освітніх систем». Завдання школи – виховати з дітей, які вірять в казочки, 
освічених дорослих людей. І з цим завданням, як вважає Нобелівський лауреат 
В.Гінзбург, впровадження в школу креаціонізма несумісне. (НГ-религии. – 21 
мая). 

АКТУАЛЬНА ТЕМА РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 
 

 
 

  
к.філос.н. Павло ПАВЛЕНКО 

 
ІДЕЯ НЕТЕРПИМОСТІ ДО ІНОВІРЦІВ 

В АВРААМІСТИЧНИХ РЕЛІГІЯХ 
 

(Закінчення. Початок у попередньому числі РП) 
 

Нетерпимість до іновірців пронизує й Новий Завіт, щоправда в ньому не 
існує прямих заохочень до скоєння над такими людьми фізичного насилля, на 
кшталт тих, які наявні в іудейському Писанні та Корані, але те, що і в «релігії 
любові» існує неприязнь до не-євангельського чи не-християнського світогляду, 
нетерпимість до інакшомислячих, то факт беззаперечний. Так, в Євангелії від 
Матвія читаємо: «Не думайте, що Я прийшов, щоб мир на землю принести, Я не 
мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, 
дочку з її матір'ю, і невістку з свекрухою її. І: вороги чоловікові домашні його!» 
(Мт. 10:34-36). Цей вірш є парафразом на текст Книги Михея 7:6 («І другові не 
довіряйте, не надійтесь на приятеля, від тієї, що при лоні твоєму лежить, пильнуй 
двері уст своїх! Бо гордує син батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї, 
невістка проти свекрухи своєї, вороги чоловіку домашні його! А я виглядаю на 
Господа, надіюсь на Бога спасіння мого, Бог мій почує мене!» (Мих. 7:5-7). Але 
якщо тут ці слова стосуються Самарії і відступницького царства Ізраїльського1, 
відокремлення й усамостійнення їх від інших колін Ізраїлю і, як наслідок, моральної 
деградації самарян з позицій іудаїзму, то за Матвієм, Спаситель подає цю цитату з 
Михея вже в якості положення євангельського віровчення, яке мусить регулювати 
відносини між християнами і нехристиянами. Поруч з цим, примітним у євангеліста 
виглядає й те, що фраза «вороги чоловікові домашні його» постає не як 
припущення можливих крайніх стосунків між віруючим і невіруючим в лоні його 
сім’ї, не як рекомендація, а як фіксація ідеї, що передусім таки «вороги чоловікові 
домашні його». Це підтверджує й євангеліст Лука, в якого ця ж думка звучить 
більш категорично, оскільки фіксується вже в якості заповіді. «Коли хто приходить 
до Мене, і не зненавидить свого батька та матері, і дружини й дітей, і братів і 
сестер, а до того й своєї душі, той не може буть учнем Моїм!» (Лк. 14:26). Іншими 
словами, згідно з Лукою, аби бути справжнім християнином віруючий мусить 

                                            
1 Більшість коментаторів сходяться на тому, що розділи 6-8 Книги Михея стосуються 
не Єрусалиму та Іудейського царства, а саме Самарії й Ізраїльського царства. На це 
передусім вказує вірш 7:14 («Паси Мій народ своїм берлом, отару спадку Твого; що 
пробуває в лісі самотно, у середині саду, хай пасуться вони на Башані й Ґілеаді, як за 
днів стародавніх» (Мих. 7:14)). 
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спочатку «зненавидіти» всіх своїх рідних і навіть себе самого, свого життя2 (своєї 
душі), тобто зректися повністю всього, що бодай може пов’язувати з «цим» світом.3 

Безперечно, зміст цих євангельських віршів не зводиться лише до рівня 
«домашніх», як і не стосується лише часу новозавітних подій, а чи ж є простою 
гіперболою, як на цьому зазвичай наголошують християнські богослови.4 Однак 
поділ світу на «своїх» і «чужих» розпочинається вже з особистісного плану буття. 
Апокрифічна Євангелія від Хоми чітко дає це зрозуміти. «Ісус сказав: Той, хто не 
зненавидів свого батька й свою матір, не зможе бути моїм учнем, і той, хто не 
зненавидів своїх братів і свої сестри і не поніс свій хрест, як я, не стане гідним 
мене» (6:1; за іншою нумерацією 60). 

Якнайкращим тлумаченням цим текстам будуть інші слова євангельського 
Христа: «Хто не зі Мною, той проти Мене, і хто зі Мною не збирає, той розкидає» 
(Мт. 12:30). Іншими словами, християнський канон зауважує, що людина, яка не є 
християнином – являється антихристиянином, бо ж вона в такий спосіб перебуває в 
позиції «проти Христа». Середини тут не може бути в принципі, оскільки Євангелія 
фіксує чітко - «хто не зі Мною, той проти Мене». Хтось може сказати: А як бути з 
іншими місцями в Євангеліях, які обстоюють абсолютно протилежну позицію – 
зауважують на ідеях любові, добрості і всепрощення? Дійсно, на рівні Нового 
Завіту таких місць є чимало, але звернімо увагу, всі вони підкреслюють не про 

                                            
2 «Душа» в єврейській культурі часто означає «життя». То ж у фразі «і не зненавидить 
… до того й своєї душі» під душею слід розуміти життя. 
3 «А інший із учнів промовив до Нього: Дозволь мені, Господи, перше піти та батька 
свого поховати. А Ісус йому каже: Іди за Мною, і зостав мертвим ховати мерців 
своїх!» (Мт. 8:21-22). «І промовив до другого Він: Іди за Мною. А той відказав: 
Дозволь мені перше піти, і батька свого поховати. 
Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх. А ти йди та звіщай 
Царство Боже. А інший сказав був: Господи, я піду за Тобою, та дозволь мені перш 
попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: Ніхто з тих, хто кладе 
свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого Царства! (Лк. 9:59-
62). За контекстом, під «мерцями» слід розуміти всіх тих, хто з різних обставин і 
причин не сповідує Євангелію, тобто християнином не є. 
4 «Всіма силами рідня рятує того, хто наважився стати на дорогу дієвого спасіння від 
мракобісся, фанатизму, вузькості поглядів, щиро бажаючи, щоб він не втратив 
"радощів життя" і не став посміховиськом для людей і ганьбою їхньої фамілії. Тоді-то 
й стає зрозумілим, чому Господь говорить на перший погляд жорстокі слова: "І 
вороги людини - її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж Мене, той 
негідний Мене; і хто любить сина або дочку більше за Мене, той негідний Мене; і хто 
не бере свого хреста і не йде слідом за Мною, той не гідний Мене" (Від Матвія 10:36-
38). Як важко буває встояти проти "любові" ближніх і не залишити в житті все як є, 
щоб жити "як все". У такій боротьбі і виявляється дійсне прагнення серця людського. 
Чи буде правильним залишити Бога і правду Його в догоду спокою ближніх? Або все 
ж постаратися врятуватися самому, а, якщо буде можливо, то допомогти і тим, кого 
любиш? Що буде дійсною любов'ю? Так і відбувається розділення на агнців та 
козлищ. Так здійснюється суд світу» [Мелетий, иером. (Серебряков). Не мир пришел 
Я принести, но меч.- http://www.blagovest.lozovaya.org/archives/arh06/arh060614. html]. 

любов до всіх, а як це є і в іудейському Писанні, і в Корані, виключно до «своїх», до 
«братів» за вірою, до одновірців. Читаємо: «Нову заповідь Я вам даю: Любіть один 
одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що 
ви учні Мої, як будете мати любов між собою» (Iв. 13:34-35); «І оце Його заповідь, 
щоб ми вірували в Ім'я Сина Його Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він 
нам заповідь дав!» (1 Iв. 3:23); «Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і 
кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога! Хто не любить, той Бога не 
пізнав, бо Бог є любов! Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого 
Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми 
полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вблаганням за наші 
гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного!» 
(1 Iв. 4:7-11); «І ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб, хто любить Бога, той і 
брата свого любив!» (1 Iв. 4:21).  

Любити «один одного» означає любити «братерською» любов’ю виключно 
свого одновірця, тобто християнина. «Послухом правді очистьте душі свої через 
Духа на нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один 
одного…» (1 Пет. 1:22); «в благочесті братерство, а в братерстві любов» (2 Пет. 
1:7); «Любіть один одного братньою любов'ю; випереджайте один одного 
пошаною!» (Рим. 12:10); «А в вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу 
любов один до одного, і до всіх5, як і наша є до вас!» (1 Сол. 3:12); «Братолюбство 
нехай пробуває між вами!» (Євр. 13:1). 

Згідно з Новим Завітом, християнська любов не всеосяжна, не стосується 
всього людства. «Оце Моя заповідь, щоб любили один одного ви, як Я вас полюбив! 
Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви 
друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую. … Це Я вам заповідую, щоб 
любили один одного ви!» (Iв. 15:12-14, 17). Зверніть увагу на фразу: «ніхто більшої 
любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». Згідно з нею, 
найбільшим, найдосконалішим проявом любові є «покласти» «свою душу», тобто 
пожертвувати собою, але заради кого – всіх і кожного? – Ні, лише «за друзів своїх»!  

В цьому контексті «друг» дуже близьке до біблійного поняття «ближній», 
тому що й ближнього слід любити найбільшою любов’ю, яка тільки може бути, а це 

                                            
5 Фраза «до всіх» в контексті обох Послань Павла до солунян означає до всіх 
християн, тобто до віруючих з інших громад (пор.: фраза «до всіх святих (християн 
– П.П.)» в Кол. 1:5). На це вказує фраза «як і наша (любов – П.П.) є до вас», за якою 
апостол Павло, зважаючи на слово «наша» подає себе членом іншої громади і 
звертається до солунських християн із своїм Посланням від імені цієї «своєї» чи 
«нашої» громади (найвірогідніше Послання було написані в Коринфі і апостол 
звертається до солунян від імені Коринфської церкви). «А про братолюбство немає 
потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного…» (1 Сол. 
4:9). І ще: ««Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, 
бо сильно росте віра ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один до 
одного» (2 Сол. 1:3); «Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, 
завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку 
маєте до всіх святих через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви 
чули в слові істини Євангелії…» (Кол. 1:3-5). 
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– «як самого себе».6 А оскільки «ближнім» за біблійною традицією вважається 
також «свій», який є «поруч», тобто одновірець, то зрозуміло, що «друг» тим паче є 
«ближнім». У новозавітному каноні поняття «ближній» тотожне 
загальноіудейському, про що свідчить той факт, що автори новозавітних текстів, 
зауважуючи на заповіді любити ближнього відсилають читача не просто до текстів 
Тори, а до Декалогу. «Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один 
одного. Бо хто іншого любить, той виконав Закона. Бо заповіді: Не чини перелюбу, 
Не вбивай, Не кради, Не свідкуй неправдиво, Не пожадай й які інші, вони містяться 
всі в цьому слові: Люби свого ближнього, як самого себе! Любов не чинить зла 
ближньому, тож любов виконання Закону» (Рим. 13:8-10); «Бо ввесь Закон в однім 
слові міститься: Люби свого ближнього, як самого себе!» (Гал. 5:14); «Коли ви 
Закона Царського виконуєте, за Писанням: Люби свого ближнього, як самого себе, 
то ви робите добре» (Як. 2:8) 

Таким чином, зміст новозавітної заповіді любити ближнього ідентичний 
змісту заповіді іудейського закону, оскільки і в першому, і в другому випадку 
йдеться про ближнього як іудея. В противному разі незрозуміло для чого в Новому 
Завіті цитується Декалог, заповіді якого, як відомо, стосується винятково іудеїв, і в 
такий спосіб проводити паралель з Торою? Відтак, «ближнім» (а поруч і «другом») 
у Новому Завіті, тримаючи на оці новозавітні посилання на Тору, розуміється 
одновірець, цебто іудей (зазначимо принагідно, що від часу Ісусової проповіді 
принаймні до розгрому Єрусалиму римлянами в 70 р. різниці між іудеями і 
християнами практично не було (хоча правильніше говорити, що це були ті ж само 
іудеї, які відрізнялися від інших лише тим, що поєднували дотримування 
традиційних норм іудаїзму разом із вірою в Ісуса з Назарету як обіцяного Месію 
Ізраїлю).7 

На перший погляд неначе випадають з цього ряду два місця в 
християнському каноні – це тексти Матвія 5:44 і Луки 6:27, в яких наголошується, 
щоб християни любили не лише одновірців, а й «ворогів своїх». «А Я вам кажу не 
противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й 
другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто 
силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто 
просить у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайсь від нього. Ви чули, 
що сказано: Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. А Я вам кажу: Любіть 
ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто 
ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця 
вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими, і 
дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас 
любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви 

                                            
6 Мт. 19:19; 22:39; Мк. 12:31, 33; Лк. 10:27;  
7 Це доводять передусім перші розділи Дій апостолів, які показують, що 
іудеохристияни відвідували разом з іншими іудеями Єрусалимський храм і синагоги, 
святкували ті ж само свята, включаючи передовсім суботу, шанували традиційні 
іудейські обряди і традиції. Навіть рішення так званого Апостольського 
Єрусалимського собору вказують на це, за якими настанови Тори не скасовуються 
(див.: 15 розділ Дій апостолів). 

вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погани не чинять 
отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!» (Мт. 5: 39-48); 
«А вам, хто слухає, Я кажу: Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить 
вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам 
чинить. Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого 
взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить подай, а від того, хто 
твоє забирає, назад не жадай. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть 
їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й 
грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка 
вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них 
сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб 
одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро (ворогам – П.П.), 
позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами 
Всевишнього станете ви, добрий бо Він до невдячних і злих! Будьте ж милосердні, 
як і Отець ваш милосердний!» (Лк. 6:27-36). 

Однак, якщо розглядати ці настанови любові в загальному контексті 
Нагірної проповіді, то йдеться тут не про повагу іншого релігійного світогляду, бо 
ж тоді виходить, що віруючий, люблячи свого ворога, мусить любити і його 
світогляд, і стиль його життя, а значить із-за любові не протидіяти йому нічим і ні в 
чому, у тому числі й практиці гріха (підкреслимо, що будь-який відмінний від 
іудейського світогляд в параметрах як іудейських, так і християнських священних 
текстів вважається гріхом, злом). Якби подібне було істинним, то за такої 
постановки питання Христова наука не те, що не вийшла б за межі Галілеї, а взагалі 
залишилася в межах вузького кола апостолів, тому що тоді б ні сам Спаситель, ні 
його учні не могли б нікому «нав’язати» свій світогляд із-за того, що, мовляв, слід 
любити й поважати ворога, а разом і його світогляд, тобто жодним чином не 
переконуючи зректися свого світогляду на користь іншого, євангельського. А 
зважаючи на те, що оточуючий світ для перших послідовників Христа, та й, 
зрештою, для нього самого, з кожним наступним днем дедалі сильніше переставав 
бути рідним, по-іудейському традиційно близьким, відчуваючи нерозуміння, 
несприйняття, а то й відверту до себе ворожість, то розуміння поваги чи любові до 
ворога саме в такому універсальному сенсі виглядає нісенітницю. Сама 
євангельська ідея любові до ворога не є, та й не може бути, універсальною і 
всеохоплюючою вже на тій підставі, що любити зло, поважати відмінний від свого 
світогляду християнин не може, оскільки це суперечить передусім отій відомій 
новозавітній ідеї «хто не з Христом, той проти нього». 

Відтак, якщо євангельський Ісус і декларує любов до ворога, то така любов 
зводиться до суто людських, навіть побутових, відносин в межах соціуму (як 
бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви) і аж ніяк не до 
міжсвітоглядних чи міжрелігійних. Це, перш за все, доводить текст з Книги 
приповісток, цитуючи який Спасителя водночас возводить його вже в ранг 
євангельської заповіді. «Якщо голодує твій ворог – нагодуй його хлібом, а як 
спрагнений він – водою напій ти його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і 
Господь надолужить тобі!» (Пр. 25:21-22). Добрим коментарем на це місце будуть 
наступні вірші з Книги Вихід, які точно дають нам зрозуміти, що саме, згідно з 
Торою, слід розуміти іудею під любов’ю свого до ворога. «Коли стрінеш вола свого 
ворога або осла його, що заблудив, то конче повернеш його йому. Коли побачиш 
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осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то не загаїшся помогти йому, конче 
поможеш разом із ним» (Вих. 23:4-5). На саму ж заповідь Христа «люби ворога» 
коментарем може прислужитися відома євангельська притча «про доброго 
самарянина». На цьому зауважує й апостол Павло: «Не будь переможений злом, але 
перемагай зло добром!» (Рим. 12:21). Але яким саме чином? – «Як твій ворог 
голодний, - повчає апостол, - нагодуй його; як він прагне, напій його, бо, роблячи 
це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову» (Рим. 12:20). Замітьте, у Павла, 
як і у всьому Новому Завіті, не додається ще щось на зразок «але якщо твій ворог за 
вірою тобі чужинець, то не переконуй його стати християнином, бо ж ти мусиш 
люблячи його поважати і його віру», як, зрештою, й близько нічого не 
підкреслюється, що християнин мусить любити ворога, «як самого себе». Як самого 
себе, як і в іудейській Біблії, так і в Новому Завіті, любити заповідується виключно 
лише свого одновірця. 

Таким чином, зміст євангельської ідеї про любов до ворога зводиться до 
суто людських взаємин, напучувань бути Людиною, культивування в собі 
загальнолюдських якостей доброчинності та милосердя.8 «Тож любіть своїх 
ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода 
великою буде, і синами Всевишнього станете ви, добрий бо Він до невдячних і 
злих! Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний!» (Лк. 6:35-36). При чому, 
християнин повинен допомагати будь-якій людині (незалежно від того ворогом 
вона являється в координатах християнського віровчення, а чи ж ближнім) і 
передусім тоді, коли та у скруті і потребує допомоги9 і саме так, неначе оцією 
людиною є сам Ісус Христос.10 «Поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш 
одновірним!»11, наголошує Павло. Тобто всім, незалежно від етнічного походження 
і релігійних переконань. Бути завжди Людиною – ось до чого зводяться зміст 
загальнобіблійної ідеї про любов до ворога. 

Між тим, подібна постановка питання, на превеликий жаль, не передбачає 
толерантне ставлення до іновірця, бо ж він, з огляду на його «інакшість», так і 
залишається і в контексті християнського віровчення, і в контексті іудаїзму, власне, 
«ворогом», а не «ближнім», оскільки ближній – то свій, одновірець, а ворог – 
завжди постає чужинцем, невірним, нечистим, грішником. А на грішника 
неодмінно чекає покарання і саме на тій підставі, що він світоглядно «чужий», а 
значить – ворог («хто не зо Мною, той проти Мене».12 То чи ж не на цих, хто 

                                            
8 «Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми! Коли 
можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми!» (Рим. 12:17-18). 
9 «Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб 
Господь не побачив, і це не було в Його очах лихим, і щоб Він не звернув Свого гніву 
від нього на тебе!» (Пр. 24:17-18). 
10 «І поставить Він вівці праворуч Себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже Цар тим, хто 
праворуч Його: Прийдіть, благословенні Мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам 
від закладин світу. Бо Я голодував був і ви нагодували Мене, прагнув і ви напоїли 
Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли ви. Був нагий і Мене зодягли ви, 
слабував і Мене ви відвідали, у в'язниці Я був і прийшли ви до Мене» (Мт. 25:33-36). 
11 Гал. 6:10. 
12 Лк. 11:23. 

«проти» Ісус Христос заповідає запастися мечем? «Сказав же їм (Ісус – П.П.): Але 
тепер, хто має гаман, хай візьме; також і торбу; і хто не має, хай продасть свою 
одіж і купить меча» (Лк. 22:36). Чому? – Тому, що християнське віровчення 
спровокує новий поділ на свій-чужий і цей поділ пройде вже не в межах етнічних 
груп чи народів, а на світоглядному рівні, який починається з рівня сімей та родин, 
члени яких до приходу християнства ідеологічно були однаковими. «Я прийшов 
огонь кинути на землю, і як Я прагну, щоб він уже запалав!» (Лк. 12:49); «Чи ви 
думаєте, що прийшов Я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ! Віднині бо 
п'ятеро в домі одному поділені будуть: троє супроти двох, і двоє супроти трьох. 
Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, 
свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи!...» (Лк. 12:51-53).13 

Якщо до постання християнства в межах іудаїзму чинною була заповідь 
«Шануй свого батька та матір свою…»14 , то в християнській редакції вона 
передбачає любити батьків, коли ті так само є християнами, а якщо ж ні, то в дію 
вступає інша заповідь: «Хто більш, як Мене, любить батька чи матір, той Мене 
недостойний. І хто більш, як Мене, любить сина чи дочку, той Мене недостойний» 
(Мт. 10:37). Справа в тім, що якщо Тора навіть не могла припускати таких випадків, 
що батьки можуть бути за вірою не-іудеями, то християнство поділило сім’ї тих, 
одні члени з яких стали християнами (точніше іудеохристиянами), інші ж – 
залишилися іудеями. Відтак у межах родинного кола міг виникати ідеологічний 
конфлікт (одні члени родини світоглядно не сприймали інших і на цій підставі 
могли перетворитися по відношенню один до одного на ворогів). «І видасть на 
смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть супроти батьків, і їх 
повбивають. І за Ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти» (Мт. 10:21-22). 

А якщо зважити, що християнство, по суті, ніколи не було єдиним, то 
природно, що ворогами один до одного ставали представники й різних 
христянських течій чи груп. Так було ще на зорі становлення релігії Євангелій 
(протистояня між паулінізмом і петранізмом), так продовжувалося впродовж усієї 
історії християнства, так є нині і, певно, так і буде. Можна впевнено констатувати, 
що такої кількості міжконфесійних чвар і конфліктів, які притаманні християнству, 
не знала жодна релігія; вони вже стали чи не найхарактернішою ознакою всього 
християнства. Сьогодні, коли кожна з християнських церков чи груп в той чи інший 
спосіб претендує на свою виключність, єдиноправильність, істинність (у 
противному разі ця течія свого часу просто не виникла б), перетягує на свій рахунок 
священні тексти, зауважуючи, що справжньою чи істинною Церква Христовою є 
саме вона (як відомо, за Писанням й справді мусить існувати тільки одна Церква), 
переводячи, в такий спосіб всі інші в розряд «неістинних», а значить 
відступницьких, єретичних. Назагал, достатньо познайомитися з історією 
виникнення кожної з християнських конфесій, щоб переконатися в цьому. Як 
паулінізм свого часу виник на нищівній критиці іудеохристиянства (свідченням 

                                            
13 «Ісус сказав: Можливо, люди думають, що я прийшов кинути мир у світ, і вони не 
знають, що я прийшов кинути на землю поділи, вогонь, меч, війну. Бо п'ятеро будуть 
в будинку: троє будуть супроти двох і двоє супроти трьох. Батько проти сина і син 
проти батька; і вони стоятимуть як єдині» (Євангелія від Хоми 2:2 (або 17)). 
14 Вих. 20:12-13. 
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цьому є новозавітні послання апостола Павла), так і всі існуючі у своїй масі 
християнські конфесії також поставали на негативній критиці або ж тієї церкви, від 
лона якої вони свого часу «відкололися», або ж на критиці відразу всіх, мотивуючи 
на цій підставі виключно свою справжність і відданість Христу.  

А скільки на хвилі отакої критики було прямо замордовано і вбито людей? 
А скільки було знищено в часи колоніальних кампаній представників так званих 
«нецивілізованих народів», а скільки було насильно під страхом смерті навернуто в 
християнство? Щодо останнього, то за свідченнями далеко й ходити не треба. 
Досить згадати з якою «любов’ю» наверталася князем Володимиром в 
християнство Київська Русь, або як іспанськими та португальськими 
колонізаторами «по-євангельському» перетворювалися на християн корінні народи 
Нового світу, чи британськими колоністами народи Африки та Азії, не забуваючи 
водночас з наверненням до Христа робити їх до всього ще й рабами для себе або 
щоб потім продавати, як скот. 

«Насильницьке навертання у віру і нав'язування догматів церкві, - 
зауважує Є.Преображенська, - проходить через всю історію християнства як на 
католицькому Заході, так і на православному Сході. Так само, як і фізичне 
знищення або репресії проти єретиків і проти тих, що покидають віру (найчастіше 
це були ті, що поверталися до релігії предків, бо ж були силоміць «навернуті» в 
християнство). … Зрозуміло, що в основному все це насильство надихалося 
прикладами із Старого Завіту. Новий Заповіт не закликає до насильства в питаннях 
віри. І навіть тоді, коли йдеться про суді Бога, в основному Новий Заповіт говорить 
про праведний суд у справах, а не за переконаннями».15 Що ж стосується тих зауваг 
російської дослідниці, що «Новий Заповіт не закликає до насильства в питаннях 
віри», то ми показали, що правильніше було б сказати, що прямих зауваг щодо 
цього в новозавітних текстах немає. Але ж існують таки, хоч і непрямі, але 
конкретні натяки саме на насильницькі дії, бо ж навіщо тоді віруючим мечі, навіщо 
всі ці наврочення про вогонь на невірних? Проте, як на нас, саме оці непрямі 
зауваги і провокували впродовж усієї історії християнської релігії якраз доволі 
прямі і відверто насильніцькі дії проти інакшомислячих – єретиків, вільнодумців 
або взагалі проти тих людей, які були на чийсь погляд не такими, як всі. 
Безперечно, Євангелія сама по собі прямо не закликає до насильницьких дій проти 
іновірців, тим паче не обстоює ідею насильницького навернення у віру. Насилля за 
зневіру, згідно з Новим Завітом, буде чинити лише сам Бог в кінці часів цього 
світу.16 

                                            
15 Преображенская Е. Библейские корни нетерпимости и насилия в вере // Путь.- 
http://put.ucoz.ru/publ/1-1-0-332  
16 «Тоді скаже й тим, хто ліворуч: Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що 
дияволові та його посланцям приготований. … І ці підуть на вічную муку, а 
праведники на вічне життя» (Мт. 25:41, 46); «А це доказ праведного Божого суду, щоб 
стали ви гідні Божого Царства, що за нього й страждаєте ви! Бо то справедливе в Бога 
віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, 
коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами сили Своєї, в огні полум'яному, що 
даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. 
Вони кару приймуть, вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його» 

Подібне проголошує й Коран. Так, з одного боку, закріплюючи за кожною 
людиною її право світоглядного вибору, водночас зауважується, що вибір, 
зроблений не на користь ісламу є неправильним і тягне за собою суворе покарання 
від Аллаха. «"Істина - від вашого Господа: хто хоче, хай вірує, а хто хоче, хай не 
вірує". Ми приготували несправедливим вогонь, покрівля якого оточить їх; а якщо 
вони звернуться про допомогу, їм допоможуть водою, що подібна до розплавленого 
металу, яка обпалює обличчя. Погане пиття, і поганий притулок! Воістину, ті, які 
увірували і творили добре, - Ми не погубимо винагороди тих, хто добре творив» 
(Пещера 28(29)-29(30)). І ще: «Немає примусу в релігії. Вже ясно відрізнився 
прямий шлях від помилки. Хто не вірує в ідолопоклонницю і вірує в Аллаха, той 
схопився за надійну опору, для якої немає руйнування. Воістину, Аллах той, що чує 
й знає! Аллах – друг тих, які увірували: Він виводить їх з мороку до світла. А ті ж, 
що невірні, друзі їх – ідоли; вони виводять їх від світла до мороку. Це – мешканці 
вогню, вони в нім вічно перебувають!» (Корова 257(256)-259). 

Ми вже не будемо тут наводити місця про жахливі кари язичників з 
іудейського Святого Письма (їх багато особливо в пророцьких книгах), бо в 
принципі вони подібні за змістом до тих, що є і в Новому Завіті, і в Корані, а це – 
сцени вічних тортур, нестерпних мук, несамовитих жахів і смертей. А якщо додати 
сюди ще й осібно з кожної релігії інші тексти відомих сподвижників, апологетів, 
екзегетів, то виходить, що кожна релігійна система бачить спасіння людства по-
своєму, бо ж має свій критерій праведності. Багатовікова історія кожної з трьох 
авраамістичних релігій свідчить, що ревність сіяти слово своєї віри була настільки 
сильною, що часто саме вона (ревність) була причиною далеко непоодиноких 
репресій на інакшовіруючих. 

З огляду на наведені вищі тексти зі священних книг іудаїзму, християнства 
й ісламу, переконуємося, що й іудейська Біблія, і Новий Завіт, і Коран не просто 
категоричні у ставленні до інакшомислячих, а й заохочують свого віруючого якщо 
не до відвертої боротьби з невірними (як це проголошується в іудаїзмі та ісламі), то 
до неприязні (як це присутнє в Новому Завіті). Нетолерантне ставлення до іншого 
релігійного світогляду, до інших релігійних систем провокується відтак вже з рівня 
самих Писань. 

Нині більшість представників тієї чи іншої релігії намагаються якось 
пом’якшити оті свої «неблаговидні» місця для сучасного полірелігійного і 
поліконфесійного світу, витлумачити їх в такий спосіб, що, мовляв, їх не слід 
розуміти буквально, що це всього лише алегорія. Але хто визначає де у священних 
текстах пролягає ота грань між буквальним розумінням і алегоричним? Де той 
критерій, за яким один текст сприймати буквально, а другий розуміти в 
переносному сенсі, а на третій – взагалі не варто звертати увагу? Безперечно, кожна 
із авраамістичних релігій сьогодні усвідомлює, що наявність у священних текстах 
місць, які обстоюють нетерпимість і ненависть до людей іншого світогляду, не 

                                                                                                     
(2 Сол. 1:5-9); «А теперішні небо й земля заховані тим самим словом, і зберігаються 
для огню на день суду й загибелі безбожних людей» 
(2 Пет. 3:7); «А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і 
чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем 
та сіркою, а це друга смерть!» (Об. 21:8) 
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вигідні нині нікому. Світ вже давно не є таким, яким він був на момент виникнення 
тієї чи іншої релігії чи на час написання священних писань. Він давно перестав бути 
"вузькосектантським", щоб міряти його виключно з позиції однієї релігії, тим паче 
обґрунтовувати істинність однієї релігії за рахунок нищівної, категорично-
негативної критики іншої, а саме оцю категорично-негативну критику "інших" і 
обстоює, як ми переконалися, кожна із священних книг по-своєму: іудейська Біблія 
тримає ненависть до язичників, тобто всіх, хто не є іудеями, а значить і до 
християн; Коран – до іудеїв і християн; ну а християнське Писання – до всіх, 
починаючи вже із ненависті до своїх рідних, якщо ті не є християнами. 

Так, світ змінився: він став культурно і світоглядно розмаїтим, а в 
релігійному плані – полірелігійним і поліконфесійним. Сьогодні більшість 
представників релігій чітко розуміють всю ту відповідальність за смисл всіх отих 
місць у своїх Писаннях, які зауважують на ненависті, злобі до тих людей, що є 
представниками іншої релігії, а то й прямо зауважують на насильницьких діях 
проти них. Безперечно, подібні місця із священних текстів цих релігій є 
«неполіткоректними», бо ж за умови буквального їх (текстів) сприйняття 
автоматично переводять кожну з них у стан конфронтації з іншими релігіями. З 
одного боку, ми цілком усвідомлюємо що значить для тієї чи іншої релігії її Святе 
Письмо. Це і слово Боже, і її основний закон, і кодекс морально-етичних норм, і 
еталон чи регулятор життя віруючого і релігійної спільноти. Але від того, як, з яким 
змістом окремий віруючий буде сприймати оті «неполіткоректні» моменти 
Писання, з яким сенсом буде реалізовувати зміст тих текстів у своєму житті 
залежить надто багато і для суспільства, в якому він живе, і взагалі для подальшого 
існування цієї релігії, а зрештою й для всього людства. 

Будемо відвертими, випадки фанатизму, фундаменталізму, нетерпимості і 
ненависті, які можна віднайти в історії кожної з авраамістичних релігій навіяні 
якраз буквальним сприйняттям отих вищеподаних нами релігійних текстів. Певною 
мірою, це можна пояснити тим, що пересічний віруючий розуміє Святе Писання 
так, як він його читає. Але якщо читати і сприймати все написане так, як воно є (без 
зайвих коментарів, додумувань, інтерпретацій, рекомендацій17), то це суцільна 
ненависть до інакомислячих, нетерпимість до представників інших релігій, а звідси 
насилля, кров і вбивства, що мусять коїтися до того ще й з міною "благочестя" і 
"милосердя" на обличчях. 

Дійсно, ні Біблія, ні Новий Завіт, ні Коран жодним чином не розводять 
одні тексти на ті, що мусять сприйматися буквально і ті, що є всього лише 
алегорією. Між тим, саме буквальне сприйняття текстів всього Писання часто 
провокує (а для віруючого аргументує) численні випадки негативного ставлення 
представників однієї релігії до іншої, а в межах однієї релігійної системи – ще й 
однієї конфесії до іншої. Якщо й тримається у світі міжрелігійний мир, то лише 
завдяки вмінню лідерів, провідників і просто більшості пересічних віруючих кожної 
з релігій «обходити» оті «неблаговидні», «неприйнятні» місця з Писань, зміст яких 
зводиться до нетерпимості по відношенні до «інших». 

                                            
17 Коментарі і тлумачники є тільки рекомендаційною літературою і не мають статусу 
Писання. 

Священні тексти є такими, якими вони є, вони непорушні. Вони – основа, 
фундамент релігії, згідно з віровченням, вони вважаються словом Всевишнього. 
Втім, на нашу думку, сьогодні прийшов час усвідомлювати, що з політикою 
нетерпимості до представників інших релігій чи конфесій осібно кожна з релігій 
просто не виживе. Можна продовжувати і в ХХІ столітті зневажати, ненавидіти, 
залякувати, чинити репресії і навіть вбивати під виглядом «благочестя» всіх отих 
«інших», які є «не-ближніми» чи «невірними», а простіше сказати – «ворогами». 
Але чи подібна практика додасть в такий спосіб авторитету релігії, представники 
якої будуть чинити так? Чи може підкине переконливих аргументів на користь її 
виключності й істинності? Чи ж зможе переконати отаким чином отих «інших» 
зректися свого світогляду на користь іншого? Як бачимо, навіть якщо в писаннях й 
існують тексти, які прямо наголошують, що представники інших релігій чи 
конфесій є «ворогами», «єретиками», «невірними», то слід усвідомлювати, що 
подібні норми сьогодні вже не чинні, вони не прийнятні на тій підставі, що 
позбавляють людей передусім їх природного права обирати (не говорячи вже тут 
про те, що нав’язування комусь чогось силоміць завжди було справою невдячною). 

На наше переконання, на рівні священних релігійних текстів обстоюються 
не універсальні морально-етичні норми, а чинні саме для того суспільства, в межах 
якого вони діяли на час їх написання. Якщо релігії насправді й обстоюють почуття 
добра, любові, братства і справедливості, то найгіднішим виявом цих почуттів буде 
визнання, що світ є світоглядно плюральним, що людина має невідчужуване право 
мати ті релігійні переконання, які вона бажає (або ж не мати ніяких). У противному 
разі, буде чинитися тиск на особу, а значить – буде обмежуватися або 
заперечуватися її «право на свободу думки, совісті і релігії», її право «міняти свою 
релігію чи переконання та свободу сповідувати свою релігію чи переконання».18 І 
це право передусім фіксує «Загальна декларація прав людини» (прийнята і 
проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.).19 
Дуже хочеться, щоб ІІІ тисячоліття справді було тисячоліттям миру, любові, добра, 
злагоди і справедливості. А мир і справедливість завжди там, де є взаєморозуміння. 
А де взаєморозуміння – там повага. А де повага – там Любов! 

 
 

 
 
 
 

                                            
18 Загальної декларації прав людини (прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) 
Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р., Стаття 19. 
19 Виняток можуть складати випадки, коли особа здійснює свої права і свободи за 
рахунок обмеження аналогічних прав і свобод інших. «Кожна людина, здійснюючи 
свої права і свободи, повинна зазнавати лише тих обмежень, які встановлені законом 
виключно з метою забезпечення належного визнання й поваги прав і свобод інших та 
з метою задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального 
добробуту в демократичному суспільстві (Загальної декларації прав людини, Стаття 
29). 
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
 
 
Дорошенко Ант. Цивілізаційна доктрина рідновірів України.- К., б/р. В книзі 

йде  мова про організований рух рідновірів України, започаткований Левом 
Силенком. Йдеться про перспективи розвитку української нації та державності 
в контексті загальної ситуації в Україні та домінуючих  тенденцій 
міжнародних відносин. Подаються програмні засади українського козацтва як 
«Вічної Січі», йде мова про основні завдання сучасного Руху Українського 
Національного Визволення. 

Ігор Ісиченко, архієпископ. Розмови на межі тисячоліть. –Львів, 2008. До 
книги ввійшли інтерн’ю владики друкованим та електронним виданням, 
радіостанціям за 1997-2007 роки. 

The Encyclopedia of Christianity. – Про п’ятитомну  християнську енциклопедію 
і можливість її  придбання можна дізнатися за такими координатами: та  
www.marketing& brill.nl та  www.brill.nl 

Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри. Матеріали молодіжної школи. –К., 
2008. Збірник статей  та конкурсних робіт викладачів та учасників Шостої 
міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи (серпень 2007 року). 

 
 
 
 

НАС ПИТАЮТЬ – МИ ВІДПОВІДАЄМО 
 
 
 
 

ЩО ТАКЕ РАХМАНІВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ? 
 
До редакції РП звернулися по телефону її читачі з проханням розповісти, що це за 
Великдень, який православні віруючі називають Рахманом. Рахманівський Великдень 
- це є свято українського календаря, що відзначається на 25-й день після Пасхи – саме 

поміж нею і Трійцею. Відтак воно є рухомим. Згідно з 
народними повір’ями десь вдалині (для одних на якомусь 
острові, для інших – під землею) в раю живуть цното, 
повністю в природних умовах блаженні люди під назвою 
рахмани. Померли вони до народження Ісуса Христа, не 
знають про його мученицьку смерть, його воскресіння. 
Вістка про необхідність святкування Великодня до них 
приходить за три з половиною тижні після останньої 
земної події в житті Ісуса Христа. Про це вони дізнаються 
по тих шкарлупах з яєць, які були вжиті на випікання 
пасок. Кинуті у Велику суботу в річку шкарлупи 
допливають до них лише через двадцять п’ять днів. Згідно 

з традицією, відзначають Рахманівський Великдень поблизу лісових чи польових 
криниць. Раніше майже в кожному селі або на межі декількох сіл десь в полі чи в лісі 
була бодай одна криниця, до якої приходили на Рахман. Криниці ці мали якусь свою 
легенду, а відтак за ними доглядали. У день Великодня люди йшли до цих криниць і 
під спів спеціальних пісень кидали в них шкарлупи від освячених в церкві крашанок. 
Вони вірили, що ці шкарлупи якоюсь підземною річкою за 25 днів допливуть до 
рахманів і повідомлять їх, що відбулося відзначення Воскресіння Христового і що це 
свято треба відсвяткувати разом. В народі живе віра в те, що коли на Рахманівський 
Великдень прикласти голову до землі поблизу криниці, то чутно, як під землею б’ють 
дзвони. Мовляв, це рахмани відзначають свято. Назва свята засвідчує близькість 
давніх боголюбивих предків українців до 
давньо-індійської цивілізації, яка мала 
касту жерців, що звалися брахманами. 
Існують навіть оповіді про цілі села 
рахманів, які колись жили на землі і 
невідомо чому і як зникли. Правда, в 
Україні є ще поселення, які носять назву 
Рахманівки. Є й люди з прізвищами 
Рахман, Рахманенко, Рахманський та ін. 
(А.Колодний) 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

СТАРОВІРИ-БЕЗПОПІВЦІ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ:  
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ** 

 
 Нині російське старообрядство в Україні представлене трьома основними 
напрямками: Руською Православною Старообрядською Церквою (рання назва – 
Білокриницька ієрархія), Руською Древлєправославною Церквою (або Новозибківська 
ієрархія) і Поморською Древлєправославною Церквою (збірна назва безпопівців-
поморців).  

Серед спектру старообрядських віросповідань України найчисельнішою є 
Руська Православна Старообрядська Церква. Нині вона нараховує 54 громади та два 
жіночі монастирі у с. Білій Криниці Глибочицького р-ну Чернівецької області та 
с. Куренівці Чечельницького р-ну Вінницької області, які об’єднані у єдину Київську 
та всія України єпархію. Найменшою старообрядською конфесією є Руська 
Древлєправославна Церква, яка має всього декілька парафій, розміщених у 
Полтавській області. Ця Церква в Україні не має свого духовного центру. Проте ми 
хотіли б закцентувати увагу на старообрядських безпопівських конфесіях в Україні.  
 Як відомо, після розколу Російської Православної Церкви у середині ХVІІ 
ст. внаслідок проведеної патріархом Никоном 
реформи, старообрядство виділилося у два 
основних напрямки: тих, хто продовжував 
приймати священство від Російської 
Православної Церкви, тобто попівців, і тих, хто 
поступово від нього відмовився, або безпопівців. 
Це сталося з тієї причини, що жоден з правлячих 
архієреїв (за винятком страченого єпископа 
Павла Коломенського) не перейшов на бік 
ревнителів давньоруської церковної традиції. 
Таким чином, старообрядці залишилися без 
свого єпископату і втратили трьохчинну 
ієрархію, характерну ознаку православної 
Церкви (єпископи, священики та диякони). 
Протягом десятиліть у старообрядстві 
сформувалося два основних напрямки – 
попівство, або ті послідовники протопопа 
Авакума, які продовжували приймати 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії. 
** Сторінку конфесії підготував Сергій Таранець, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник Інституту української археографії та 
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. 

священство від панівної Церкви шляхом його переходу до старообрядців, та 
безпопівці, тобто ті, які, після відходу у той світ священства старого рукопокладення, 
категорично відмовилися приймати його від офіційної Церкви. У той самий час за 
попівцями закріпилася ще одна назва – біглопопівці. Вживання назв попівці і 
біглопопівці до 1846 р. було синонімічним, однак коли у буковинській Білій Криниці, 
що знаходилася тоді у складі Австро-Угорської імперії, було створено повноцінну 
церковну ієрархію, здатну рукопокладати своє священство, частина попівців не 
прийняла духовенства цієї ієрархії, а продовжувала приймати від панівної Церкви, 
тому за нею закріпилася назва біглопопівців.  

Внаслідок більшовицьких гонінь на панівну Церкву у 20-х рр. ХХ ст. її 
ставленик, єпископ Микола 
Познєв у м. Новозибкові Брянської 
області для біглопопівців створює 
окрему, т. зв. Новозибківську 
ієрархію, яка за чисельністю 
приходів значно поступалася 
Білокриницькій ієрархії.  
 Натомість, після розколу 
Церкви достатньо швидко 
розвивалися різноманітні 
безпопівські віровчення, особливо 
в тих місцях, де присутність 
священства православної Церкви була надзвичайно низькою. По-суті, там, де 
розповсюджувалося безпопівство, духовенства не бувало зовсім або ж було 
надзвичайно мало. Існували цілі поселення, які роками не бачили священика, як до 
реформи, так і після неї. Отже, особливо на Півночі Європейської частини Росії, т. зв. 
Помор’ї, на Уралі, Алтаї та Сибіру мешкала значна частина православного населення, 
яка мала слабкий зв’язок з духовенством, легко сприйняла віровчення духовних 
лідерів, які у період гонінь масово розсипалися по всіх закутках Росії та суміжних з 
нею держав.  
 Старовірські безпопівські вожді вчили про наступ „антихристових часів‖, 
вбачали близький кінець світу, а тому не вважали за потрібне приймати священство. 
Його відсутність суттєво вплинула на зміну деяких понять, традиційних для 
православної Церкви. У зв’язку з утвердженням інституту духовного наставництва 
вони виконували лише 2 з 7 таїнств (хрещення та сповідь). Окремі безпопівські 
конфесії почали практикувати здійснення таїнства шлюбу, однак їх виконання 
подібним чином нагадувало собою звичайний цивільний обряд.  
 Лідери старообрядства надзвичайно потужно впливали на формування 
світогляду своїх духовних чад. У кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. в Росії з’явилася 
мережа безпопівських організацій, які у віросповідній основі суттєво відрізнялися між 
собою, почасти не визнавали одна одної та не мали молитовного спілкування. Слід 
виділити найкрупніші безпопівські віровчення, які сформувалися уже в ХVІІІ ст. Це 
перш за все поморці або шлюбні безпопівці, які нині об’єднані у Дрєвлєправославну 
Поморську Церкву, федосіївці (або федосіївська згода), пилипівці (або пилипівська 
згода) та часовенні (або кержаки). В Росії існувала також низка інших дрібніших 
безпопівських конфесій, серед яких слід назвати христову згоду, титлівців, 
тропарщиків, напівшлюбних данилівців, адамантів, ааронівців, самохрещенців, 



70                                            71 
рябинівців, дирників, мелхиседеків, бігунів та спасівців. Нині більшість цих конфесій, 
не маючи широкої підтримки серед віруючих, практично зникла. 

Поморська Церква.  Найбільш потужною безпопівською 
організацією сучасної Росії, так і інших країн світу є Поморська Древлєправославна 
Церква, яка об’єднує поморців, шлюбних поморців та шлюбних безпопівців. 
Поморська церква отримала свою офіційну назву від місця знаходження найбільш 
авторитетного для поморців духовного центру безпопівців – Вигівської поморської 
пустині або Вигореції.  

Виго-Лексинська поморська пустинь – була найкрупнішим центром 
старообрядців-поморців, яка заснована в 1694 р. дяком Данилом Викуліним та 
Андрієм Денисовим. Свою назву пустинь отримала від назви річки Виг неподалік від 

Онезького озера (Карелія). 
Майбутню основу пустині склали 
ченці взятого царськими властями 
Соловецького монастиря, які після 
його покорення розгорнули 
широкомасштабну пропаганду 
старої віри на півночі Росії. Уже у 
80-ті рр. ХVІІ ст. на Виг почали 
сходитися селяни навколишніх 
поселень. Мешканці гуртожитства 
на підставі статутів низки відомих 
російських монастирів виробили 
свій чернечий статут. Його 
особливістю було те, що жителі 

обителі у масі своїй продовжували залишалися послушниками, і лише одиниці з них 
постригалися у чернецтво.  

Внаслідок дискусій між А. Денисовим та Л. Федосєєвим про шлюб, титлу на 
хресті та ін. відбувся розподіл безпопівців на поморців та федосіївців. На 1717–1740 
рр. припадає період найвищого духовного та культурного розквіту Вигореції, 
пов’язаного з діяльністю Андрія та Семена Денисових, які створили основоположні 
догматичні твори старообрядства, серед яких у першу чергу потрібно виділити їх 
„Поморские ответы‖. Негативний вплив на духовне життя Виго-Лексинського 
гуртожитства мав донос І. Круглого у 1739 р., який поставив під загрозу існування 
пустинь, внаслідок чого її мешканці вимушені були визнати молитву за царя. Однак 
цей факт у середовищі безпопівців не пройшов безслідно. Частина старовірів під 
головуванням старця Пилипа виявилася незгідною з компромісною позицією 
мешканців обителі. У 1737 р. вони залишили пустинь і в такий спосіб поклали 
початок новій безпопівській згоді - пилипівській. У 80-ті рр. ХVІІІ – 20-ті рр. ХІХ ст. 
відбувається новий підйом Вигореції. У цей час створюються агіографічні цикли 
творів, присвячених засновникам обителі, розвивається давньоруська традиція, 
створюється особливий поморський стиль оформлення рукописів. Вигорецька 
культурна та духовна спадщина яскраво засвідчувала свою унікальність у культурі 
Росії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Економічні труднощі та політика уряду Миколи І 
призвели до ліквідації у 1856 році Виго-Лексинського гуртожитства.  
 Поморська церква не мала строгої централізації. Лише в 2001 р. в Санкт-
Петербурзі була створена Єдина рада ДПЦ як координуючий орган, що об’єднує 

громади як на території Росії, так і за її межами. На території України Єдиній раді 
підпорядковується Житомирський та Харківський поморські центри. Проте це не 
єдиний духовний центр старовірів-поморців. Крім Преображенського кладовища у 
Москві, в світі нараховується ще шість подібних центрів – у Литві, Латвії, Естонії, 
Польщі, Білорусії та США.  
 Поморці лише по духу вважають себе правонаступниками православної 
віри, яка була прийнята на Русі рівноапостольним князем Володимиром у 988 р. Вони 
визнають, що Русь втратила святість при патріархові Никонові, коли відбувся 
сумнозвісний розкол Церкви. Поморці посилаються на Куржецький собор 1656 р., на 
якому єпископ Павло Коломенський сформулював основу віровчення безпопівства, 
дозволивши при крайній потребі необхідні церковні обряди виконувати мирянам. До 
кінця ХVІІ ст. серед безпопівців склалося переконання про прихід у світ антихриста. 
Це вчення стало домінуючим у поглядах безпопівців. Й до цього часу поморці 
проповідують воцаріння т. зв. духовного антихриста, якого вони бачать у сукупності 
єресей, які після Никонівської реформи проникли в організм РПЦ. Великий вплив на 
формування світоглядних позицій поморців справив Виговський монастир. Власне 
тут утвердилося право мирян проводити таїнства хрещення та сповіді, тут з’явилися 
перші твори на захист старообрядства, написані слухачем Києво-Могилянської 
академії, виговським кіновархом Андрієм Денисовим. У 30-ті рр. ХVІІІ ст. у 
середовищі безпопівців виникає нова течія, що визнавала інститут шлюбу, а 
наставники благословляли на життя у шлюбі.  
 На початку ХІХ ст. почався процес консолідації роздрібнених безпопівських 
громад. Впродовж всього ХІХ – початку ХХ ст. поморську шлюбну згоду поповнили 
федосіївські громади Прибалтики, Польщі та Білорусі. У цей час почалася еміграція 
безпопівців у США. Процес злиття безпопівських старообрядських громад 
продовжувався впритул до 60-х рр. ХХ ст. У цей час до поморців приєдналися крупні 
федосіївські громади Ленінграду, Поволжя, Псковської та Новгородської областей. У 
радянський період Поморська згода перетворилася на найкрупнішу безпопівську 
конфесію.  

На початку ХХ ст. центром релігійного життя поморців стає Москва. В 
Токмаківському провулку формується всеросійський центр поморців. Там 
відбуваються собори, з’їзди та координаційні ради старовірів-безпопівців. З 1944 до 
кінця 80-х рр. ХХ ст. провідним центром поморців СРСР була Вільнюська церковна 
рада. Під її орудою знаходилося до 300 поморських общин. Незважаючи на бажання 
Гребінщіковської громади зберегти статус центрального органу ДПЦ, їй не вдалося 
відстояти своїх позицій. На заваді став 
розпад Радянського Союзу та утворення 
кордонів між колишніми його 
республіками.  

Древлеправославна Поморська 
Церква вважає, що зберігає усі догми та 
обряди, які мала православна Церква до 
Никонівської реформи. У неї відсутня 
трьохчинна ієрархія та відповідно 
духовенство. Священицькі функції 
виконують миряни-наставники як правило 
чоловіки. Проте останнім часом, за браком 
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осіб чоловічої статі, практика „попівства‖ розповсюджується і на жінок. Конфліктні 
ситуації, а також канонічні та богословські питання обговорюються на соборах, які 
регулярно відбуваються в духовних центрах поморців.  

Характерною особливістю радянського часу та сучасності є те, що серед 
старообрядців різноманітних конфесій практично припинилася релігійна полеміка. 
Важливо й те, що при переході в Поморську церкву федосіївців та пилипівців не 
перехрещують, а лише накладають незначну єпитимію. Молитовне спілкування з 
усіма іншими старовірськими і православними конфесіями заборонено. На практиці 
співробітництво між різними старообрядським конфесіями давно існує. Це перш за 
все наукове співробітництво, проведення різноманітних конференцій, круглих столів, 
симпозіумів тощо. Існує низка змішаних старообрядських організацій, таких як 
Історико-богословське товариство, Старообрядський дослідний центр у Москві, 
Музей історії та культури старообрядства, низка сумісних Інтернет-проектів.  

Впритул до 90-х рр. ХХ ст. російські поморці не мали своїх духовних 
навчальних закладів, проте нині відкриті та діють Духовні курси при Петербурзькій 
Невській громаді. З 1995 р. вони стали основним освітнім центром поморців всієї 
Російської Федерації. (До цього часу безпопівці здобували освіту в Московській 
духовній семирарії (РПЦ) та Ризькому духовному старообрядському училищі.)  

За даними відомого дослідника старообрядства Григорія Поташенка, на 
початку ХХ ст. в Російській імперії проживало від 1,5 до 2 млн поморців, від 2 до 2,5 
млн федосіївців, тоді як нині в Російській Федерації чисельність поморців складає – 
до 1 млн осіб, у Латвії – до 80 тис., у Білорусі – до 50 тис., у Литві – до 50 тис., в 
Естонії – до 5 тис. та Польщі – до 2 тис. До 5 тис. безпопівців, переважно поморців 
мешкає на території України. В основному вони зосереджені у Житомирській та 
Харківській областях, поодинокі громади зустрічаються у Чернігівській, 
Хмельницькій та Вінницькій областях. Найкрупнішими поморськими громадами є 
Московська, яка нараховує близько 30 тис. осіб, Ризька – близько 20 тис. осіб, 
Вільнюська – до 15 тис. осіб, Петербурзька – близько 8 тис. осіб, Нижегородська – 
близько 7 тис. осіб. Нині у світі нараховується від 1 до 1,2 млн поморців. Вони також 
проживають у Киргизстані, Молдові, Казахстані, Німеччині, Канаді, США, 
Аргентині, Бразилії, Австрії тощо.  

Федосіївська згода. Відокремлення Феодосія Васильєва від Вигівського 
Данилівського монастиря відбулося в 1706 р., коли він не зміг переконати його 
старців у вчинених суперечках. Феодосій і його послідовники вважали за необхідне 
відмолювати куплені продукти харчування молитвою Ісусовою з поклонами, не 
вважали напис ІНЦІ на Христі Господнім нововведенням патріарха Никона та 
поклонялися йому; вони не визнавали шлюби новоженців без їх ліквідації тощо. 
Противників вчення не допускали не лише до сумісної молитви, але й колективного 
вживання їжі. Федосіївці вимагали від своїх вірних обіцянок чистого життя, за будь-
яке продовження роду людського карали. Спочатку стосовно шлюбу вони 
дотримувалися надзвичайно строгих правил. Проте коли в громадах стали відігравати 
не останню роль купці, відношення до шлюбу стало змінюватися. 

У другій половині ХVІІІ ст. федосіївці вважалися найкрупнішою 
старовірською безпопівською конфесією. Свою першість вони зберігали до кінця ХІХ 
ст., коли в Російській імперії їх нараховувалося до 2,5 млн осіб. Вже на початку ХХ 
ст. федосіївці поступилися своєю чисельністю часовенній згоді. У 20-ті–50-ті рр. ХХ 
ст. значна частина федосіївців перейшла у шлюбну поморську згоду.  

Федосіївці проживали в Європейській Росії, Прибалтиці, Польщі та Сибіру. 
Під час московської чуми 1771 р. їм вдалося добитися місця під поховання померлих 
від чуми одновірців та згодом відкрити знамените Преображенське кладовище. 
Протягом нетривалого часу навколо кладовища сформувався всеросійський 
федосіївський центр, був споруджений храм та цілий комплекс інших будівель. Нині 
у федосіївців не існує будь-якої офіційної структури, яка б об’єднувала їх громади під 
єдине начало. Через репресії Духовна рада Преображенського кладовища припинила 
свою діяльність у 1936 р. і з того часу роботи не поновлювала. Неофіційним центром 
федосіївських громад нині вважається Московська Преображенська громада. В 
Україні представники цієї конфесії мешкають у Народицькому, Малинському 
районах Житомирської області та Іванківському р-ні Київської області.  

Пилипівська згода. Релігійно-світоглядні відмінності пилипівської (рос. – 
„филипповской‖) або старопоморської згоди від федосіївської згоди невеликі. Як 

зазначалося вище, ця конфесія виникла в 
1737 р. внаслідок непорозумінь старця 
Пилипа (рос. – „Филиппа‖) з братією 
Вигівського Данилівського монастиря, яка 
під натиском влади вимушена була піти на 
поступки у молитві за царя. 

Основною відмінністю пилипівців 
та федосіївців було те, що вони більш 
скрупульозно дотримувалися уникнення 
вступу у шлюб. Пилипівці вирізнялися 
своєю безкомпромісністю; вони забороняли 
приймати на сповідь федосіївців, відлучати 
від конфесії тих хто жив з дружинами, пив 
чай та їв м’ясо. Пилипівці строго виконували 
статут і обряди, притаманні першим 
поморцям. Вони не визнавали хрест з 
Пілатовим написом ІНЦІ, бо вважали, що 
напис під титлую був внесений патріархом 
Никоном.  

Варто зауважити, що в Речі Посполитій, а відтак й на Правобережній Україні 
у ХVІІІ ст. всіх старообрядців називали пилипами або пилипонами. Від цього слова 
походить багато назв населених пунктів, які засновувалися старообрядцями на 
Правобережжі. Надзвичайного поширення „Пилипи‖ набули на Поділлі. Схоже на те, 
що ця назва старообрядців Правобережної України була дана їм поміщиками та 
світської владою Польщі, на землях яких селилися старообрядці. Проте подільські 
старообрядці в масі своїй не мали нічого спільного з безпопівцями, особливо такими 
радикальними течіями як пилипівська згода. З одного боку, окрім Літина, Бару та 
його околиць, тутешні старообрядці були попівцями, а отже ідеї безшлюбного життя 
їм не були властиві, тобто вважати їх послідовниками радикального Пилипа ніяк не 
можна. З іншого боку, термін „пилипони‖ або „пилипи‖ широкою громадськістю все 
ж таки використовувався. Він набув офіційності у діловодстві Речі Посполитої. 
Наприклад, за вже складеною традицією, ревізький перепис населення 1795 р. йменує 
подільських, волинських та київських старообрядців не інакше як пилипонами. У ХІХ 
ст. ця назва старообрядців з офіційних документів зникає, змінившись на термін 
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„розкольники‖, а серед українців та інших верств населення побутувала назва 
„кацапи‖. В документах російських світських органів влади старообрядців 
Правобережної України продовжують називати послідовниками „филлиповской 
секты‖, яка одначе (чого на справді не могло бути) була визнана менш шкідливою для 
російського уряду. Походження назви від наставника Пилипа дотримувалися деякі 
дослідники офіційної Церкви, які писали про подільських старообрядців. Отже, 
незважаючи на побутування терміну „пилипи‖ або „пилипони‖, старообрядців 
Правобережної України ніяк не можна назвати послідовниками радикального лідера 
старопоморців Пилипа.  

Часовенні (кержаки). Однією з найпотужніших безпопівських 
старообрядських конфесій сьогодення є часовенна згода (або кержаки). Спочатку ця 
старообрядська течія належала до попівства, однак внаслідок жорстоких гонінь 
російського уряду вона припинила практику прийому священства від офіційної 
Церкви. Свою назву „часовенні‖ отримали від часовень (каплиць), у яких 
здійснювали богослужіння.  

Практично до останньої третини ХVІІІ ст. уральські часовенні приймали 
священство від російської Церкви. Однак з часу появи на Вєтці (Білорусь) 
самозваного єпископа Єпіфанія, часовенні надалі побоялися приймати священство з 
Москви, Керженця та Вєтки. Власне цей випадок поклав початок відокремленню 
часовенних від решти попівців, хоча 
духовенство (особливо грузинського 
рукопокладення) вони продовжували 
практикувати. Смерть священика Архипа 
в уральських старообрядців поклала 
крапку попівському спрямуванню 
часовенних. У 1840 р. в зв’язку з 
розгромом Іргізьких старообрядських 
монастирів (Поволжя) часовенні 
остаточно відмовилися від прийому 
священства панівної Церкви, а в 1884 та 
1887 рр. – і священство Білокриницької 
старообрядської ієрархії.  

Відсутність священиків сприяла розповсюдженню практики прийому в 
конфесію від єресі третім чином, перехрещували лише у тому випадку коли не було 
доказів хрещення через триразового занурення у воду. Часовенними був сприйнятий 
безпопівський догмат про антихриста, який вже царював не лише в РПЦ, але й 
Російській державі. Вони відмовилися від реєстрації громад, створення шкіл, не 
сприймали спілкування з чиновниками всіх рівнів (т. зв. „кадровими‖), не вживали їжі 
з єретиками, відмовлялися від паспортів, пенсій, користування грішми, вживання 
горілки, кави та чаю, а тих хто цього не виконував вважали відступниками від віри та 
відлучали від загальної молитви. Нині часовенні не сприймають ні телебачення, ні 
радіо, а особливо радикальні не лише не вживають картоплі, але й не користуються 
електрикою.  

У часовенних була поширена та залишається до цього часу практика 
чернечого життя. Під час більшовицьких репресій 30-х рр. ХХ ст. значна частина 
ченців перемістилася на схід від Уралу у верхів’я Єнисею, де заснувала Дубчеські 
скити. Таким чином їм вдалося уникнути радянської влади впритул до 50-х рр., аж 

поки у 1951 р. їх поселення не були викриті радянською авіацією та розгромлені 
внутрішніми військами держави. Нині Дуб чеські скити перебувають на новому етапі 
піднесення. За останніми даними там нараховується більше 600 ченців.  

Найбільш крупні та авторитетні духовні центри часовенних знаходяться у 
Забайкаллі та Туві, поселенні Захарові Пермської області, м. Невьянську 
Єкатеринбургзької області, у м. Тюмені, Ялуторовську та Заводоуківську Тюменської 
області. Декілька громад часовенних мешкає у США. І до цього часу громади 
часовенних залишаються незалежними одна від одної, вони не мають спільного 
координуючого центру, хоча при потребі допомагають одновірцям. 

Безпопівські громади в Україні. Безпопівські старовірські поселення на 
території України представлені вузько. До революції 1917 р. головно вони проживали 
у Чернігівській, Волинській та Харківській губерніях. Основними анклавами 
безпопівців у Київській губернії були: Київ та Деміївка Київського п-ту, Бердичів, 
Кустин Бердичівського п-ту, Кошарище Радомишльського п-ту. У Подільській 
губернії: Літин та Бруслинів Літинського п-ту, Женишківці Летичівського п-ту. У 
Волинській губернії Житомирський повіт: Житомир – 770 осіб, Пилипи – 578 осіб, 
Должнік – 266 осіб, Желізняки – 262 особи, Кмитів – 192 особи, Половецька – 180 
осіб, Великі Коровинці – 106 осіб, м. Черняхів – 104 особи, М’ясківка – 90 осіб, сл. 
Шляхова Рудня – 88 осіб, м. Чуднів – 86 осіб, Мойсеївка – 82 особи, Рогівка – 76 осіб, 
Адамівка – 54 особи, сл. Сосницька – 51 особа, Кродина – 41 особа, Вигода – 38 осіб, 
Ляхівка – 36 осіб, Пилипки – 36 осіб, Турчинівка – 36 осіб, Ягодинка – 35 осіб, 
Вільшанка – 34 особи, Дворец – 34 особи, Воронятка – 30 осіб, Глубочці – 29 осіб, 
Дацьки – 27 осіб, Садки – 26 осіб, сл. Ступник – 18 осіб, Райгородок – 15 осіб, 
м. Нехвощ – 12 осіб, колонії Олексіївка – 12 осіб, колонії Юлія Новка – 12 осіб, 
Озадавка – 10 осіб, Рачки – 10 осіб; Ковельський повіт: Велика Глуша, – 12 осіб; 
Кременецький повіт: Борсуки – 12 осіб; Луцький повіт: м. Рафалівка – 249 осіб, 
Іванищі – 16 осіб; Новоград-Волинський повіт: Янушівка (Теньківка) – 528 осіб, сл. 
Роботище – 288 осіб, Новоград-Волинський – 128 осіб, м. Любар – 126 осіб, Стара 
Рудня – 122 особи, Пилипо-Кошара – 120 осіб, хутір Кисливець – 106 осіб, м. Романів 
– 88 осіб, Генріхівка – 72 особи, Мала Козарка – 56 осіб, Котель – 23 особи, Попівці – 
21 особа, Паволоч – 11 осіб, м. Полонне – 10 осіб; Овручський повіт: Дурманівка 
(Зарічська Добриця, Трудолюбівка) – 536 осіб, Бродник – 428 осіб, П’ятидуб – 204 
особи, Малинка – 194 особи, Мамеч (Уллянівка) – 156 осіб, Чолівка – 146 осіб, Жабче 
– 70 осіб, Карандівці – 44 особи, Могильне – 22 особи, Густавка – 20 осіб, Колодижні 
– 20 осіб, Мар’ятині – 15 осіб, Овруч – 14 осіб; Острозький повіт: Шляхова – 70 осіб. 

За роки радянської влади відбулося суттєве скорочення як кількості громад, так і 
чисельності їх прихожан. Найкрупнішою поморською громадою України слід 
вважати Житомирську. Нині її богослужіння відвідує до 500 віруючих. Можна з 
впевненістю сказати, що Житомирська поморська громада увібрала в себе віруючих 
більшості місць компактного проживання безпопівців краю. Натомість, практично всі 
регіональні центри знаходяться в занепаді. Лише по декілька десятків віруючих 
відвідують молитовні будинки у Новоград-Волинському та Роботищі Новоград-
Волинського р-ну, Великих Кошарищах Житомирського р-ну, Бердичеві тощо.  

У Коростишівському, Малинському та Народицькому районах 
Житомирської області та Іванівському р-ні Київської області компактно мешкають 
федосіївці. Традиційно вони зосереджені в селах Чолівці та Жабче Коростишівського 
р-ну. В 1998 р. наставником Чолівської федосіїської громади був І. Ф. Карбовський. У 



76                                            77 
святкові дні на богослужіння тут збиралося до 50 чол. Федосіївці мешкають у с. 
Малинці Народицького р-ну, с. Броднику, П’ятидубі, Трудолюбівці та Вороб’ївщині 
Малинського р-ну Житомирської області та с. Рафалівці Іванківського р-ну Київської 
області.  

Громади федосіївців невеликі. Вони нараховують по декілька десятків вірян. 
У 1998 р. у Трудолюбівці, наприклад, існувало до 30 федосіїських дворів, в яких 
мешкало 75 безпопівців; у Рафалівці – до 70 дворів. Жителька с. П’ятидуб Віра 
Федосіївна Новикова акцентувала увагу на тому, що у їхньому селі нараховується 
всього 7 жилих дворів, у яких мешкає 8 людей, хоча ще після Великої Вітчизняної 
війни було більше сотні жилих дворів. Всі оповідачки засвідчують, що нині в їх селах 
молоді зовсім немає, вся від’їзджає у місто. Знання церковного богослужіння 
молодому поколінню практично не передаються.  

Громади у перелічених селах окормляє піп Костянтин, що мешкає у 
Трудолюбівці. Волинські федосіївці підпорядковуються своєму духовному центру в 
Москві. До цього часу віруючі люди похилого віку не дивляться телевізор та не 
слухають радіо. Як говорить Мотрона Іллівна Клюшньова: „Это все дьявольское‖. 
Вона скаржиться на свого попа, що нині він не такий, як раніше були, бо ж п’є 
горілку. Молодь палить і також п’є горілку, чого раніше зовсім не було.  

У Харківській області нараховується 5 поморських громад: у м. Харкові, 
с. Боровій Зміївського р-ну, с. Терновій Чугуївського р-ну, м. Чугуєві та с. Гур’їв 
Козачок Золочевського р-ну. До 1994 р. у м. Чугуєві ще існував поморський 
монастир, у якому молилося 4 ченці. Нині в Боровій мешкає до 300 поморців, з яких 
молитовний будинок відвідує до 80 осіб, в Терновій мешкає до 100 поморців, з яких 
лише 20 відвідує богослужіння, у Гур’ївому Козачку живе до 50 поморців і лише 15 з 
них відвідує богослужіння.  

Центром релігійного життя краю слід вважати Харків. У місті важко 
визначити кількість прихожан, проте на святкові богослужіння приходить від 100 до 
150 віруючих, тоді як у Чугуєві - лише 20 осіб. Духовних наставників мають лише 
Харківська та Борівська поморські громади. У Чугуєві та Терновій функції дяків 
виконують жінки. Загалом на Харківщині проживає до 600 поморців. Основним 
духовним центром поморців Харківської області є Преображенське кладовище у 
Москві.  

 У м. Літині Вінницької обл. нині функціонує невелика поморська громада, 
яка нараховує до 150 осіб, хоча богослужіння відвідує незначна частина віруючих – 
до 40 осіб. Громада підтримує тісні зв’язки із своїми одновірцями у Житомирі. Власне 
житомирський уставщик Микола Бабічев є духовним наставником літинських 
старовірів. Матеріально підтримує місцеву громаду петербурзький підприємець 
Сергій Тямушев, який походить родом з Літина. Власне його стараннями було 
встановлено пам’ятний хрест у колишньому старообрядському поселенні Бруслинові; 
організовано навчання на Духовних курсах у Петербурзькій Невській обителі одній із 
молодих прихожанок латинської громади.  

Підсумовуючи вищевикладене, варто зауважити, що у ХХ ст. російське 
старообрядство пішло в глибоке підпілля. На початку 90-х рр. у Російській Федерації 
та республіках Радянського Союзу було зареєстровано всього 295 старообрядських 
громад різних конфесій. У порівнянні з дореволюційною епохою за десятиріччя 
радянської влади кількість старообрядських громад зменшилася, як мінімум, у 17 
разів. 

Нині в Росії за самими оптимістичними прогнозами нараховується від 3 до 5 
млн. старообрядців. Варто зауважити, що за останні роки ця цифра значно виросла. 
Серед старообрядських конфесій Руська Православна Старообрядська Церква є 
найкрупнішим старообрядським віросповіданням Російської Федерації та другим за 
чисельністю православним інститутом після Російської Православної Церкви. 
Сьогодні Білокриницька церковна ієрархія нараховує близько півтисячі 
зареєстрованих та незареєстрованих старообрядських громад як в Росії, так і за її 
межами, та від 1 до 1,5 млн своїх віруючих.  

Сьогодні в Росії проживає від 1,5 до 2 млн старовірів-безпопівців, причому 
левова їх частка припадає на поморців (близько 1 млн вірян), часовенних-кержаків та 
інших (до 1 млн осіб). В останні роки у низці регіонів країни намітилися тенденції до 
переходу поморців та часовенних в лоно Руської Православної Старообрядської 
Церкви. Громади поморців існують в Башкирії, Татарії, Удмуртії, Марійській 
Республіці, Алтайському, Красноярському, Краснодарському, Ставропольському 
краях, Ненецькому автономному окрузі, Ленінградській, Челябинській, 
Астраханській, Архангельській, Білгородській, Волгоградській, Воронезькій, 
Кіровській, Курганській, Калузькій, Пензенській та ін. областях. Багато не 
зареєстрованих поморських громад існує в Нижегородській області.  

Значна частина громад часовенних (кержаків) проживає в Башкирії, Хакасії, 
Туві, Красноярському, Пермському, 
Хабаровському краях, Астраханській, 
Кемеровській, Курганській, Іркутській 
областях та на Далекому Сході. В 
останній час спостерігається тенденція 
переходу кержаків в лоно Руської 
Православної Старообрядської Церкви.  

В радянські роки суттєво 
скоротився спектр радикально 
налаштованих безпопівських конфесій. 
До критичної позначки зменшилася 
кількість федосіївців, пилипівців, 
спасівців, странників (бігунів), дирників 
та мелхиседеків.  

Нині громади федосіївців проживають у Башкортостані, Татарії, Удмуртії, 
Кіровській, Нижегородській та Курганській областях. Пилипівці зустрічаються у 
Тверській, Кіровській та Нижегородській областях. 50 невеликих груп спасівців 
зафіксовано в Нижегородській області. В Комі та Башкортостані простежується 
тенденція до вимирання спасівських громад, а в інших регіонах Росії вони не 
зафіксовані загалом. Громади странників помічені у Пермському краї, Башкирії та 
Комі, на кордоні Тюменської та Томської областей. Проте чисельність їх не 
визначена, а загалом відбувається процес їх вимирання. В Башкирії та Татарії ще 
існує декілька громад мелхиседеків (або рябинівців, самохрещенців, представників 
бабушкинської згоди). У Красноярському краї зафіксовано три громади дирників.  

У багатьох регіонах Росії старообрядство зникло або не представлено зовсім. 
У Чечні, Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії, Дагестані, Калмикії, 
Мордовії, Північній Осетії (Аланії), Чувашії, Єврейській автономній області та на 
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Камчатці старообрядців немає. Вони не проживають в Липецькій та Мурманській 
областях та в Чукотському автономному окрузі.  

В Україні безпопівство 
представлене двома напрямками: 
Древлєправославною Поморською 
Церквою та федосіївцями. Останні 
компактно зосереджені у Народицькому, 
Малинському, Коростишівському 
районах Житомирської області та 
Іванківському р-ні Київської області. 
Натомість поморці мешкають у 
Житомирському, Новоград-Волинському, 
Бердичівському та ін. районах 
Житомирської області; Зміївському, 

Чугуївському, Золочевському районах Харківської області, м. Літин Вінницької 
області, с. Женішківці Хмельницької області, с. Радуль Чернігівської обл. Духовним 
центром поморців України вважається м. Житомир. В нашій державі мешкає нині до 
5 тис. старовірів-безпопівців. 

По Україні, згідно офіційної реєстрації Держкомнацрелігії України на 1 
січня 2008 року, вони розмістилися так: в Житомирській області 5 громад, 
Харківській – 3, по одній в Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій та 
Чернігівській.  
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
 
Чи була в Ісуса Біблія? Ні, в Ісуса Біблії не було. В той час повного, 

упорядкованого Старого Завіту не існувало. 
В синагогах зберігалися сувої, які включали в 
себе й ті писання, які пізніше стали частиною 
Біблії. В синагозі міста Назарет Ісус читав із 
сувоя Ісайї (Лк 4:16). Апостол Павло чув, як в 
синагозі в Антіохії читали «Закон і 
Пророків» (Дії 13:14-15). Павло просив 
Тимофія принести йому «сувої, особливо на 
пергаменті»(2 Тим. 4:13). Тут не сказано, що 
то були за сувої, але можна висловити 
припущення, що то були деякі сувої 

Єврейських писань. Рідко в кого з євреїв були 
особисті сувої. Вони були надто дорогі, а тому 
придбати їх могла тільки знать. В Новому 
Завіті ніде не сказано, що в Ісуса чи апостолів 
були сувої Старого Завіту. Але фактом є те, що 
Ісус  добре знав їх зміст, по пам’яті їх цитував 
(Мф 4:4, 7,10; 19:4-5). В такому вигляді, в 
якому ми нині знаємо Біблію Старого 
Завіту, Ісус її знати не міг. 

Група археологів відзнайшла в Йорданії будівлю, яка за всіма ознаками є 
першою християнською церквою у світі. Будинок 
зведено десь між 33 та 70 роками.  Святиня розташована в 
40 км від Аммана, під землею. Над нею пізніше було 
збудовано іншу церкву, яка має назву св. Георгія і 
збереглася до наших днів. Перша церква має округлу 
форму, а всередині кілька камінних лав. На цвинтарі, що 
розташувався біля церкви, знайдено кераміку ІІІ-ІV 
століть.  Є докази того, що в цій церкві збиралися перші 
християни – 70 учнів Ісуса Христа. Вони втекли з 
Єрусалиму. Про них пише Євангелія від Луки.  Археологи 
вважають, що цей храм був не тільки місцем релігійних 

зібрань, а й слугував як житлове приміщення. 
Римське видавництво «П’ємме» видрукувало книгу членів Папської біблійної 

комісії Р.Беретта та Е.Бролі «Одинадцять заповідей». В ній йде мова про 60 
помилок,  в Передмові книги названі вигадками або натяжками, які офіційно 
визнає Церква.Серед них зокрема такі. Виявляється, що фрукт, який зірвала Єва, 
був не яблуком  (там, де знаходилися сади Едема, яблуні не росли), а інжиром чи 
фурмою. Помилку допустив невідомий видавець Біблії при перекладі malus-
malum (фрукт) на слово «яблуко». Заповідей було не десять, а дванадцять. І 
одержав їх не Мойсей, який жив у ХІІ ст.до н.е. Дослідники Біблії твердять, що як 
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єдине ціле вони сформувалися лише в УІІ ст.до н.е. До помилок Біблії відносять в 
книзі Ноїв ковчег, вбивство Давидом Голіафа, прийнята дата народження Ісуса 25 
грудня та ін. (Єврейські вісті. - №6). 

Мерія Флоренції відмінила рішення своїх попередників 
від 1302 року, які автора «Божественної комедії» Данте 
Аліг’єрі вигнали з міста й прирекли його на 20-річне 
мандрування. В ХІІ-ХУІІ століттях в Італії існував рух 
гвельфів, що поділявся на Чорних і Білих. Після того, як в 
політичній боротьбі програли останні, Данте, який 
належав до них, був оголошений небажаною особою у 
Флоренції. Скасовуючи рішення 1302 року, мерія 
мотивувала це тим, що політичні сварки 700-річної 
давнини залишилися в минулому, а «Божественна 
комедія» Данте ввійшла у віки. 

Науковці з Брістолю (Великобританія) розшифрували напис на глиняній 
таблиці, знайденій в середині ХІХ століття на руїнах бібліотеки в Ніневії.  
Клинопис засвідчує, що його автором була людина, яка була очевидцем падіння 
астероїда на міста, які ввійшли в історію як символи розпусти і беззаконня. Вчені 
вважають, що це виконана близько 700 р. до н.е. копія записів шумерського 
астронома, який спостерігав за нічним небом. 

Після того, як Юлій Цезар помер, римський сенат проголосив його богом.  
Наступник  Юлія  - його прийомний 
син Октавіан став іменуватися «сином 
бога» (лат. – divi filus). Цей вислів 
перетворився відтак в офіційний титул 
імператорів Риму. Коли євреї заявили 
прокуратору, що Ісус називає себе «сином 
Бога», то вони при цьому звинуватили 
його в тому, що він присвоїв собі той 
офіційний титул, який носить лише 

імператор. В цей час в Римі імператором став 
Тиберій, який мав репутацію страшної людини. 
Він вбивав кожного, в кому вбачав свого ворога. 
Тому римський правитель Пілат злякався ще 
більше, коли дізнався про те, що Ісус перебирає 
не себе офіційний титул «сина Бога» і що він 
вільно живе й діє на підвладних йому землях. 
Відтак якщо він не засудить жорстоко Ісуса, то 
він цим самим виявить свою невірність цезарю. 
Зрештою Пілат піддався тиску й наказав 
стратити Ісуса (Ів. 19:8, 12-16). 

 



Значимою сферою наукових досліджень Відділення релігієзнавства є вивчення 
історії релігії на українських теренах. Ця історія в дечому є унікальною і всесвітньо 
значимою. Насамперед тим, що вона протікає на межі Заходу і Сходу, християнства 
та ісламу, католицизму і православ'я. Україна в києворуському її вияві поставила в 
XII-XIII століттях заслон поширенню ісламу на Захід, образно кажучи, зберегла хри
стиянство як релігію. Вона після 1596 року дала зразок поєднаного християнства 
через утворення і загалом успішне функціонування на ї ї  теренах Греко-Католицької 
Церкви. Україна також дала зразок християнства, яке не відкинуло, а органічно під
порядкувало своїй функціональності народні поетичні і обрядові традиції. Саме 
праця українських релігієзнавців в історико-релігійній тематиці стала цікавою для 
спільноти Міжнародної Асоціації істориків релігії. Наші дослідники в своїх пошуках 
відокремили історіософію релігії від ї ї  історії, яка постає в історичному перебігу різ
них конфесійно виявлених течій. Історіософія релігії досліджує появу і трансформа
цію ї ї  як духовного феномену. Тут ми говоримо про такі етапи ї ї  ускладнення як ані
матизм, фетишизм, анімізм, генотеїзм, демонізм/політеїзм, монотеїзм. При дослі
дженні історії релігії ми виокремлюємо вже ї ї  конфесії в особливостях їх загально
го і територіального розвитку, розвитку в окремих країнах і регіонах. Українські 
релігієзнавці першими замахнулися на написання об'ємного проекту з історії релі
гії на рідних для них теренах. Маю на оці десятитомник «Історія релігії в Україні», 
сім книг якого вже побачили світ. Не можу при цьому не віддати свою пошану док
тору філософських наук Яроцькому П.Л., завдяки науковій звитязі й організаторсь
кій вдачі якого видруковано більшість томів проекту. Фундаментальні і масштабні 
дослідження Відділення - як колективного,-так і індивідуального їх вияву -  зроби
ли нас цікавими для багатьох дослідників релігії світу. Про це свідчить їх інтерес до 
наших праць. Але при цьому, звичайно, на перепоні стоїть мовний бар'єр. Видрук 
книг переважно українською мовою робить їх вжитковими лише на наших теренах 
і серед української діаспори, яка, до речі, постійно через своїх посередників прагне 
придбати все, що у нас виходить в світ з релігієзнавчої, переважно історичної, 
тематики. За кордон для діаспори регулярно відправляють наш квартальник «Укра
їнське релігієзнавство», який вже має 45 чисел.

Участь Відділення в роботі організованого релігієзнавчого світу ми вимірюємо 
не лише співпрацею з різними міжнародними асоціаціями, а й, як це у нас прийня
то рахувати, людиновиїздами за кордон. За останні десять років мали їх більше ста 
у понад 20 країн зарубіжжя -  США, Англія, Росія, Японія, Індія, Греція, Польща, 
Грузія, Італія, Іспанія, Угорщина, Австралія та ін. «Виїздних» у нас до десяти співро
бітників. Відділення приймало в себе до 150 зарубіжних науковців, викладачів уні
верситетів, державних працівників сфери релігійного життя та ін. Маємо договори 
творчої співпраці з спільнотами релігієзнавців Польщі (Ягелонський університет), 
США (університет Брігама Янга), Грузії та ін. 9 зарубіжних релігієзнавців є почесни
ми науковими співробітниками Відділення. Приймаємо у себе на практику амери
канських студентів, запрошували зарубіжних студентів до участі в роботі тих міжна
родних молодіжних шкіл релігієзнавців, які організовувалися Відділенням. Для 
презентації своїх наукових здобутків у світі готуємо до видруку англійською мовою 
книгу «Українське релігієзнавство». На перешкоді бажаному входженню українсь
кої релігієзнавчої науки у світовий релігієзнавчий простір стоїть насамперед відсут
ність коштів на нашу участь в багатьох світових заходах з фаху, на придбання зару
біжних наукових видруків, наукові відрядження в зарубіж, розробку спільних тем 
із зарубіжними колегами. Перепоною для більш активного входження у світове 
релігієзнавство також є належне знання англійської мови лише вузьким колом спі
вробітників Відділення.

Продовження. Поч. 2-й crop, обкладинки.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ



ЧИТАЛЬНА КІМНАТА РЕЛІГІЙНОЇ ПЕРІОДИКИ

Вже протягом п'яти років Бібліотека релігієзнавця Української Асоціації 
релігієзнавців передплачує біля 60 релігійних газет і часописів різних конфесій. 
Водночас, знаючи про існування такої Бібліотеки, ряд релігійних спільнот самі 
надсилають їй свої періодичні видання, бо ж передплата на них відсутня. Над
ходить до Бібліотеки релігійна періодика з Росії і деяких інших країн зарубіж
жя. Такого зібрання релігійних періодичних видань нині не маєжодна бібліоте
ка України. Враховуючи потребу релігієзнавців України постійно опрацьовува
ти релігійні ЗМ! при написанні своїх наукових праць, УАР вирішила читальну 
кімнату релігійної періодики обладнати окремо від Бібліотеки в 10 кімнаті 
цокольного поверху приміщення Інституту філософії НАНУ по вулиці Трьохсвя
тительській 4. Кімната працюватиме по вівторках і п'ятницях з 10 до 16 години.

В читальні наявні релігієзнавчі видання «Українське релігієзнавство», «Рели
гия и право»(Москва), «Релігійна свобода», «Релігійна панорама», «Наука и 
религия» (Москва), «НГ- религии» (Москва), «Nomos» (Краків), «Религиове
дение» (Москва-Благовещенск), «Аппиагіе» (Франція), «Social Compass», 
«Journal for the Scientific Study of Religion», « Law Review Brigham Young Univer
sity» (серія «Релігія і право») та ін.

Серед релігійних видань найбільше православних: «Православний вісник», 
«Голос Православ'я», «Журнал Московской Патриархии», «Православная 
Москва», «Мир», «Начало», «Спасите наши души», «Дух христианина», «Пра
вославная газета», «Радонеж», «Русь державная», «Церковный вестник», 
«Летопись Православия», «Наша віра», «Православный мир», «Успенська 
вежа», «Новороссийский курьер» та ін. Римо-католицькі видання представле
ні часописом «Оссерваторе Романо» (польською мовою) та «Парафіяльною 
газетою», а греко-католицькі -  газетами «Нова Зоря», «Жива Вода», «Арка», 
«Греко-Католицька традиція» та часописами «Місіонер» і «Патріярхат» (є дав
ніші періодичні видання УГКЦ). Наявні і протестантські ЗМІ: «Євангельська 
нива», «Ознаки часу», «Адвентистський вісник», «Благовісник», «Стяг», «Про
будись!», «Вартова башта», «Вера и жизнь», «Християнське життя» та ін. 
В читальні є іудейська («Еврейский вестник», «Єврейські вісті», «Еврейская 
газета», «Еврейский обозреватель» та ін.) і мусульманська («Минарет», «Дус- 
лик», «Арраид» та ін.) періодика. Є великий набір різних рідновірських видру- 
ків, хоч вони надходять до нас спорадично. Нові релігійні течії презентують 
себе виданнями «Ліягона» (Церква Ісуса Христа Святих останніх днів),»Сварог» 
(Рідна Віра), «Тимофей» (харизмати), «One Country»(6araf), «Юсмалос» (Біле 
Братство) та ін. Є також часописи минулих років видання із зарубіжжя, зокре
ма «Вісті УАПЦ» (Англія) та «Віра і культура» (Канада). Маємо різні окультно- 
містичні видруки. В читальні наявні вирізки статей релігієзнавчого і релігійного 
змісту за 2002-2008 роки десь із 15 найбільш масових газет України (правда, 
вони ще тематично неупорядковані). Читалку періодики веде аспірант ВР ІФ 
НАНУ Дмитро Базик (8-09б)-333-44-89).


	2008_07_94_p1
	2008_07_94_p2

