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ПРОБЛЕМИ ВИБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
Протягом майже 350 років Україна знаходилася в колоніальній неволі Російської імперії. Москва 

ефективно потрудилася на ниві ліквідації самобутності українського народу, його національної ідентич
ності. Вона по-варварському винищувала духовних лідерів українства або ж підступно підпорядковува
ла їх службі її імперської політики. Згадаймо принагідно Феофана Прокоповича чи Стефана Яворсько- 
го, які фанфарно вітали в Києві після Полтави душогуба Петра І. Московський Патріархат, неканоніч- 
но поглинувши в 1686 році Київську митрополію, все зробив для ліквідації тих ознак нашого Право
слав’я, які робили його Українським. Утверджуючи в свідомості батюшок і архієреїв думку, що Право- 
слав я наднаціональне явище, Москва цим наднаціональним гаслом насаджувала в Україні російський 
зразок Православ’я. Українське Православ’я перетворилося, як влучно підмітив Тарас Шевченко, в 
«Церкву-домовину». Шкода лише, що, будучи вивченими на зразках московсько-імперського Право
слав’я, яке подається його Церквою як наднаціональний феномен, батюшки із нинішніх власне українсь
ких Церков чомусь недобачають вияв у цьому збереженого московсько-колонізаторського духу. Саме 
тому славний митрополит Іларіон (Огієнко) слушно зазначав, що перш ніж почати українізувати нашу 
Церкву, треба її деоросіянити. А це не тільки перехід на українську мову у Богослужінні

Говорячи про вибудову в Україні Помісної Церкви процес цей часто розглядають вузько, лише в 
інституційному аспекті, аспекті відсутності підпорядкування в управлінні комусь, а не в аспекті відро
дження православних традицій Київської митрополії, сформованих впродовж майже семи століть 
автономного існування її в лоні Константинопольського Патріархату. Тут варто усвідомити те, що 
процес вибудови Української Помісної Православної Церкви має включати не лише з’яву незалеж
ного і визнаного Вселенським Православ’ям її патріаршого статусу, а й (і це насамперед) відроджен
ня києво-православного його змістовного наповнення з такими рисами як соборноправність, демокра
тизм, софійність, відкритість, національністність, побутовість та ін. Своєрідність цих рис всебічно 
розкрита в монографіях професора Олександра Сагана. Зрештою наголосимо ще й на тому, що віро- 
повчальною основою Українського Православ’я при вибудові його національної Церкви мали б слу
жити Катехізис і Требник Петра Могили.

У нас надто багато шуму було скоєно з нагоди приїзду в Україну Вселенського Патріарха Варфоло
мія І. Сподівалися, що з його приїздом Україна матиме свою Православну Автокефалію.А між тим 
виступ Варфоломія на Софійському майдані, а через місяць на нараді глав православних Церков у 
Фанарі засвідчив, що салюти були зайві. Добре, що хоч військовий парад з нагоди цього не влаштува
ли. Ми не враховували те, що патріарх є главою Константинопольської православної імперії, розвалу 
якої він так само боїться, як і його колега Патріарх Московський Олексій II. Явно чкурнули б від нього 
в проголошену (якби таке трапилося) Українську Автокефалію Українські Православні Церкви США 
і Канади. Ось тому у відповідь на прохання Президента В. Ющенка про допомогу в розбудові Укра
їнської Помісної Церкви у слові патріарха прозвучав навіть осуд етнофілетизму. На цьому відразу зау
важили наші релігієзнавці, стоячи тоді на Майдані. Для Варфоломія, як і для Олексія, Православ’я над
національне. Спільність в цьому із-за боязні розвалу їх імперій ці два патріархи ще більше відчули під 
час перемовин між собою в Києво-Печерській Лаврі, коли В. Ющенко покинув Варфоломія на Олек
сія, від їхавши раптово до Прикарпаття. То ж не дарма Московський Патріарх, який так довго ігнору
вав всі заходи, які проводив Константинополь, раптом погодився приїхати у вересні до Фанари на нара
ду глав православних церков, на якій знову прозвучало, що православні церкви розбудовуються не на 
національній основі. А як же бути тоді із Православними Церквами Грузії, Болгарії, Румунії, Греції, 
Сербії, Македонії, іншими? Саме вони постають в ролі важливого чинника національного виявлення 
народів цих країн. Чомусь це ніхто не зауважує. Може те вже у них в історії.

Означена вище ситуація актуалізує проблему сутності поняття «національна Церкв». Вважаю, 
що Національною Церквою є Церква будь-якої конфесії, яка функціонує в певний історичний період, 
опираючись на певну національну традицію і набувши етноконфесійної специфіки, сприяє поступові 
етнокультури, самосвідомості й державницького менталітету визначеної нації, користується націо
нальною мовою як богослужбовою та має значний рівень свого поширення серед населення певної 
країни чи території. Поняття національна церква фіксує інституалізоване та ієрархізоване певнним 
чином об’єднання послідовників певної національної релігії, через яку вона виражає свою сакральну, 
етноінтегративну функціональність. Відтак в ролі національних Церков виступають конфесійні об’єд
нання певного етносу, які, функціонуючи в певний часовий проміжок історії, опираючись на свою 
етно-конфесійну традицію, використовуючи мову свого народу як богослужбову й маючи масове 
поширення серед населення певної країни чи території, сприяють розвитку етнокультури, національ
ної самосвідомості й державності своєї нації, утвердженню її національної ідентичності.

Велика кількість канонічно-правничих джерел засвідчує неспроможність і облудність різних упе
реджених заяв і виступів щодо права на конституювання Української Національної Церкви. Націо
нальна за умов давньої поліконфесійності українського етносу зовсім не означає, що на перспективу

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Літні  свящеики українських церков мають бути в полі зору і уваги 
керівництва їх церков. Священики Греко-Католицької Церкви в масі своїй в 
Україні одружені, а відтак проблема старечого буття їх особливо не турбує. 
Діти мають доглянути батьків. Гірша ситуація із священиками – греко-
католиками в українській діаспорі. Вони, слідуючи римо-католицькій 
традиції, також не одружувалися. Але якщо римо-католицька Церква 
потурбувалася долею літніх священиків, утворивши для їх безтурботного 
життя в роки позаштату спеціальні установи, то цього немає в греко-
католиків. Ось і маємо, що 99-річний отець Дмитро Блажейовський, щоб 
якось вижити, на своєму балконі в Римі засадив собі огород, а отець Іван 
Шевців, втративши у свої 80 зір і живучи одиноко в Сіднеї, від падіння вже 
вдруге має перелом шийного хребта. Не стану ці приклади продовжувати. Я 
їх маю і знаю, як тяжко цим отцям жити без догляду і належної допомоги. В 
листах до мене вони висловлюють постійно тугу за тим, що Бог ніяк не кличе 
їх до себе, тобто тугу за смертю. Плакати хочеться, коли читаєш їх листи. А 
хіба такі думи мають бути на серці у тих, хто так багато себе віддавав Церкві і 
Україні. Хоч би вітальну листівочку їм надіслали до того чи іншого свята чи 
до їх дня народження. До речі, 1 листопада ми вітали отця Івана Шевціва з 
його 82-річчям, запрошували навіть до нас на прожиття. Отці ці заслужили 
спокійну старість десь в організованому за прикладом римо-католиків (бачив 
такий у польських Закопанах) Домі священиків-пенсіонерів. Знову скажуть, 
що втручаюся у внутрішнє життя церков. Не втручаюся, а лише раджу, бо ж 
не знаю, чи ще хтось, окрім мене має з ними майже щотижня переписку 
(А.Колодний). 

Російська Православна Церква відмовилася проводити поминальні 
Богослужіння з нагоди 75-ліття Голодомору в Україні. Об’єднання 
українців Росії й Федеральна національно-культурна автономія українців 17 
жовтня оприлюднили заяву, в якій засудили позицію влади Росії і РПЦ 
Московського Патріархату щодо проведення поминальних заходів. Цікаво, як 
на таку позицію свого патрона реагує Українська Православна Церква МП – 
засуджує чи приймає? Преса південно-східних єпархій УПЦ МП засвідчує, 
що тут позиція щодо Голодомору нічим не відрізняється від Москви (Нова 
Зоря. - №42). 

На спільній конференції в Києві відбулося об’єднання християнських 
демократів Східної Європи. Утворене Східноєвропейське християнсько-
демократичне бюро, яке базуватиметься в Києві. Керівником Бюро став лідер 
ХДС України, народний депутат Володимир Стретович. Передбачається 
створення десь через півроку організації Східноєвропейський Інтернаціонал 
(на зразок Соцінтерну). Християнські демократи мають певні успіхи в 
політичному житті регіону. У Литві під час виборів виграла опозиційна партія 

консерваторів і християнських демократів, набравши 40% голосів. В Молдові 
християнські демократи стабільно мають 8%. Християнські демократи є в 
парламентах Грузії і України, хоч і в незначній кількості (в Україні – 2). В 
Росії, Білорусі, Вірменії у парламентах їх немає. З ким підуть у блоці на 
виборах до ВР тепер українські християни-демократи, ще невідомо. Скоріше з 
БЮТ, бо ж президентська «Наша Україна» вимагає при блокуванні з нею 
стати на шлях партійного самознищення. Самотужки УХДС 3% бар’єр не 
здолає. А взагалі то, як заявив В.Стретович, вони проти дострокових 
перевиборів. Надійшла також інформація про об’єднання Християнсько-
Демократичного Союзу, очолюваного В.Стретовичем, і Християнсько-
Демократичної партії України, очолюваної К. Поліщуком. Об’єднана партія 
матиме десь 40 тисяч своїх членів. 

Кожний бачить, що хоче побачити. На краю села Лінчин, що на Рівненщині, 
нібито між двома березами з’явився образ, що нагадує Ісуса Христа. Почалося 
організоване священиками паломництво до Ісуса, хоч сам образ нібито 
з’являється лише вранці чи ввечері. Скоріше його з листя роблять промені 
Сонця. Але дехто з паломників образ Ісуса Христа чомусь не бачить, а бачить 
там вже  Божу Матір із сином на руках, а дехто – лише Божу Матір. 

Уроки толерантності, які відбуваються з волі Міносвіти за видрукуваним з 
його візою підручником, присвячені історії євреїв, історії антисемітизму, 
критиці упередженості щодо людей іншої національності. То ж країною, яка 
заблокувала визнання Голодомору геноцидом щодо українського народу, в 
такий спосіб в різних країнах світу насаджується засудження Голокосту, 
пропаганда своєї історії, своєї богообранності. При цьому в підручнику 
засуджується антисемітизм, але не з’ясовується, чому це явище є всесвітнім. 
Причини є, адже немає в світі антифранцузькості, антикитайськості, 
антиболгарськості, антипольськості чи навіть антиукраїнськості. Відтак треба 
засуджувати не носіїв наслідку, а з’ясовувати причини появи феномену 
(Сегодня. – 29 жовтня). 

Якщо до цього міг вдатися покійний Президент Туркменістану Сапармурат 
Ніязов, деякі інші перші особи держави ще в країнах давнього світу, то чому б 
не вдатися й Президенту України Віктору Ющенку і не викарбувати себе 
в ювілейній срібній монеті присвяченій візиту в Україну Вселенського 
Патріарха Варфоломія І. Оскільки Віктору Андрійовичу якось незручно 
було чекати монету лише на свою честь, то він розмістив себе поруч із 
Константинопольським Патріархом. Нещодавно ще стала відомою норма 
етикету, яку запропонував ввести міністр культури Вовкун: до Президента 
ніхто не має права повертатися спиною. До речі така ж норма існувала у того 
ж Туркменбаші. 

Храми продовжують горіти і ніхто за це не відповідає. Новозбудований 
православний храм в селі Лавки, що на Закарпатті, зайнявся близько полудня, 
а помітили пожежу лише після обіду. Оскільки споруда ще недобудована, то 
протяги сприяли тому, що полум’я швидко охопило її. Серед пошкоджених 
речей є церковне начиння, ікони й будматеріали. Пожежники, а їх наїхало 



4                                                                             5 
багато, нічого не могли вдіяти, бо вогонь швидко перемістився на високу 
баню. До того ж, поблизу храму не знайшлося водогону. Оскільки храм 
відразу почав горіти з чотирьох боків, то існує версія його підпалу. 
Перевірити, чи в храмі згоріли ікони, не можна. А відтак може вони вже десь 
чимчикують у закордоння. Там дорого за них платять. Треба лише дізнатися, 
хто любить в Лавках грошики і чому парафіяльний священик не організував 
чергування мирян в храмі як засобу протипожежного захисту. В селі Маркове 
на Івано-Франківщині водночас згорів до фундаменту храм греко-католиків. 
Незважаючи на бажання парафіян хоч якось спасти церкву, її надто швидко 
охопив вогонь. Спасти храм 1846 року не вдалося. Кажуть, що скоріше храм 
загорівся від незатушеної свічки. Хоч франківці не люблять говорити про 
спалені храми на їх теренах, але лише за останні два роки згоріло їх тут 
більше дюжини. То ж, зрештою, думаєш, коли Синод чи Архієрейський собор 
Церкви розгляне питання збереження духовних надбань? І не тільки будівель, 
а й того, що нібито згорає під час пожеж. А «нібито» тому, що в музеї 
італійського міста Віченца я бачив біля трьох тисяч, як вони там кажуть, 
російських ікон, хоч більше половини їх – з України. Як, коли, звідти вони 
туди «перебралися», то є питання для роздумів не тільки для церковного 
керівництва, а й для українських правоохоронних органів. Як на мене, то 
багато пожеж – то засіб прикриття викрадення церковного майна. За його 
збереження, а це пам’ять наших предків, а не тільки сакральна річ, мають 
нести безпосередню відповідальність ієреї і архієреї, навіть керівництво 
церков. Коли цьому зрештою буде покладено кінець? В роки радянської 
влади такого не було. Всього два храми згоріло в повоєнні роки. А тут за два 
роки лише на Івано-Франківщині дванадцять! І це лише в одній єпархії! 
Ганьба Церкві, яка не береже духовні скарби українців! (А.Колодний). 

Нарешті Кам’янець-Подільський національний університет одержав ім’я 
свого фундатора Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Цьому передувала 
доволі тривала – десь 18 років, а подекуди й драматична історія домагань 
прогресивної української громадськості. Ім’я Огієнка стало символом 
української державності та соборності (День. - №158). 

Номінаційний комітет Європейської бізнес академії разом із клубом ректорів 
Європи високо оцінив діяльність Християнського гуманітарно-
економічного відкритого університету (Одеса), присвоївши йому 
міжнародну нагороду «European Quality» (Європейська якість). Вибір 
найбільш гідних інституцій здійснювався на основі даних консалтингових, 
інформаційних та рейтингових агентств, а також інших джерел. ХГЕУ 
відомий створенням нової інноваційної моделі вузу духовно-світського типу, 
що синтезує кращі риси християнства, громадських і відкритих університетів. 
Врученню високої нагороди передували Віндзорські дебати в королівському 
палаці в Англії міжнародного клубу лідерів і міжнародна зустріч лідерів 
бізнесу, науки й освіти в Барселоні. 

Екуменічне весілля відбулося в Чопі на Закарпатті. Українець Роман Ступак 
оженився на доньці Бетті голови ромського табору Йожефа Бакоша. На 

весіллі було 230 гостей. А ось із вінчанням виникла проблема. Роман - 
православний, а Бетті – реформатка. Православний священик заявив, що він 
реформатку навіть на поріг православної церкви не пустить. Для греко-
католицької церкви проблеми з вінчанням не було: «Повінчаю – Бог у нас 
один». Упродовж місяця проводив заняття з молодожонами, висповідав, у 
п’ятницю перед весіллям причастив. 

Лідер Християнської партії В.Стретович звинувачує В. Ющенка у знищенні 
демократичної більшості у ВР. Вихід «нашоукраїнців» із коаліції відбувся 
по вказівці Президента. Заяви такого змісту В. Стретовича засвідчують те, що 
під час нових виборів до ВР очолювана ним партія буде скоріше у союзі із 
БЮТ. 

Міністр охорони здоров’я В. Князевич має так багато гріхів перед 
українцями за невлаштованість їх медичного обслуговування, що 
вирішив запросити у Міністерство священнослужителів. «У мене дуже 
багато гріхів як у міністра, так і як в людини, -сказав він. – Тому я з радістю з 
ними б розлучився». Вирішене питання сприяння з боку священнослужителів 
в реалізації Декларації про капеланство у сфері паліативної опіки. Нині в 
Україні потребують спеціального стаціонарного догляду 3 тисячі тяжко 
хворих і 4,5 тисячі пацієнтів на дому. 

Православні владики-українці виконували роль головних ідеологів 
фашиствуючого російського імператора Петра І. Це ректор Києво-
Могилянської Академії Феофан Прокопович в 1706 році виголосив проповідь 
на честь царя, коли він вперше приїхав до Києва. Він же виголосив проповідь 
після приїзду Петра І до Києва після Полтавської його перемоги. З 1716 року, 
як віце-президент Священного синоду (така інституція з’явилася після 
ліквідації царем патріаршества), Прокопович стає головним радником Петра 
І. Зокрема Феофан навіяв царю ідею, що в державі і в церкві він має бути 
першою особою. В ролі президента Священного синоду у Петра І був також 
українець києво-могилянського викорму Стефан Яворський. Відтак мали 
національну зраду владик з України. «За шмат гнилої ковбаси», - написав 
Тарас. Але тут була не ковбаса, а малоросійство і подачка посадами. 

В Києві розроблено «Програму розвитку державно-церковних відносин до 
2012 року». Документ пройшов обговорення на засіданні Київської міської 
ради церков і релігійних організацій. В ній визначені всі пріоритети в 
діяльності церкви і влади на означені роки. Передбачено ремонт всіх значних 
церковних об’єктів. Буде відроджено Десятинну та Ільїнську церкви і церкву 
Іллі Пророка. Є розділ, присвячений земельним питанням. Київська влада 
братиме участь в фінансуванні різних благодійницьких проектів. В столиці 
діють більше тисячі різних релігійних організацій. Влада забезпечуватиме 
толерантність міжконфесійних відносин. 

Прес-секректар Предстоятеля УПЦ МП отець Георгій вважає, що в 
радянський час більше уваги приділялося вихованню молоді. «Окрім 
відвідування ларків з пивом і «Наливайок», нині молоді зайнятися нічим. 
Молодіжний рух поховано під руїнами радянської імперії, - зазначає отець . – 
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Заняття молоді тепер зводиться до розпивання пива і лузання насіння у 
під’їздах. Раніше підростаючому поколінню було чим зайнятися: піонерські 
організації, суботники, велика кількість різних гуртків, секцій. Та й держава у 
цьому допомагала. Нині все це зникло». Далі о.Георгій говорить про те, що 
«за підтримки церкви в різних куточкаїх країни працює багато гуртків, де 
молодь збирається, п’є чай, організується за інтересом. Природно, що все це 
ми робимо за церковні гроші, дечим допомагають парафіяни, чимось 
бізнесмени. Від держави допомоги не діждеся. Політики про нас згадують 
винятково перед виборами». 

В рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Руся в Кам’янці-
Подільському 11 жовтня відбулося міжконфесійна акція - «Написання 
рукописного Євангелія». Прихожани різних християнських спільнот на 
окремих аркушах писали заздалегідь вивчені ними напам’ять євангельські 
тексти у перекладі їх українською Іваном Огієнком. Загальний доробок 
вагомий – більше тисячі аркушів, складених у сувій довжиною майже 200 
метрів. Потім рукопис направили до скверу «Гунські криниці», де відбулася 
спільна молитва представників різних християнських спільнот. Сувій 
передано до Музею міста. 

До відродження на Володимирській гірці панорами «Голгофа», яка тут була 
збудована в 1902 році і знищена в радянські роки, мав би прилучитися 
якийсь багатий інвестор. Проте ось уже другий рік на бажання-пропозицію 
ніхто не відгукується. Наші багатії зайняті будівництвом розкішних дач, а до 
інвестування чогось інде у них руки (та й розум) не доходять. 

При розкопках церкви Феодора Освященного в Києві по вулиці 
Баговутівській виявлено підземний храм Гроба Господнього – точну копію 
Кувуклії в Єрусалимі. Робота з розкопок рухається повільно, бо ж коли 
зривали храм в 1935 році, перекриття обвалилися. Підземний простір 
виявився засипаним. При розкопках вже виявлені настінні фрески, ікону 
«Благавість» на перламутровій основі. Проявилися обриси верхньої частини 
мармурової колони. Все частіше працюючі на розкопках парафіяни храму 
натрапляють на предмети із його внутрішнього оздоблення. 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
«Вирішення українського церковного питання шляхом створення в Україні 

декількох паралельних православних юрисдикцій,- вважає глава УПЦ МП 
митрополит Володимир (Сабодан), - є неприйнятним, оскільки: суперечить 
канонічному принципу «одне місто – один єпископ»; підсилить етнофілетичні 
настрої у церковних спільнотах; може призвести до відновлення жорсткого 
протистоянні в боротьбі за храми та церковне майно; послабить 
місіонерський потенціал Православ’я в Україні на тлі активності нових 
релігійних рухів та уніатства; нарешті, не вирішить проблем улікування 
розколу, оскільки в Україні залишаться неканонічні церковні групи, що 
претендують на автокефальний статус» (Церковна православна газета. - №20). 

Цим самим владика прагне відвернути вирішення українського православного 
питання за зразком Естонії. Тоді б очолювана ним спільнота залишалася б в 
юрисдикції Москви, а Київський Патріархат і Автокефальна Церква (може 
об’єднавшись) мали б юрисдикцію Константинопольського Патріархату. Але, 
як на нас, оскільки Московська Церква далека від надання незалежності 
Церкві в Україні, то нині варіант паралельних православних юрисдикцій є 
найбільш реальним і очікуваним. Пора Україні  мати свою українську, а не 
малоросійську Церкву. Своїми застереженнями, а також зверненням до 
Всеправославної єдності, щоб, дивись, вона вирішила українське питання, 
владика Володимир лише унеможливлює настання в Україні нової доби 
власне її Православ’я. До того ж, чомусь йде мова про повернення заблукалих 
з покаянням і ніколи про відродження власне Української Церкви, знищеної 
Московським Патріархатом, перетвореної в ту «Церкву-домовину», про яку 
писав ще Тарас Шевченко. Київське Православ’я – не Московське. До 
усвідомлення цього ще не дійшли владики, виховані в навчальних закладах 
Московської Церкви, на її російських підвалинах, які часто подаються як 
загальноправославні, а чи ж східнослов’янські. Відтак московсько-
православну колоніальну імперію слід руйнувати, як був зруйнований 
Радянський Союз. Допомогу в цьому від Константинопольського Патріархату 
варто й  очікувати, бо ж він турбується за цілісність своєї імперії, побоюється, 
що коли в Україні буде своя Помісна Православна Церква, то від нього 
втечуть Українські Православні Церкви і США, і Канади. Тому й співали в 
один голос з критикою етнофілетизму на Фанарському зібранні у вересні 
Варфоломій І і Алексій ІІ. Боляче, що в підспівувачах їм (як відомим артистам 
підспівують декілька пританцьовуючих співаючих дівчисьок) постала така 
солідна спільнота як УПЦ МП. Ще одне. Чомусь вважають, що з покаянням 
мають прийти т.зв. «розкольницькі спільноти». А чому не навпаки? Власне, 
вони відродили зганьблене після 1686 року Московським Патріархатом 
православ’я Київської Митрополії. А ось послідовники і спадкоємці 
розкольника-зрадника Гедеона Четвертинського, який неканонічно пішов на 
приєднання до Московської Церкви, мають, повертаючись у Православ’я 
Київської традиції, каятися перед ним за понад трьохсотлітню зраду, за втрату 
власне києво-православної традиції і баламутнення московською 
українського народу. Зрештою і т.зв Харківський архієрейський собор був 
зібранням розколу, бо ж він пройшов всупереч правилам прийнятого 
Помісним Собором Статуту УПЦ і всупереч розписаним в ньому правилам 
обрання Предстоятеля Церкви. То ж і з т.зв. вимогою «покаяння» не так вже й 
просто. Якщо маємо за мету не просто організаційне утворення в Україні 
осколка Московського Православ’я, то це одне, а якщо стоїть питання про 
відродження Церкви Київської Православної Традиції, то це вже інше. 
ВідРОДжувати – не повторяти московське на українських теренах, а  
утверджувати те що від роду нашого, українського (А.Колодний). 

На Полтавщині власне Українські Православні Церкви не в повазі в 
обласного керівництва. На різні обласні урочистості тут запрошують єпарха 
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УПЦ Московського Патріархату Філіпа. На фотографіях заходів він завжди 
поруч з обласними керівниками. То ж не дивно, чому не знаходить тут 
великого вшанування перший український православний патріарх Мстислав. 
Та й вибірковий підхід маємо до пам’ятникового вшанування велетів 
українського духу, зокрема гетьмана Івана Мазепи (див. газ. «Відомості 
Полтавської єпархії). 

Мовчання – ознака згоди. Випестуваний Московським Патріархатом і 
консультований в Москві під час неодноразових поїздок до білокамінної 
священик Православної Церкви України Московського Патріархату із її 
закарпатської єпархії на ним же ініційованому Європейському конгресі 
русинів оголосив себе ледь не президентом Русинської республіки. Він став 
вимагати в України визнання русинської автономії, відновлення їх 
державності (?), заявляючи про колонізацію нею Закарпаття, погрожуючи 
використанням різних форм боротьби до переможного кінця. Як реагує на це 
керівництво УПЦ МП? Тарас тут би написав: «А братія мовчить собі, 
витріщивши очі...». А може владика Володимир (Сабодан), солідаризуючись 
із своїми Московськими патронами, мовчанкою підтримує сепаратистські 
викрутаси батюшку своєї Церкви? Завтра, дивись, злопомний митрополит 
Агафангел в Одесі оголосить про утворення республіки Новоросії (а ця ідея 
всіляко пропагується у благословенній ним одесько-православній пресі). А 
потім ще й харківсько-донецько-дніпропетровсько-запорізька єпархії, 
згадавши комуністичні часи, оголосять Донецько-Криворізьку республіку 
(така ідея також гуляє на сторінках православних ЗМІ цього регіону). За ними 
проснеться митрополит Лазар в Криму.... То ж розшматують Україну, а братія 
– «мовчить собі», каже: «може таку і треба». Так не треба! Сама ж УПЦ МП 
ввела поняття «політичне православ’я». Так ось за порушення Христового 
принципу: «Кесареве – кесарю, а Боже – Богові» сепаратистів слід 
притягувати до судової відповідальності в Церкві. Правда, хто там їх 
притягне, коли в Синоді УПЦ МП майже всі (хіба що окрім Предстоятеля) з 
проросійськими настроями, з бажанням повернення до якоїсь нової «единой и 
неделимой» Східнослов’янської імперії з царем-батюшкою начолі. Не 
даремно ця Церква формує такий настрій у своїх парафіян, організовуючи 
(частіше від Києво-Печерської Лаври, де резиденція її предстоятеля) 
швендяння по Києву, а то й по Україні своїх вірян з портретами-іконами 
Миколи ІІ – останнього імператора російського. Плачуть за імперією з гаслом 
«Православне. Самодержавне. Народность», а зрештою мпали б скоріше за 
православними сепаратистами у нас плакакти камери в’язниць. Давно пора 
цих ворогів незалежності України в рясах відправити туди, але наша Служба 
безпеки чомусь зволікає з цим, бо ж, як заявляє її шеф Валентин 
Наливайченко, «їхня вина не доведена», вони «не несуть серйозної загрози» 
(Україна молода. – 1 листопада). Відтак по Україні віють вітри сепаратизму і 
нібито за чиїмсь (!?) замовленням мовчать щодо них і керівництво УПЦ МП, 
і Служба безпеки України. Ось і маємо першу ластівку: піп з УПЦ МП 
проголошує закарпатську державність та ще й погрожує «українським 

окупантам» силовою протидією (А.Колодний). 
Звернення Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана) до 

глав помісних православних Церков на їх недавній Нараді в Фанарі 
спільнособорним розумом Вселенської церкви, а не лише 
Константинопольського і Московського Патріархатів – виробити єдину 
консолідовану позицію щодо шляхів відновлення єдності Української церкви, 
викликало схвалення навіть з боку Київського Патріархату. Перебуваючи в 
кінці жовтня в Стамбулі Президент В.Ющенко запропонував навіть провести 
цю Всеправославну нараду в 2009 році «в стінах Свято-Софійського собору в 
Києві». Перше враження від пропозиції надто схвальне. Але воно таким може 
бути при щирості і відкритості УПЦ МП. Але тут може постати питання: а чи 
не є це (хотілося, щоб не був), узгоджений з Московським Патріархатом, 
потаємний хід конем УПЦ МП? Після відзначення в Києві у присутності 
Константинопольського і Московського Патріархів 1020-річчя хрещення 
Київської Русі склалася ситуація, коли україно-православне питання має 
вирішуватися при участі цих двох патріархатів. І ось, щоб якось відсторонити 
від цього перший, з поради певних спецслужб з’явилася ідея: хай «українське 
питання» вирішують не Константинополь і Москва, а якась Всеправославна 
єдність. А оскільки собори православних церков вже не вдається зібрати 
упродовж десь тисячі років, то, віддавши це питання на їх вирішення, можна 
буде відсторонити на невизначений термін Константинопольський Патріархат 
від втручання в українські православні справи. Для Москви це вигідно, бо ж 
все залишається у статусі-кво, тобто 2/3 українських православних 
організацій залишаються в її юрисдикції. А там дивись прийдуть в Україні до 
влади ті сили, які виступають з ідеєю утворення якоїсь Східнослов’янської 
держави, й питання зніметься саме собою. То ж перш ніж фанфарно 
кричати, треба подумати, а чи в цій пропозиції УПЦ МП не зарита 
«московська собака». Якби така пропозиція була невигідна Московському 
Патріархату, то він би, відшуковуючи різні аргументи, трубив на всю 
іванівську про незаконність такого кроку, його антиканонічність і т.п. А так, а 
я читаю п’ять православних газет російських видань (в тому числі три, які 
виходять з благословення Патріарха Олексія ІІ), маємо якесь затишшя, без 
зайвих коментарів. Дивує при цьому й заспокійливий тон інтерв’ю і певна 
симпатія в них до Московської Церкви прес-секретаря УПЦ КП Євстратія, бо 
ж уже промелькнула на сторінках газет думка: усувається від керівництва 
Церковою анафемований Філарет, а решта залишається як є, лише з іншим 
Предстоятелем. Але чи буде то власне Українська Православна Церква? 
Навіть архієреї й ієреї Київського Патріархату, маючи загалом московську 
виучку, твердять, що православ’я позанаціональне і т.п. Москва також цю 
пісню співає, але ж утверджує явно російський вияв православ’я. Давайте не 
закривати очі на наявність московсько-православного націоналізму, не 
підспівувати йому. Тільки сліпець може не бачити значної різниці між 
російським, грузинським, болгарським, грецьким та ін.. православ’ям. 
Україна мала вже  своє Православ’я, яке слід відродити (А.Колодний). 



10                                                                             11 
У Вінниці відбулася перша фотовиставка праць отців Церкви 

Московського Патріархату. На виставці мистецтво поєдналося з вірою. Як 
сказав о. Віталій, його спонукало до фотодіяльності те, що «в фотографіях 
життя Православної Церкви висвітлюється неправдиво, без розуміння. 
Недоброзичливо. Знімати треба Божу красу, а не щось штучне і негативне». 
На виставку було подано біля 3000 робіт, але з них вибрали для експозиції 
лише 116. Священики-фотомитці прагнули показати паломницькі подорожі, 
богослужіння, хресні ходи, таїнства. «Не кожне таїнство можна знімати, - 
зауважує отець Віталій. –Взагалі в храмі важко знімати, адже можна 
відвернути людей від молитви». Хоч виставка була у Вінниці, але свої праці 
на неї подавали священики і з інших куточків України. 

УПЦ МП видала спеціальну ухвалу, яка забороняє священнослужителям 
десь поза церковним подвір’ям займатися поборами. Ця ухвала є реакцією 
на ті «підробки», які з’явилися, коли одягнутий в священичий одяг дядько, 
взявши собі когось в помічники обходить вагони електричок, базарні ряди, 
окроплюючи при цьому нібито священною водою і не забуваючи водночас 
підставляти «освяченим» кухоль для подаяння. Оскільки часто під 
священицькою рясою приховується шахрай, то не тільки міліції, а й просто 
громадянам доцільно було б поцікавитися документальним засвідченням 
права у прохача на такі побори. 

В своєму інтерв’ю газеті «Експрес» (№138) Патріарх УПЦ КП Філарет 
зокрема сказав: «Держава наша молода, а тому її інституції ще не зміцнілі. 
Проте саме вони – три гілки влади, виявлені в різних органах управління, 
уособлюють державу. Можна по-різному ставитися до політиків, які 
посідають те чи інше становище, але невже кожного разу, коли нам заважає 
тінь від дерева, маємо обрубувати на ньому гілки? Хтось незадоволений 
Президентом, хтось – урядом, хтось –парламентом. То що, кожного разу, як 
хтось чимось незадоволений, нам треба руйнувати будівлю і все 
перебудовувати знову? І це в той час, коли наші вороги не дрімають. Вони 
використовують кожну нашу суперечність, роздмухують кожне 
непорозуміння, підтримують внутрішню боротьбу. І все для того, щоб через 
ці потрясіння вщент зруйнувати нашу державність. Не робімо тих самих 
помилок, яких припускалися наші попередники. Горе нам тоді, коли 
історія нас нічому не вчить. Любіть Україну! Любіть справді. Всім 
серцем! Працюйте заради її блага в міру свого таланту кожен на своєму місці. 
Україна – наша мати. Хто про неї потурбується, як не всі ми – її рідні, але 
часто нерозумні діти? Маємо надто багато сумних уроків, які повинні нас – 
народ і його провідників – навчити одного: понад усе в державному житті має 
бути любов до України. Любов, яка навчить поступатися особистим заради 
загального, розуміти владу як інструмент дії заради суспільного, а не 
особистого блага». 

Матушка Херувіма із Флорівського монастиря, де знаходиться біля 200 
сестер, розповідає, що монахам не заборонено користуватися мобілками, 
інтернетом, читати газети й художню літературу. В монастирі є телевізор, 

комп’ютер, магнітофони і навіть аудіотехніка. «А чому тут дивуватися – це 
життя,- зауважує монашка. – Не можна ігнорувати Інтернет як засіб 
місіонерства – адже нині молодь більше сидить за комп’ютером. І я гадаю, що 
чим ходити по якимсь непристойним сайтам, краще познайомитися з нашою 
інформацією». 

Глава УПЦ МП за заслуги перед православною церквою нагородив 
співачку Тіну Кароль церковним орденом Святої Великомучениці 
Катерини. Сказано, що Тіна Кароль уособлює чистоту, щирість і віру, що її 
пісні надихають людей на благі вчинки. Відомо, що Кароль з’являлася перед 
об’єктивом у вигляді західних поп-моделей і в своїй творчості не виявляє 
українськість, віддаючи свою прихильність російській мові. То ж бачимо, що 
є в розуміння Церкви «благими вчинками». Як кажуть в Україні, ти скажи, 
хто є твій друг, а я тоді скажу, хто є ти. 

Батюшки багатьох сільських парафій відчувають, що лише на пожертви 
парафіян у наш скрутний час його сім’ї вижити не можна. То ж мають у 
своєму господарстві корову, птицю, свиню, а то й конячину. Дехто починає 
займатися навіть бізнесом. Священик УПЦ МП Миколай Суворовський із 
села Купичеве, що на Волині, побудувавши спочатку власний дім, потім 
висадив сад. У садівництві він сподівається на Божу милість: «Як Бог 
пошле!». В одній книзі отець вичитав, що якийсь священик мав у своєму саду 
біля двох тисяч дерев і ще й пасіку. Ось і йому захотілося скористатися цим 
досвідом (День. – 3 вересня). 

Інфляція позначилася на оплаті послуг в Києво-Печерській Лаврі. Відтепер 
похід до церкви буде майже вдвічі дорожчим. За хрещення чи відспівування 
треба платити по 300 грн., а за вінчання – 500. Якщо молитви за упокій чи за 
здравіє коштували раніше 5 грн, то тепер всі 25. Полізли вгору ціни на свічки, 
іконки, хрестики. Попи і монахи твердять, що в зростанні цін не їх вина, а 
держави, яка допустила інфляцію. Виходить, що нібито держава щось додала 
до форми здійснення таїнств. В народі у такому разі кажуть: «Я – не я і хата 
не моя». Служителі культу однією з причин зростання такс називають те, що 
зменшилися пожертвування. Ось тут може істина і є. 

Незважаючи на засудження Архієрейським собором УПЦ МП т.зв. 
«політичного православ’я», резиденція глави Церкви продовжує 
служити місцем збору політикуючи православних. Це переважно кликуші, 
яких зі всієї України за чиїсь кошти і без супротиву цьому церковної 
адміністрації митрополита Володимира Сабодана (а відомо, що мовчання – 
ознака згоди), привозять до Києво-Печерської Лаври. Звідси вони у вересні 
почали свою ходу вулицями столиці з гаслами проти НАТО і Європи, за союз 
із «матушкою Расєєй». Все це подається як голос «православной 
общественности» з монополізацією цим кимось права говорити від всіх 
православних. Ходоки висловлювали свою згоду з тими депутатами ВР, які 
ініціюють оголошення імпічменту Президенту В.Ющенку «за його дії із 
втягування України в НАТО і розв’язування антиросійської кампанії» після 
«грузинської агресії». 
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Російська Православна Церква вийшла зі складу Конференції європейських 

церков. У такий спосіб вона виявила свій протест членству в КЄЦ Естонської 
Православної Церкви, незалежність якої визнає Константинопольська Церква. 
РПЦ ще продовжує вважати ЕПЦ своєю юрисдикцією. 

Глава УПЦ КП патріарх Філарет заявив: «Українська Православна Церква 
Київського Патріархату підтримує вступ України до ЄС та НАТО. З часів 
хрещення Київської Русі наша земля стала частиною європейської 
християнської цивілізації, а тому ми зараз знову маємо повернутися до 
Європи». 

Вже не вперше кияни обурюються тим, що, руйнуючи сквери, прагнуть там 
збудувати Церкву Московського Патріархату. Так, в столиці по 
Баговутівській мешканці ближніх будинків розгромили огорожі розкопок 
київського «Єрусалиму», де нібито знаходиться унікальна святиня – точна 
копія Гробу Господнього, а потім має бути споруджено храм. На яких 
парафіян тоді розраховують будівничі, коли вони вже сформували зневагу до 
своєї затії, своєї Церкви. В Києві із храмами скоро буде та проблема, яка існує 
в багатьох містах Заходу. Тут дає себе знати секуляризація, зміна 
колективного вияву релігійності на індивідуальний, з’ява «домашньої 
церкви». Збільшенням цін на треби і предмети Боговшанування справу не 
вирішиш. Люди просто не будуть звертатися до цих церковних послуг. А 
молодь наша далека від храмової релігійності. То ж будуючи, треба думати 
про те, що скоро прийдеться продавати будівлю на якісь інші потреби. 
Сьогоднішній віруючий далекий від середньовічних форм вшанування Бога.  

Священник-фермер... Таке поєднання рідко зустрінеш. Є священики, які 
займаються присадибним землеробством. А ось в селі Іванівна в 
Теплицькому районі Вінничини отець Олексій Дона зайнявся 
фермерством. В його користування 110 га землі. Дві третини її під соєю, 
решта – під ранні зернові. На господарстві в отця є комбайн, трактор, борони 
та сівалки. Має намір вирощувати екологічно чисту продукцію. Благо до 
ведення землеробства має необхідні знання, бо ж за освітою отець Олексій – 
агроном. «Я відмовився від інтенсивних технологій, мінеральних добрив, 
гербіцидів та пестицидів і повернувся до дідівської практики, органічного 
землеробства. Вважаю, що саме фермерам треба повертатися до перевірених 
дідівських методів», - розповідає священник-агроном. Зайнятися такою 
працею його спонукав занепад села. «Хліборобська душа, - каже, - не могла 
спокійно дивитися на спустошені поля».Майже весь тиждень отець в полі, а 
ось в неділю і в дні свят – в храмах в рідному селі і сусідній Тополівці. 
Щоправда парафіян має не багато, молоді в храмі майже немає. 
«Спілкуватися з людьми, наставляти їх на шлях істини дуже важко, - каже 
панотець. – А ось праця біля землі приносить велике задоволення й результат 
дає гарний» (Експрес. - №150). 

 
 
 

СВІТ  ГРЕКО-  І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Апостольська столиця гендлює долею Українських церков на догоду своїм 

відносинам з Московським патріархатом. Кардинал Вальтер Каспер нібито 
безвиїздно сидить в Москві і узгоджує кроки Ватикану з митрополитом 
Кирилом (Гундяєвим). При цьому Україна з її Церквами у цих узгодженнях 
постає як розмінна монета: як хочемо – так і буде. Це чимось нагадує пакт 
Ріббентропа-Молотова, коли представники двох тиранічних урядів поділяли 
світ на свій смак. Ось тому й зрозумілою є заява кардинала Каспера на 
семінарі в Оксфордському університеті, організованому факультетом 
богослов’я, коли він на питання про патріархальний статус Української 
Греко-Католицької Церкви заявив: «Там цього не має бути!» і, як згадують, 
«без прощання повернувся спиною до богослова, який поставив питання». 
Раніше кардинал сказав, що й «теперішній Папа займає таку ж позицію» 
(Див.Патріярхат.-2008. - №5. – С.22-23). Чим же мотивував Каспер свою 
думку? Зрозуміло: ефектом, який це матиме на процес «екуменічних 
відносин» з Москвою та Російською Православною Церквою. Відтак позиція 
двох владик-німців із Ватиканської курії співпадає і в ставлення до Греко-
Католицької Церкви, і в ставленнях до власне Українських Православних 
Церков. Цим вони нібито підспівують канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, 
із-за позиції якої, узгодженої також із В.Путіним, Україну не пускають в 
Європу і НАТО. І тут я повертаюся до подій 60-65-літньої давності, коли 
Україна стала тереном зіткнення двох тиранічних режимів. Десятком 
мільйонів людей Україна вимірює лише наші людські жертви, не говорячи 
про руйнації і біди народні. Я втратив у тій війні батька, брата, діда, дядька, а 
потім пізнав злидні напівсирітства. На колінах мають перед нами стояти, 
вибачаючись, меркелі і каспери, бо ж це їхні батьки і діди привели Гітлера до 
влади, принесли нам всі тяготи війни. Ватикан мав би зробити для себе 
висновок з того, як оцінили його роль в історії українства апостоли 
духовності нашого народу Тарас Шевченко та Іван Франко. Оцінка ця – 
загалом негативна. Папа Іван Павло ІІ, приїхавши в Україну, вибачався за все 
недобре, скоєне католицькою Церквою щодо українства. То ж не треба й далі 
творити приводи для нових вибачень. Правда, від кардинала Вальтера 
Каспера певно й чекати іншої позиції щодо України не треба. Пригадую, що 
ми одного разу, запросивши його на нашу наукову конференцію з проблем 
екуменізму, після подібних його заяв вимушені були дати йому відбій, хоч і 
неприємно нам було це робити. Мовчати ми не можемо, коли наші інтереси 
ставлять в ніщо. Ми не маємо права давати якісь вказівки Церквам щодо 
їхньої поведінки, а ось поради, гадаємо, можна. Чому б не повернутися до 
Артикулів Берестейської унії і прискіпливо подивитися наскільки вони 
працюють. Їх нібито ніхто не відміняв!? І не в ярмо  тоді йшли (А.Колодний). 
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ЖИТТЯ  ПРОТЕСТАНТІВ 

 
Церква Християн віри євангельської України, очолювана М.С.Паночком, 

на відміну від інших знаних протестантських спільнот, знаходиться в 
постійних переживаннях за історичну долю України. Про це свідчать різні її 
масові акції минулих років. 12 жовтня на Майдані Незалежності Києва 
Церква провела благодійницьку акцію «Молитва за Україну», яка була 
ключовою у програмі відзначення Всеукраїнського дня вдячності Богу, 
завершальний акт якого відбувся 21 жовтня на тому ж Майдані. На заході 
було біля п’яти тисяч християн зі всієї України. 

Відповідаючи на питання про своє ставлення до введеного горе-сектознавцями 
терміну «неоп’ятидесятники», Президент Всеукраїнського союзу церков 
християн віри євангельської п’ятидесятників Михайло Паночко 
зауважив, що «Церква Христова завжди піддавалася нападкам і брехні. 
Різноманітні замовні передачі засвідчують лише про реальну духовну силу 
Церкви, яка має значний вплив на суспільство. До речі, це хороша реклама 
для помісних церков. Церква завжди за своєю природою вище політики. 
Допоки Церква в світі, це передбачає її контакт із суспільством, бо ж інакше 
нам треба було б вийти із світу цього. Церква ж, яка «повінчалась» з 
політикою, рискує скоро стати вдовою» (Christian Telegraph. - №10). 

Свідки Єгови України долають різні бар’єри, що виникають у них на шляху 
проповіді новин про Царство Боже. Заплановано проведення в 2008-2009 
роках спеціальних одноденних районних і міських конгресів мовою жестів. 
Зокрема такі конгреси пройдуть в таких українських містах: 2 листопада 2008 
року – Тернопіль, 9 листопада – Запоріжжя, 16 листопада - Горлівка, а також 
відповідно у тих же містах в 2009 році – 7-8 березня, 14-15 березня і 21-22 
березня (І.Вішко). 

В тисячі містах всього світу пройшли в 2008 році конгреси Свідків Єгови під 
назвою «Керовані Божим духом». В червні-липні з цієї теми в Україні 
(переважно в обласних центрах) було проведено 29 конгресів. Конгреси 
працювали українською, російською, румунською, угорською мовами та 
мовою жестів. Щодня програма конгресу починалася і закінчувалася 
спільною піснею і молитвою (І.Вішко). 

Перебуваючи в Україні, король Швеції Карл ХVІ Густав відвідав село Зміївка 
(колишнє Старошведське) на Херсонщині. З цієї нагоди навіть дороги 
відремонтували. В названому селі вже 226 років живе шведська національна 
громада. Приїхали поселенці, яких Катерина ІІ переселила в Таврію, із 
балтійського острова Даго. Хоч в селі вже немає кірхи шведських лютеран, бо 
ж її прихопила для своєї громади Церква Московського Патріархату і 
надбудувала на ній церковну баню, але молитви шведською мовою проводять 
заїзжі із Швеції пастори в храмі німецьких лютеран в сусідньому селі. Під час 
відвідин королем Зміївки йому було сказано, що нібито в православному 
храмі проводяться і шведсько-лютеранські богослужіння і було навіть 
проведено спільну відправу двох священиків – православного і 

лютеранського. Шведи старшого покоління -мешканці Зміївки вміють ще 
співати старошведські молитви. Користуються вони старошведською мовою, 
яку вже в самій Швеції не почуєш. Нею говорили ще в ХVІІ столітті. Зміївські 
бабусі заспівали королівській четі гімн їх країни шведською мовою. Нині в 
Зміївці живе десь біля 110 шведів. Громаді шведів Зміївки надають велику 
допомогу їх земляки Йохан Боден і Карл Стерен, які заснували успішну фірму 
«Чумак» ще в 1993 році. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Харизматична спільнота «Посольство Боже» готує позив в суд на 

Національну телекомпанію УТ-1, в ефірі якої в програмі 
«Предупреждение» було продемонстровано викриваючий сюжет щодо цієї 
конфесії. Пастор «Посольства Божого» Сандей Аделаджа повідомив, що вони 
будуть вимагати установлення істини й компенсації. «Потрібно заставити їх 
платити за брехню. Кожний має відповідати за свої слова. Досить закривати 
очі на підтасовку фактів і брехню». 

Старший пастор церкви «Посольство Боже» Сандей Аделаджа (до речі, 
нігерієць за національністю) вважає, що лише завдяки національному 
настрою українського народу можна стати незалежними. Пастор Сандей 
сказав, що він особисто виступає за український націоналізм. «Тільки завдяки 
тому, що українці не стануть більше націоналістичними, боюся, що ця країна 
може повернутися під ярмо чи то російське, чи то польське, чи то угорське, чи 
то ще якесь», - спрогнозував лідер «Посольства Божого». Цю інформацію 
подав Християнський Мегапортапл Invistory. org з посиланням на ЛІГА. 

Сандей Аделаджа заперечив наявність виявів расизму в української нації. 
«Його немає. Я б сказав, що інше явище більше характерне українській нації – 
це націоналізм і напевне патріотизм. Але, на жаль, не для всіх українців». 
Продовжуючи думку, пастор Сандей зауважив, що той расизм, проти якого 
нині в Україні бореться «Посольство Боже», «це навіть не українське явище. 
Думаю, що це більше явище російське, яке перейшло сюди, в Україну. Але й 
Росія вже бачить, наскільки расизм шкідливий для репутації країни». 

Реагуючи на звернення віце-спікера ВР М.Томенка до Генеральної прокуратури з 
проханням перевірити на відповідність українському законодавству 
діяльність «Посольства Божого», президент Українського біблійного 
товариства Г.І.Комендант наголосив, що «для нас дуже важливо, ... щоб 
політики, навіть найвищого рівня, менше втручалися у питання 
духовного служіння і праці Церкви». В цьому слід розібратися, бо ж «коли 
наші політики стануть розбиратися з одним питанням, якоїсь однієї із Церков, 
то це буде перекидатися й на інші Церкви. Політики не повинні втручатися у 
внутрішньоцерковне життя, підтримуючи одних і засуджуючи інших, тому 
що це надто небезпечно» (Христианский мир. - №35). 
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Після того, як з’явилися на екранах телебачення передачі з критикою Посольства 

Божого, Сандей Аделаджа вирішив частіше виходити в ефір з 
пропагандою свого вчення. «Ми розуміємо, що молодь повинна йти в ЗМІ, 
популяризувати Бога і цінності Царства, - зауважує старший пастор конфесії. 
– Троє наших вже працюють у ЗМІ, ще троє вчаться». «Слава Богу, що ми 
тепер на ТРК «Київ». 

 
 

МУСУЛЬМАНИ   В  УКРАЇНІ 
 

Сімферопольська міська рада ніяк не заспокоїться з приводу ділянки землі 
на вулиці Ялтинській під будівництво там соборної мечеті мусульман 
всього Криму. Московській Церкві вона виділила землю в центрі міста. А тут 
налагодила вже не на один рік судову тяганину і дійшла з нею вже аж до 
господарчого суду України в Київ. Тепер цією аферою Сімферопольської 
влади займається вже Верховний суд України. Як на нас, то за тієї ситуації, 
яка склалася, коли окупанту землю дають в першу чергу, а ти, як господар, 
маєш існувати в ролі бідного родича, оправданим буде силовий захват землі, 
розгортання будівництва мечеті при масовій підтримці цього кримо-татарами 
Автономії. 

Відновити зруйнований турецький мінбар ХVІІ століття і зняти Божу Матір 
з мінарету, що розміщений поруч із кафедральним костелом Петра і Павла в 
Кам’янці-Подільському, припинити екскурсії на мінарет і забрати його у 
римо-католиків, вимагає мусульманська громада «Партія Аллаха». І не тільки 
забрати, а й передати громаді цю історичну й архітектурну пам’ятку у вічне 
користування. Звернувшись з таким позовом до Хмельницького 
господарського суду, громада одержала відмову на тій підставі , що ще в 1991 
році Хмельницька обласна рада передала весь комплекс римо-католицькій 
церкві. Якщо звернутися до історії, то мінарет дійсно збудували турки в ХVІІ 
столітті, перетворивши водночас костел в мечеть. Після відвоювання 
поляками Кам’янця, на мінарету було встановлено статую Божої Матері. 

«Кожну людину спасе віра в Аллаха і праведний спосіб життя, - вважає 
муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв. – Нині в Криму з’явились 
радикальні рухи подібні до Хізб-ут-Тахрір, які прагнуть розколоти наш 
кримськотатарський народ. Я вважаю, що якби в Криму мільйон людей 
сповідували іслам і в них в руках були б державні структури, то не було б 
такої кількості радикальних угрупувань. Вони створені для того, щоб ми між 
собою сварилися, не дружили» (Украина и исламский мир. - №1). 

Той, хто їде в якусь мусульманську країну, має добре знати традиції ісламу, 
не ігнорувати закони цих країн, щоб не попасти в небажаний просак, а то й 
бути ув’язненим, якщо не страченим. Нещодавно в Єгипті арештували групу 
українських відпочиваючих, які розпивали в автобусі алкоголь під час посту 
Рамадана. Гості Єгипту купили спиртне в готелі, а розпити його вирішили під 
час екскурсії. На попередження гіда-перекладача прозвучало «наше 

українське». Вийшовши з автобуса, напівп’яні хлопці стали приставати до 
мусульманок з вимогою «відкрити личико». Їм всім світилася в’язниця. 
Спасло цих відпочиваючих від такого покарання консульство України, але 
кожному прийшлося заплатити по 3 тис. доларів штрафу і негайно бути 
депортованим. 

На Лисій горі біля села Юрківка на Запоріжчині археологи розкопали 
велике татаро-монгольське поселення, якому більше шести століть. На 
арабських картах воно позначене як «Мертве місто». Італійці його називали 
«Сім мечетей». Так ось фундаменти і частину стін однієї архітектурно 
незвичайної форми мечеті вдалося знайти й почати розкопувати. Мечеть 
надто велика. На кути мечеті вийти не вдалося, хоч виконано великий обсяг 
робіт. 

Громадські організації кримських репатріантів, Меджліс і Муфтіят 
засудили одноосібно написане головою кримськотатарської організації 
«Міллі фірка» - -«Народна партія» Васві Абдураїмова лист на ім’я 
Президента РФ Медвєдєва, прем’єр-міністра Путіна, Президента Татарстану 
Шаймієва з проханням від імені РФ захистити корінний та інші мало чисельні 
етноси Криму від геноциду, який нібито йде від націоналістично 
налаштованої влади України. Зрозуміло, що цей лист було спровоковано 
тими, кому він адресований. Громадські організації Криму, коментуючи лист 
Абдураїмова, зауважили, що він адресований тим, хто постійно надає значну 
матеріальну і технічну допомогу тим, хто регулярно виступає із 
антитарськими заявами і всіляко протидіє облаштуванню кримських татар на 
своїй рідній землі. 

Свято розговіння Ураза-Байрам, яке знаменує завершення місяця Рамазан, 
відбулося в київській мечеті Ар-Рахма. Почалося святкування із спільної 
молитви, потім була роздача подарунків, трапеза. Мечеть була переповнена, 
бо ж на святкування прийшло біля тисячі київських мусульман. Серед 
молільників посли мусульманських і арабських країн. Офіційної статистики 
того, скільки мусульман проживає в столиці України, немає, але в Духовному 
управлінні мусульман України вважають, що не менше 10 тисяч. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Протягом ближніх десятиліть єврейське населення в країнах, що зросли на 

теренах СРСР, зникне. Це – прогноз недавнього прем’єр-міністра Ізраїлю 
Ехуда Ольмерта, що ґрунтується на утаємниченому звіті, який підготувало 
урядове Бюро по зв’язках з єврейством Східної Європи. Нині на територіях 
постсоціалістичних країн проживає до 1,5 млн тих, хто підпадає під дію 
ізраїльського Закону про повернення. Правда, більшість їх практично не 
мають вже нічого, що пов’язувало б їх з єврейством. Якщо євреї в країнах 
теренів СНД, в т.ч. й в Україні, будуть тими ж темпами асимілюватися, як це 
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було в попередні роки, то через одне покоління, а це 30-40 років, їх тут не 
стане (Єврейські вісті. - №9). 

Протягом декількох років могила хасидського праведника Нахмана в Умані 
знаходилася під своєрідним арештом. Виник конфлікт між лідерами 
брацлавських хасидів і підрядником, який відповідав за благоустрій території, 
що прилягає до місця поховання. В Конфлікт втрутився президент ЄАЄК 
Олександр Машкевич і добився угоди з підрядником. Останній підписав 
договір, яким зняв претензії щодо території і поховання. Відтак хасиди тепер 
можуть освоювати цю територію й завершити будівництво синагоги 
(Хадашот. - №9). 

У Львові біля зруйнованої синагоги Золота Троянда відкрили єврейський 
ресторан. Особливістю його є те, що тут немає цін на пропоновану їжу: 
потрібно торгуватися. При вході на вас одягнуть чорну шляпу із єврейськими 
пейсами. Кухня пропонує як традиційні єврейські блюда, так і місцеві 
галицькі. 

В 110 свою річницю синагога Бродського одержала дорогий подарунок еміра 
Кувейту – сувій сефардської Тори, написаний понад 500 років тому. Тору 
такого віку не має жодна синагога України. З’явились на свято посли Ізраїлю, 
США, Канади, спонсор відновлення синагоги Вадим Рабинович, мер Києва . 
На свято також приїхав відомий співак Йосип Кобзон й заспівав разом зі 
всіма «А-вейну Шалом Алейхем». 

Заступник директора єрусалимського Інституту хасидизму Даніель Снайдер 
розповів про хасидів наступне: «Тих паломників, які приїздять на могилу 
духовного вчителя рабе Нахмана умовно можна поділити на три групи: 
ізраїльські ортодокси; менш релігійні і більш заможні хасиди із США й Зах. 
Європи; нарешті, євреї із колишнього Радянського Союзу і Східної Європи. 
Саме останні створюють своєю поведінкою багато незручностей уманчанам. 
Хасидські громади традиційно поділяються на тих, хто заробляє, до того ж 
по-великому, і тих, хто живе за рахунок допомоги багатих одновірців. 
Традиційний бізнес хасидів – це нерухомість, торгівля, фінансовий ринок. До 
того ж, представники різних течій хасидизму мають свої коньки. Так, 
самарські хасиди контролюють частину американського ринку кошерного 
м’яса з річним обігом в 4 млрд доларів. Але хасидизм – не тільки релігійна 
течія, а й фінансова імперія. Вони мають свої банки в багатьох країнах світу 
(24. – 1 октября). 

Хасиди знову їдуть до Умані. Біля третини квартир в будинках, які 
розташовані в Умані близько до могили Нахмана, вже скуплено. 
Паломники цього року платили за оренду трьохкімнатної квартири по 120 
дол. за добу. На паломництві хасидів заробляє не місто, а уманчани, здаючи 
їм свої квартири. Правда, при цьому вони рискують, бо ж в суботній день 
паломник нічого не може робити, навіть закрити кран, з якого тече вода. 
Прочани можуть спокійно спостерігати, як через умивальник витікає вода, 
заливаючи сусідів внизу, але закрити кран не наважуються. Ось що 
розповідає уманчанка Галина Лебідь: «Деякі паломники, буває, так 

напаскудять, що після них треба новий ремонт починати. Мої батьки 
посварилися з одними хасидами. Вони всі вихідні какали в нашій кухні 
просто на підлогу. Більше їх не прийматимемо» (Газета по-українськи. - 
№167). «Не розумію їхньої логіки,- обурюється Петро Висоцький. – 
Натиснути в туалеті ручку зливного бачка – це гріх, а опорожнятися у куточку 
кімнати, де живеш, коли забивається унітаз, виявляється, цілком природно! 
Або ж можуть забити козеня і смажити його на вогнищі просто на паркеті». 
Уманчани приймають з більшим бажанням хасидів з європейських країн, ніж 
з Ізраїлю чи Росії. Бо ж останній бізнес їм скоріше за збиток із-за наступних 
ремонтів. До того ж, хасиди-гості в Умані поводяться так зухвало, що не 
відчувається, хто тут гості, а хто господарі. «Таке враження, що це ми до них 
приїхали, - говорить уманчанин Леонід Франчук. – Вони навіть звернулися до 
місцевої влади, щоб вона обмежила на час їхнього паломництва перебування 
нас на вулиці, насамперед жінок, і примусити принаймні українок носити 
довгі спідниці та закривати руки та шию... На кожному кроці патрулюють 
спецпідрозділи міліції з автоматами і службовими собаками. Але від кого їх 
охороняють? Це нас треба захищати, а не хасидів». Плювок в обличчя або 
лайка від прочанина на вулиці – явище доволі звичне. Хоч більшість 
паломників поводиться чемно, але є й багато таких, для яких культура 
поведінки не існує. Навіть був випадок, коли хасид ганявся із сокирою в руках 
за господарем, порубав його автомобіль. Зрозуміло, що не маючи на те 
спеціальних коштів і «заробляючи» мізер на паломництві, 80-тисячній Умані 
тяжко приймати до 20 тисяч приїзжих.хасидів. В цьому році, окрім гостей з 
Ізраїлю, були із США, Франції, Італії, Іспанії, Росії, Швеції, Бразилії, 
Австралії. Ісландії. В переддень святкування єврейського Нового року в 
приміщенні колишньої ветлікарні було відкрито синагогу. В ній водночас 
можуть молитися до 5 тисяч хасидів. В аеропорту «Бориспіль» в цьому році 
для прийому паломників обладнали спеціальний термінал (А.Колодний). 

В Кіровограді група юнців шукала компоненти для виготовлення бомби, 
якою вони хотіли зірвати синагогу. Злочин вдалося вчасно відвернути. 
Терористичну групу зібрав колишній правоохоронець, який начитався «Майн 
Кампф» Гітлера. Члени групи поширювали в місті листівки антиєврейського 
змісту. 

В Києві відкривається третій (після Лондона і Єрусалима) офіс 
Європейської єврейської ради. Про це повідомила прес-служба 
Всеукраїнського єврейського конгресу. А це тому, що в Україні проживає 
одна з найчисельніших громад євреїв Європи. 26 жовтня відбувся в Києві 
масштабний форум керівників єврейських організацій континенту. На нього 
приїхало біля півтори тисячі гостей з різних європейських країн і різних 
єврейських спільнот, які навіть до київського форуму конфліктували між 
собою. Сенсацією стало те, що, поруч з президентом Європейської ради 
єврейських громад Джонатаном Джозефом, побачили президента 
Євроазійського єврейського конгресу Олександра Машкевича. Зокрема 
досягнуто угоди щодо проведення загальноєвропейського моніторингу 
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антисемітизму і ксенофобії, реалізації сумісної програми «Паспорта Європи», 
що передбачає роботу з єврейською і мусульманською молоддю. Початком 
загальноєвропейської співпраці єврейських громад стане запалення в цьому 
році керівниками єврейських громад ханукальних вогнів в Брюсселі. Мала 
місце зустріч їх з впливовими українськими політиками. Форум продовжив 
свою роботу у Ялті. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ  РЕЛІГІЇ 
 
Диво-сосна росте на околиці села Вежиця на Рівненщині. До неї почалося 

масове паломництво. Товстелезний стовбур царя-дерева неможливо охопити 
навіть утрьох. Сосну огородили штахетками. Віднедавна вічнозелена красуня 
чимось занедужала й поволі всихає. Поруч валяється десь 60-сантиметрова 
колода. Кажуть, що то відламана її шоста гілка. До сосни йдуть на поклін 
майже щодня. Поруч – капличка. Із-за того, що сосну вважають оберегом 
села, то вона й зветься цар-деревом. В навколишніх селах бувають різні біди й 
нещастя. А ось у Вежиці, так вважають, завдяки магічній силі сосни їх ніколи 
не було. Поклоніння дереву існує вже протягом життя багатьох поколінь 
вежичан, а це не одна сотня років. Був у селі один такий, який погрожував 
звести під цар-деревом хату, але залишив фундамент і поїхав десь світ за очі. 
Люди бачуть, що їхня сосна вже не така «кучерява та весела», як колись те 
було, стоїть сумна й мовчазна. Прагнуть її чимось підлікувати, але, кажуть, 
певно набрала на себе багато горя, а тому й завершує свої роки. 

Президія Асоціації кримських караїмів «Кримкарайлар» у зв’язку із 
опублікуванням Повідомлення М.Абкович і проф.. Ш.Пилецького від імені 
польських караїмів й інформацією, яка надійшла з Росії і Литви, розглянула 
питання про так звані «Центральное Духовное управление руських караимов 
за границей (г.Кіпрісчі, Ізраїль) та «Международный институт крымских 
караимов» (г.Кефелі, США). Ці псевдо караїмські організації відірвані від 
Батьківщини і коріння караїмізму, не поважають самосвідомість народу, 
спотворюють описання історії його виникнення, загальну історію і релігію, 
брешуть на всенародно обраних лідерів караїмів, нахабно використовують 
символіку кримських караїмів, видруковують хибні матеріали про караїмів, 
прагнуть підмінити або очолити діючі вже організації кримських караїмів. 
«Кримкарайлар» рекомендує національно-культурним товариствам, які 
входять до Асоціації, не брати участі у заходах названих спільнот. 
«Кримкарайлар» звертає також увагу на спроби утворити в Україні 
псевдокараїмські організації з тим, щоб привласнити історичну спадщину 
караїмів, зокрема храми-кеннаса в Харкові і Києві, обійшовши при цьому 
Духовне управління караїмів України ( Къырым къарайлар.- №11). 

 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Щоб не допустити тих кривотолків, які інколи з’являються в пресі щодо Церкви 

Ісуса Христа Святих останніх днів або як її частіше (хоч і некоректно) 
називають Церкви мормонів, офіс Церкви видрукував українською мовою 
інформативного змісту бюлетень. Називається він – «Церква Ісуса 
Христа Святих останніх днів». Читач тут знайде в короткому викладі 
історію конфесії, основні положення її віровчення (зокрема вміщено повністю 
«Уложення віри ЦІХСОД»), що засвідчує її християнську природу. Є блоки 
про храми Церкви, гуманітарну діяльність, відносини з органами влади, 
місіонерство, мормонську сім’ю. Розповідається про місто Солт-Лейк-Сіті 
(США), де знаходиться центр конфесії. 

Під Харковом з’явилася чи то релігійна секта, а чи ж просто примітивна 
комуна. Називалася вона, діючи спочатку в Росії, ПОРТОС – 
«Поэтизированнное объединение разработки теории обшенародного счастья». 
Щастя, за Ю Давидовим, це «сума позитивних емоцій, які домінують над 
негативними Це повторна спроба в такий спосіб провести перебудову 
суспільства, бо ж перша була ще в роки Радянської влади в селі Машково під 
Москвою і керівникові комуни Юрію Давидову разом із своїми однодумцями 
прийшлося по шість років посидіти за решіткою. Тепер комуна називається 
СПАРТА – Сільськогосподарча поетизована асоціація розробки трудової 
активності. Маючи декілька гектарів землі, поселенці (а їх біля 30 віком від 20 
до 55 років) обробляють її, вирощують врожай, тримають підсобне 
господарство – корови, свині, кролі, коні... На одного комунника припадає 
125 кг м’яса щорічно. В магазині купляють лише сіль, цукор і сірники. 
Чоловіки тут живуть окремо від жінок, про секс не думають, а відтак дітей не 
мають. В комуні все життя організоване за банальними гаслами (типу: 
«Подъем сельского хазяйства – это сейчас наша линия фронта»). Весь вільний 
час мешканці поселення використовують для складання віршів. Тут панує 
сухий закон. Все тут спільне – посуд, домашній інвентар, інше. За обліком 
морале мешканців комуни слідкують спеціальні інструктори. Вони прагнуть 
новачків відлучати від шкідливих звичок. «Нелюди злобного нраву» довго в 
комуні не затримуються. Всі будівлі комуни мають свої власні імена: 
корівник –Лікург, сарай будматеріалів – Гоголь, інші сараї - Пушкін, 
Хмельницький тощо. На честь Сталіна, як людини злої, назвали в комуні 
туалет. Ю.Давидов вважає, що в СПАРТІ вдалося розробити технологію того, 
як зробити людей в Україні щасливими. Тут існує строга дисципліна. Якщо ти 
не можеш її дотримуватися. То повертайся до своєї попередньої домівки. 
Відомий психотерапевт Олег Чабан СПАРТУ оцінив так: «Я думаю, що це 
секта. Тому що декларуються рамочні відносини і культивування певних ідей. 
Ідеї спрямовані на зміну особистості, але не на її розвиток. Все починається як 
гра, вибудовується на дитячих інстинктах: об’єднання, змагання. Потім 
переходять на з’ясування того, що є «людина», «надлюдина» та ін. В комуні 
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постійно фіксують «коефіцієнт життєвої сили» кожного. (Сегодня. – 28 
жовтня). 

В Росії на 11 років засуджено Григорія Грабового за шахрайство з обіцянками 
повертати до життя померлих. Зрозуміло, що за значну грошову винагороду. 
Грабовецький рух з’явився і в Україні. У вагонах метро можна було читати 
маленькі гаселка: «Свободу Грабовому!», хоч певно мало хто знає хто-то є. 
Але ось в Криму, в Алушті в серпні (раніше – в Харкові) діяв спеціальний 
табір для підвищення кваліфікації «світил» вітчизняного воскресительства, 
глибокого вивчення праць Г.Грабового. Для них читали спеціальні лекції учні 
Грабового. Тут були вже й такі особи, які нібито повернулися з того світу. 
Коли їм показували фотографії когось із рідних, які відійшли у світ небуття, й 
питали, чи вони там часом не зустрічалися з ними, то ті на повному серйозі, 
трошки пригадуючи, подумавши відповідали: «Здається, що я бачила його». 
На тому світі нібито все добре і нікому з його мешканців нічого не треба. На 
питання кореспондента КП Олександра Мєшкова одній із подвижниць 
Грабового чому вона не залишилася там, прозвучала відповідь: «У мене є 
місія на Землі. Я хочу спасти цю планету. Якщо хочеш, то я займуся 
воскресінням твого брата». Як зауважує кореспондент, «масоване 
бомбардування свідомості з використанням елементів гіпнозу, театральним 
заламуванням рук здатне знести кришу у вбитої горем людини». Інший 
кореспондент газети Володимир Ворсобін зауважив: «Це лише здається , що 
від віри в оплачуване воскресіння застрахована кожна здравомисляча людина. 
Я розмовляв із новичками секти. Це звичайні любителі езотеріки. Зовсім 
нормальні люди, які захоплюються окультизмом точно так, як 
домогосподарки захоплюються дешевими романами. Частина цих , здавалося 
б, здравомислячих людей залишалися тут. При цьому вони слідували саме 
життєвій здоровій логіці! Спочатку із-за допитливості. Потім із розрахунку 
використати хоча б маленький шанс (а раптом воскресіння все ж можливе)» 
(Комсомольская правда в Украине. - 6 вересня). 

Газета «День» (№163) виявила зразок сповідування свободи віросповідань. У 
своєму числі за 12 вересня вона видрукувала велику інформативну статтю К. 
Гудзик про Церкву Ісуса Христа Святих останніх днів. Хоч храм свій 
конфесія тільки будує в Києві, але в Україні діють 58 її організацій. Як і всі 
інші християнські Церкви, ЦІХСОД вважає себе єдиною істинною 
християнською церквою. К.Гудзик толерантно і конфесійно незаангажовано 
описує діяльність будинків зборів Церкви, її місіонерство. «Невеликі за 
чисельністю християнські церкви часто мають більш «м’який» стиль 
існування і займаються, головним чином, своїми церковними справами, - 
відзначає кореспондентка. – На них начебто написано: «Ми нікого не чіпаємо, 
займаємося своєю паствою, будуємо церкви, допомагаємо один одному, 
виховуємо дітей». 

 
 

МІСТИКА В  УКРАЇНІ 
 
Традиційно 31 жовтня в день найбільш містичного свята Хеллоуїна 

зустрічаємо молодих людей в одязі нечистої сили і з головою з гарбуза, де 
через «очі» світять свічки. Традиційним місцем накликання злих духів для 
киян є Лиса гора. Як засвідчує один із організаторів святкування за прізвищем 
Курі, святкування відбувається тут біля так званої «другої патерни» - це б то 
тунелю, в якому встановлюють звукові пульти, колонки, а перед ним 
відбувається своєрідне містичне театральне дійство. Якщо хтось з киян не 
хоче їхати на Лису гору, то можна завітати в Зелений театр чи на Замкову 
гору. Костюми до Хеллоуїна (ангелочка, відьми, вампіра, диявола тощо) 
можна купити в київських магазинах ціною 50-500 грн, а то й взяти на прокат. 

Хеллоуїн порівняно нещодавно був занесений до нас із Скандинавії, але вже 
встиг стати любимим святом, особливо для молоді. Його відзначають в 
останній день жовтня. Згідно кельтської легенди, з цього дня до влади 
приходить бог мертвих і холоду, який забирає в полон Сонце. Духи в цей час 
можуть легко попасти у світ людей. Щоб вони їм не зашкодили, треба під них 
«замаскуватися» - нарядитися в костюми нечисті. А щоб демони не пролізли в 
наше житло, не треба повністю на ніч гасити світло. Потрібно на всю ніч 
залишити маленький вогник свічки. Ідеальним «будиночком» для неї буде 
гарбуз, замаскований під голову нечисті (Сегодня. – 28 жовтня). 

За кількістю місць із «збування мрій» Київ може позмагатися хібащо з 
Парижем. Діва-невдачниця Проня Прокопівна нібито допомагає тим, хто 
ніяк не може вийти заміж. Візьми лише Проню за руку і все буде о-кей. Щоб 
допоміг у фінансових справах Паніковський, треба під його ліву ногу 
покласти будь-яку монету. Всі ваші побажання збудуться, якщо ви проведете 
своєю рукою по вухах і хвосту кота біля Золотих воріт. Цьому допомагає і 
крокодил будинку химер на Банковій, але попробуй його знайти серед того 
«зоопарку», який оздоблює дах будівлі. Липа-бабуся біля історичного музею 
допомагає уникати сімейних сварок. А ось щоб шлюб ваш був міцним, 
візьміть замочок із ключами, постійте, як закохані, на Мосту поцілунків (його 
ще називають Чортовим), зачепіть замочок на одну із його перил, замкніть, а 
ключі закиньте подалі в паркові хащі. 

Брати Капранови вважають Україну «містичною країною». «Все залежить 
від того, як ми дивимося навколо себе і що ми шукаємо, а дивне завжди 
поруч, -наголошують вони. - Ви можете вибрати будь-яке село і вам там 
обов’язково розкажуть, де живе відьма, хто вміє яйцем «викачувати», на кого 
«наврочено». Кожний українець зустрічається з чудесами і містикою, інша 
справа чи помітив він ці «зустрічі». Справа в тому, що містика існує на межі 
сприйняття й реальності. Тільки професіонали , медіуми і мольфари, можуть 
повернутися до неї обличчям». Брати говорять, що вони на Миколаївщині 
бачили русалок, а в Києві – вовкулаку. Вважають, що домовики живуть в 
Києві на багатоповерхівках. В праці Громовиці Бердник «Знаки карпатської 
магії» описано містичний світ Карпат (Газета по-киевски. – 9 вересня). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ  І  СВІТ 
 
В Росії викликала обурення оприлюднена і поширювана в країні лекція 

доцента Тюменського нафтогазового університету Світлани Шестакової, 
яка була установкою для викладачів «Основ православної культури». В 
цій лекції Шестакова послідовників Римо-Католицької Церкви називає 
«єретиками», які стали ґвалтувати народ із-за неблагодатності своєї Церкви. 
Іудейське причастя Шестакова витлумачує як кров православних людей, а 
іудейську мацу як згусток крові християн. Лютера лектор подає як 
розпустного монаха, який помер, грішучи в ліжку з монашкою. Індуїзм у 
Шестакової - деструктивний культ із педофільними замашками, іслам – 
просолене християнським світоглядом лжевчення Мухаммеда, 
п’ятидесятництво – сатанинський культ, що веде до самогубства, а Свідки 
Єгови – культ комерційного спрямування. Писання Шестакової не знайшло 
негативної оцінки ні з боку Московського Патріархату, ні з боку Тюменської 
православної єпархії. А, як відомо, мовчання – ознака згоди. То ж обурення 
лекцією сягнуло меж Тюмені. 

Папа Бенедикт ХVІ і Вселенський Патріарх Варфоломій І 18 жовтня 
відслужили спільну літургію у Ватикані. Вони закликали католиків і 
православних об’єднати зусилля у боротьбі з релігійним фундаменталізмом. 
Понтифік назвав Богослужіння «радісним досвідом єдності, нехай і не 
найдосконалішого, однак правдивого й глибокого». 

Храм Гробу Господнього в Єрусалимі може обвалитися. Він став 
небезпечним для життя людини. Він може будь-коли обвалитися на туристів, 
які там бувають буквально натовпом. Проте до ремонту приміщення не 
можуть приступити із-за давнього протистояння Ефіопської православної і 
Коптської Церков, які вважають себе власниками храму. 

Свій статус «Третього Риму» Москва утверджує в новий спосіб. Як 
повідомив генеральний секретар Російської конференції єпископів Ігор 
Ковалевський, тут вбито двох католицьких священиків. Тіла вбитих знайшли 
в їхньому помешканні в центрі російської столиці. Померли вони від 
нанесення численних поранень гострим предметом. Загиблі належали до 
католицького ордену «Спільнота Ісуса». То ж маємо реальні сліди наслідків 
прагнень Ватикану до цілування з Московською Патріархією. В народі 
кажуть: скільки вовка не годуй, а він все одно в ліс дивиться. 

Нині часто пишуть про явище дехристиянізації, що вражає народи давньої 
християнської традиції. Проте сучасний досвід життя католиків, зокрема у 
Франції, дає реальні приклади оновлення релігійного пошуку, поверненя 
до поняття святості і молитви. Одним із виявів такого оновленя є поява 
численних християнських спільнот і об’єднань, які є своєрідним дитям 
Матері-Церкви. Вони несеуть в собі щось неповторне і нове, але водночас і 
закорінене в досвід минулих поколінь. «Святий Дух, - читаємо в 

«Католицькому Віснику», - завжди покликав до життя нові згромадження, бо 
це є необхідним для життя Церкви». У наш час виникають нові спільноти, що 
віддзеркалюють нові актуальні потреби світу, є формою реакції на духовні 
потреби сучасності. Їх не можна протиставляти раніше існуючому. До того ж, 
може й не коректно називати їх «новими», ніби вони відокремлюються від 
традиційної науки Церкви. Вони повертаються до джерел і проголошують 
Євангелію сучасною мовою, бо ж жива традиція містить у собі два 
взаємопов’язані аспекти – збереження та відновлення. Таку нову католицьку 
спільноту від секти відрізняє послух Папі і єпископам, вірність традиції, 
справжня єдність із реальністю Церкви, відкритість до зовнішнього світу та 
ін.. Нові церковні спільноти не постали через діяльність церковної ієрархії і не 
були заздалегідь придумані якоюсь церковною інституцією. Вони з’явилися 
не з метою перешкоджання діяльності інших. До таких спільнот, наприклад, у 
Франції можна віднести «Еммануїл», «Нова Дорога», «Спільнота Блаженств» 
та ін. (Католицький вісник. – 14 вересня). 

Сьогоднішньому суспільству, як це відзначає британський професор Френк 
Фуреді, стає все складніше «діагностувати» гріх з моральної точки зору. 
«Ті вчинки, які в недалекому минулому засуджувалися як гріховні, - відзначає 
соціолог, - більше не оцінюються з моральної точки зору, їм ставлять діагноз, 
використовуючи мову терапії. Смертельні гріхи перетворилися у поведінкові 
проблеми, які потребують лікування, а не покарання. Сучасні люди «не 
просто відчужені від світу релігії, а й втрачають здатність приписати акт 
грішіння людській поведінці». 

Кардинал Уільям Левада виступив проти вільного коментування текстів 
Біблії. Лише в «живому церковному Переданні», заявив він, - Священне 
Писання може й повинне «розумітися як дійсне Слово Боже». «Це передбачає 
відмову від суб’єктивного або чисто експериментального витлумачення, або 
наслідків однобічного витлумачення, нездатного вмістити в собі глобальний 
сенс того, що впродовж віків спрямовувало Передання всього Народу Божого. 
З цієї точки зору народжується необхідність і відповідальність Учительства, 
покликаного бути достовірним витлумачувачем Слова Божого на служінні 
християнському народу і для спасіння всього світу». 

Фонд Бертельсманна (Німеччина) провів дослідження релігійності в Європі. 
Було опитано 21 тисячу осіб в 21 країні континенту. Предметом дослідження 
була насамперед релігійність, а не просто конфесійна належність та 
самоідентифікація. Анкета включала сто детальних питань про віру в Бога, 
релігійний досвід та інтерес до релігії. З’ясувалося, що європейці більш 
релігійні, ніж прийнято вважати. Зі всіх опитаних 74% вважають себе 
релігійними, з них 25% - надто. Найбільша кількість таких в Італії і Польщі, 
найменша – у Франції. Значна частина респондентів всіх вікових категорій 
назвала свою віру індивідуалістичною і такою, що охоплює повністю всі 
аспекти традиційної релігійності. Дослідження засвідчило, що Європа загалом 
живе християнськими цінностями, що релігійний фактор виявляє й надалі 
значний вплив на її соціально-культурне життя. 27% опитаних заявили, що 
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вони не належать до жодної церкви, 92% вважають, що в релігії все ж є якесь 
зерно істини. У 42% віра має скоріше пантеїстичний характер, бо ж вони Бога 
ототожнюють із якимсь Вселенським Розумом. Про щотижневе або ж 
нерегулярне відвідування храмових богослужінь заявило 90% поляків, 75% 
італійців, 45% французів і 44% німців. 

Близько 98% жителів Греції належать до Православної Церкви, яка визнана 
Конституцією країни «провідною релігією». Незважаючи на це, грецький 
уряд 27 серпня скасував обов’язкові уроки релігії в школах, що, зрозуміло, 
викликало обурення Церкви. Ухвала уряду відповідає тій світськості, яку 
прийняла країна, щоб стати членом Євросоюзу. 

Дорікати когось у смерті царя Миколи ІІ і робити із нього мученика «за веру 
и Отечество», як це засвідчила явно промосковська газета «Сегодня», ніяк 
не можна. «Ныне у Николая ІІ много поклонников, -пише у своїй добірці 
явно українофобськи налаштований Бузина. – Но, если кто и был предателем, 
так это он. Цар, отрешившись от трона, предал сам себя и свою Россию. За это 
он и поплатился смертью в екатеринбургском подвале. А мог бы победить, 
как его прадед Николай І декабристов, и спасти свою страну от кровавой 
бани. Или, по крайней мере, погибнуть с оружием в руках». 

В 1994 році в Єрусалимському Троїцькому храмі Російської духовної місії Аллу 
Пугачову й Пилипа Кіркорова, який став її четвертим чоловіком, вінчав заст. 
голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату 
єпископ Марк. На слухи про нове вінчання Алли вже із Максимом Галкіним 
владика відреагував так: «Аллі Борисівні Пугачовій треба більше думати 
про каяття, ніж про «сожительство» з черговим хлопчиком. Їх ніхто б не 
став вінчати повторно без нашого благословення. Благословення у нас 
ніхто не брав, відтак їх там не вінчали». Слова єпископа дійшли до 
Пугачової, яка заявила, що вона з Максимом не збирається вінчатися, бо ж 
вони і так «просто живуть і радіють життю». Водночас Кіркоров, показавши 
перстень, заявив, що він залишається вінчаним з Аллою. 

В Кьольні (Німеччина) пройшов перший всесвітній «Конгрес проти 
ісламізації». В його роботі взяло участь біля 1500 представників різних 
правових організацій з багатьох країн світу. Мета Конгресу – організація 
протидії поширенню ісламу в Європі. На сайті Конгресу звучало: «Ми не 
бажаємо, щоб наш континент став «Євразією» чи новим Вавілоном». За 
закликом ряду політичних та релігійних , в т.ч. й мусульманських, організацій 
біля Кьольнського собору відбувся великий мітинг протесту під гаслом 
«Конгрес – це нацизм!». Щоб не допустити протистояння ісламістів і 
антиісламістів, влада міста відмінила мітинг під гаслом «Немає місця 
мусульманам у серці Європи!». Раніше уряд Німеччини намагався не 
допустити проведення названого Конгресу, але суд, посилаючись на статті 
про свободу совісті, його дозволив.  

В Єрусалимі продовжуються спроби ліквідації мусульмано-християнської 
присутності і активна його іудаїзація. В місті діють безперешкодно 
угрупування ізраїльських екстремістів, що займаються псуванням майна 

мусульман і християн. Про це говориться в доповіді експертів із Фронту 
захисту Єрусалима. 

«Бога нема!». Автобуси із таким написом з’явилися в рамках рекламної 
кампанії атеїзму в Лондоні. Тридцять автобусів з такими написами 
їздитимуть упродовж місяця вулицями столиці Англії. Правда, за змістом є й 
інші написи. Зокрема: «Очевидно, що Бога нема. Досить непокоїтися, 
втішайтеся життям!». Акцію організувала британська журналістка Тріан 
Шерін як реакцію на повчання релігійної реклами про пекельні муки всіх 
нехристиян. «Атеїсти прагнуть жити у світській державі, хочуть мати світську 
школу і світський уряд», - заявляє Шерін. Багато грошей на цю антирекламу 
дав письменник Ричард Докінч – автор книги «Омана під назвою Бог». 

В Іорданії побудували мечеть на честь Ісуса Христа, якого мусульмани 
сприймають як одного із пророків. «В такий спосіб ми хотіли наголосити на 
тому, - сказав імам міста Мадаба, - що Ісус – також і наш пророк, що його 
шанують всі мусульмани». На фасаді мечеті розміщені цитати з Корану, в 
яких йдеться про Ісуса і Божу Матір. 

Під час слухань на тему «Проблеми законодавчого забезпечення протидії 
злочинності на грунті національної, расової та релігійної нетерпимості» в 
Державній думі РФ виступив єпископ Амвросій. Він зокрема назвав 
категорично недопустимим створення федерального органу виконавчої влади 
з проблем діяльності релігійних організацій в РФ, назвавши його 
спадкоємцем Ради із справ релігій при Раді Міністрів СРСР. «Сьогодні немає 
тих питань, для вирішення яких потрібно утворювати такий орган, - заявив 
владика. – Утворення федерального органу виконавчої влади з проблем 
діяльності релігійних організацій призведе до бюрократизації і формування 
умов для корупції». Єпископ водночас піддав критиці спробу поставити під 
контроль міністерства освіти освітянські програми духовних навчальних 
закладів, але при цьому владика чомусь не сказав про ту нахрапистість, з 
якою Московський Патріархат ( в тому числі й в Україні) прагне пропхнути у 
світську освіту свої навчальні предмети, навіть ревізувати навчальні програми 
з різних предметів світських шкіл. Тоді чому б державі не провести аналіз на 
науковість тих богословських предметів, які читаються в духовних 
навчальних закладах, подивитися, якими знаннями з точки зору здобутків 
сьогоднішнього дня науки і культури наповнюють семінаристів 
(Православная Москва. - №19). 

В Німеччині кожний громадянин, який не є атеїстом, зобов’язаний платити 
на церкву податок. «Відрахунок на Церкву роблять всі, хто працює, - 
розповідає податковий радник Ганс Батман. – І це виправдано, адже церкви 
надають людям багато безплатних послуг. Приміром, у дитячих садках чи 
лікарнях. Але зрозуміло, що насправді нічого безплатного у світі нема. Тож 
завдяки цим внескам Церква може допомагати тим, хто справді потребує 
безплатного догляду за дітьми, харчування чи лікування». А як бути із тими, 
хто не користується безплатними послугами церкви? «Будь-хто може тоді 
написати заяву про вихід із своєї Церкви – і все. Він більше не платитиме. Але 
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погодьтеся, що дуже складно у нас офіційно назвати себе безбожником. Мало 
хто наважується на таке. Наша віра – найкраще, що ми маємо. І милосердя і 
бажання допомоги – невід’ємна її частина. То ж чому би не дати гроші на 
Церкву?» - сказав Ганс Батман. 

Отець-грузин Ніколо брав участь в пікетуванні російського посольства. 
Російську агресію проти його країни він прокоментував так: «Ми вже не 
говоримо про те, що ця країна є православною чи неправославною, про це 
вже мови немає. Ця країна є православна в лапках. Я б взагалі поставив під 
сумнів її християнські цінності, тому що протягом всієї її імперської історії 
вона завжди поводилася абсолютно не по-християнськи. Стосовно 
теперішньої ситуації – очевидно, що там християнством і не пахне. Я вважаю, 
що Росія – це абсолютно антихристиянська країна зі своєю владою і церквою. 
Російська Православна Церква увесь цей час , протягом 16 років, здійснювала 
духовну анексію в Абхазії і Півд. Осетії. Вона спершу посилала туди своє 
духовенство і говорила, що це нібито духовенство російської закордонної 
Церкви. Але сьогодні все це вже робить зухвало й без будь-якого маскування» 
(За вільну Україну. - №32). 

Рада муфтіїв Росії виступила проти того, щоб Православна Церква стала 
духовним оплотом держави, бо ж в державі жодна з релігій не повинна 
користуватися якимсь пріоритетом. На думку заст. голови Ради муфтіїв РФ 
однією з причин повалення царського режиму «було і те, що він так і не зміг 
відмовитися від своєї православної ідеології і стати на принцип 
відокремлення церкви від держави». 

Хоч віце-спікер Російської Держдуми й єврей, але він багато запозичив у 
відношенні до України в антисеміта Адольфа Гітлера. В Криму і східних 
регіонах України, заявив цей фашиствуючий лідер російських лібералів пан 
Жириновський, є багато громадян, які «є росіянами або виступають за 
найбільш тісні зв’язки з Росією». І далі: «Якщо громадяни півострова 
попросять допомоги Росії, природно, що Росія зобов’язана захищати своїх 
громадян». На питання, скільки треба звернень громадян, щоб Росія здійснила 
вторгнення в Україну, Жириновський істерично заявив: «Коли два роки тому 
назад ізраїльський капрал пропав в Ливані, ізраїльська армія здійснила 
вторгнення на територію Ливану і покарала весь Ливан». Цим було сказано 
все з уваги на те, скільки кримчан вже одержали російське громадянство. 

Президент Франції Ніколя Саркозі, виступаючи на спільній прес-конференції з 
Папою Римським в Єлисейському палаці, заявив, що Франція є світською 
державою, але релігія, особливо християнська, «займає важливе місце в її 
історії, є відображенням роздумів не тільки про Бога, але також про людину, 
суспільство. Було б нерозумно з нашого боку відмовитися від релігії, це б 
стало кроком проти культури і мислення». Саркозі зауважив на необхідності 
зв’язків, окрім християнства, і з іншими релігіями, зокрема ісламом і 
буддизмом. 

Американський суддя не прийняв позив сенатора штату Небраска Ерні 
Чемберса до Бога. Сенатор вимагав, щоб суд зобов’язав Бога покласти кінець 

«смертям, руйнаціям і терору». Він вимагав накласти судову заборону на ті 
відносини, які Бог має з людством. За словами Ерні Чемберса, Бог являє 
загрозу для нього самого і його виборців, бо ж він є причиною всіх страхіть на 
Землі. Свою відмову суддя Дуглас Марлон мотивував тим, що він не має 
можливості визначити адресу відповідача і направити йому папери позиву. 
Чемберс має намір подати апеляцію на рішеня суду. «Суд визнав існування 
Бога,- заявив сенатор. – Відтак ним визнається його всезнайність. Якщо Бог 
всезнаючий, - зауважив він, - то він знає про цей мій позив». 

Враховуючи те, що кожна шоста церква у Великобританії має збитки від 
крадіжок або пожеж, тут з’явилося страхування храмів. В цьому році 
компенсації викраденого церковного майна (а це переважно кольорові метали 
з дахів і куполів) становили 57% виплат британських страхових компаній. 
Щоб применшити врожай «мисливців за металом», компанії радять 
використовувати спеціальні слизькі покриття для дахів, встановлювати 
паркани із сигналізацією, висажувати навколо церкви колючі кущі, не мати 
високих дерев біля дахів, не ставити сміттєві контейнери біля дахів тощо. 

Сорок років як не стало Че Гевари. Головний партизан Латинської Америки 
був розстріляний в болівійському поселенні Ла-Ігера. Тіло коменданте мало 
бути спаленим, але його закопали на аеродромі Вальєгранде. Потім прах 
Гевари перевезли і поховали в кубинському місті Санта-Клара. Збереглися 
вміщені в формалін руки Че. Над вбивцями героя до цього часу, як над Іудою, 
Іродом і Понтієм Пілатом, тяжіє прокляття. Так, капітан Марко Варгас, який 
за вбивство Че одержав чин майора, втратив розум. Офіцер Маріо Уерта, який 
охороняв партизана, вбитий. Безпосередній вбивця коменданте Роберто 
Кінтамілья, призначений болівійським консулом в Гамбург, там був 
застрелений в 1971 році. Підполковник Андрес Селіч Шої, який знущався над 
полоненним, був звинувачений в антиурядовій змові, загинув під час допиту. 
Президент Болівії Баррьєнтос, який дав наказ вбити Че, загинув у 
підлаштованій авіакатастрофі. Цей перелік можна продовжувати. Тим більше, 
що прокляття тяжіє і над сім’ями вбивців Героя. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Ватикан оприлюднив «Інструкцію про вищі інститути релігійної науки», які 
підпорядковані Конгрегації католицької освіти, семінарій та навчальних 
закладів. Ватикан прилучився до освітньої системи норм так званого 
«Болонського процесу». То ж потрібний був документ, який би містив норми, 
що дозволять інтегрувати вищі католицькі школи у загальноєвропейський 
освітній простір. Відтепер католицьку освіту у сфері релігійних наук 
здобуватимуть 5 років (раніше - було 4). Перший цикл навчання –
бакалаврський - триватиме три роки. Другий дворічний цикл 
закінчуватиметься ступенем ліценціата релігійних наук. Скасовано ступінь 
магістра релігійних наук. 
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Не можна погодитися з газетою «Христианский мир» (№35), що французи 

добре ставляться до Папи. Згідно опитувань газети «Le Parisien», лише 53% 
французів доброзичливо налаштовані щодо понтифіка, 25% - негативно, 22% 
залишили питання без відповіді. 3/4 опитаних вважають Бенедикта ХVІ 
консерватором. Це пов’язано з тим, що кардинал Ратцінгер протягом 25 років 
очолював Конгрегацію доктрини віри, покликанням якої є спостереження 
саме за ортодоксальністю і чистотою віровчення. 

Католицька Церква в Литві переживає кризу. З 3,7 млн литовців до 
католицизму себе відносять 79%, але тільки 15% з них регулярно відвідують 
церкву. В третині парафій немає священика. «В перші роки незалежності в 
наші семінарії поступало надто багато молодих людей, - говорить архієпископ 
Каунаський Сігітас Тамк’явічюс, - проте більше половини з них не довчилися 
до кінця. Шкода, але не у всіх, хто хотів стати священиком, було на те 
покликання. Сьогодні молодій людині дуже тяжко рискнути стати 
священиком. Більшість литовських сімей мають одну-дві дитини, які ростуть 
в більш-менш комфортних умовах. Наївно було б чекати, щоб шлях 
церковного служіння став покликанням для багатьох з них в цьому 
секуляризованому світі, де головною цінністю є гроші». «З одного боку, 
свобода відкрила перед людьми багато можливостей,- відзначає архієпископ, 
- але вона також стала викликом для них, і більшість виявилася нездатною 
використати цю свободу відповідально. Протягом довгих десятиліть ми жили 
в умовах окупації, а потім з небувалою відкритістю стали вбирати всі віяння 
Заходу – нібито все, що виходить звідти, є благо. Але ж це далеко не так» 
(Христианский мир. - №35). 

Оцінюючи світову фінансову кризу, папа Бенедикт ХVІ, відкриваючи Синод 
єпископів Римо-Католицької Церкви зауважив, що вона доказує, що віра в 
Бога є єдиною фундаментальною реальністю, яка застерігає людей від 
сподівань на матеріальні цінності. «Падіння великих банків показує, що гроші 
зникають, що вони – ніщо, і все, що видається істинним, насправді 
виявляється другорядним». 

Єврейський рабин ізраїльського міста Хайфа Шаар-Ішув Коен вперше в 
історії виступив на засіданні Синоду Ватикану в присутності Бенедикта 
ХVІ і єпископів Церкви. Йшла мова про роль Біблії в житті єврейських 
віруючих. Рабин також заявив, що «євреї ніколи не вибачать Папу Пія ХІІ за 
те, що він спас від нацистської влади лише окремих євреїв, а не виступив 
проти знищення єврейського народу в цілому». 

5-26 жовтня в Римі відбувся Синод єпископів Католицької Церкви. Його 
тема – «Боже Слово в житті та місії Церкви». Наголосивши на значенні 
Божого Слова в житті Церкви та християн, Папа Римський визначив ті великі 
завдання, які стоять перед церковною спільнотою у сучасному світі. Серед 
цих завдань Понтифік виділив євангелізацію та екуменізм і підкреслив, що 
місійна діяльність Церкви знаходить у Божому об’явленні своє натхнення і 
мету. В роботі Синоду брало участь 253 синодальних отців, 41 експерт-
богослов та ін. 

У літаку з Папою, який відправлявся до Франції на відзначення 150-річчя 
з’явлення в Лурді Божої Матері, в обслуги понтифіка не було жодної 
пляшки води. В такий спосіб, навіть не довіряючи супутникам Папи, Служба 
безпеки Ватикану обезопасила лайнер від занесення на його борт якоїсь 
вибухівки. Навіть святу воду везли до Франції іншим літаком. 

Під час свого дев’ятиденного візиту до Австралії Папа Бенедикт ХVІ багато 
уваги приділяв питанням екології. «Ми зобов’язані прийняти цей великий 
виклик і знайти в собі етичні здібності змінити екологічну ситуацію на 
краще»,- заявив понтифік, виступаючи на 200-тисячному Фестивалі 
католицької молоді.  

77-ма сесія Генеральної асамблеї Інтерполу, в роботі якої брало участь 650 
делегацій зі всього світу, прийняла до своїх членів Ватикан. Останній став 
187 членом цієї міжнародної організації. Під час обговорення питання 
представник Ватикану відзначив, що співпрацю із цією структурою нині буде 
проводити корпус жандармів країни і гвардійці. Відтепер і спецслужби 
Ватикану зможуть взаємодіяти з могутньою міжнародною поліцейською 
організацією. 

Месса Папи Римського на площі Інвалідів в Парижі, яку він відслужив, 
перебуваючи у вересні з чотирьохденним візитом до Франції, зібрала понад 
250 тисяч осіб. «Ідоли сучасного світу» - такий був лейтмотив проповіді 
понтифікат. В ній він засудив людську алчність і жагу влади. Бенедикт ХVІ 
закликав задуматися над тим, який шлях обрало людство й почати перебудову 
світу із самого себе. 

Тривалий час нічого не говорили про замах на папу Івана Павла ІІ під час 
його візиту 12 травня 1982 року до Фатіми. Про це стало відомо лише 
тепер. Там місцевий священик-консерватор накинувся на понтифікат з ножем. 
Нападника тут же схопила міліція. Ультра консервативно налаштований 
священик Хуан Крон в такий спосіб висловив своє невдоволення зустріччю 
Папи із главою Англіканської церкви. 

Бенедикт ХVІ став першим понтифіком, який звернувся з метоє економії й 
екології до використання у Ватикані енергії Сонця. В 2007 році Святий 
престол вирішив замінити бетонне перекриття у великій залі для прийняття 
біля 6000 прочан 2700 секціями сонячних батарей. Кожна з них варта 1,5 млн 
доларів, але то є подарунок Бенедиктові ХVІ від земляків-баварців. Як 
повідомив інженер Андре Кекенгоф, який встановлює секції, «за допомогою 
цієї станції, коли вона працюватиме, приблизно за два тижні можна уникнути 
викидів 200 тонн двоокису вуглецю, а вироблена нею енергія еквівалентна 70 
тоннам нафти». Фотоелектричні елементи перетворюватимуть сонячне світло 
на таку кількість електроенергії, якої вистачить для обігріву чи 
кондиціонування повітря в залі прийомів. 

Ватикан провів так званий «Біблійний марафон». 73 книги Біблії в базиліці 
святого Єрусалимського хреста прочитають католицькі священики, 
представники протестантських спільнот, іудеї і мусульмани. Почалося 
читання на площі св. Петра в Римі. Перші біблійні вірші прочитав папа 
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Бенедикт ХVІ. Учасниками «Біблійного марафону» є відібрані із 150 тисяч 
претендентів зі всього світу три екс-президенти, відомі актори. Вірші будуть 
виголошувати і сліпі і глухонімі. Захід приурочено до Синоду католицьких 
єпископів. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Баптисти Америки відмовилися залишатися поза політикою в час 

президентських виборів. Християнські священики з 22 штатів виявили 
бажання підтримати одного із претендентів на пост Президента США. Пастор 
Віллі Дрейф із Першої південної баптистської церкви заявив, що вважає 
втручання необхідним. Він відзначив, що погляди кандидата від 
Демократичної партії Барака Обами суперечить Біблії і його завдання, як 
проповідника, донести це до парафіян. 

Пітсбургська єпархія вийшла із Єпископальної Церкви США із-за спроб її 
керівництва «оцерковити» гомосексуалізм. Відтак ця єпархія тепер 
повертається в Англіканську Церкву, до основного русла англіканства, що 
налічує десь 77 млн своїх послідовників.  

Рада північноамериканських місій організувала у США заходи під назвою 
«День, присвячений завоюванню людських душ». «День...» проводився в 
рамках Конвенції південних баптистів. Християнам в цей день роздавали 
карточки із цифрами 3-1-6. Вони нагадували, що треба молитися за друзів і 
родичів. 

Британські євангелісти дають високу оцінку Інтернету, який дає людині не 
тільки широкі можливості, але й робить виклик, здатний погубити душі 
віруючих.. Щоб нейтралізувати його негативи, євангелісти запропонували 
десять правил для його користувачів. Вони звучать так: 1. не став блог вище 
самого себе; 2.не створи кумира із власного блога; 3.не зловживай своїм 
ніком, користуючись анонімністю у гріх; 4. пам’ятай день суботній – один 
день обходься без блога; 5. шануй інших блогерів більше себе і не надавай 
надмірного значення їх помилкам; 6. не вбий чужої честі, репутації і почуттів; 
7.не перелюбодій в Мережі і не сприяй перелюбу; 8. не вкради чужого 
континента; 9. не виголошуй неправдивого свідчення на іншого блогера; 10. 
не побажай рейтингу ближнього твого. 

В Києві відбувся І-й Всесвітній конгрес глухих баптистів. В його роботі взяли 
участь 62 представники із 10 країн світу, зокрема із України, США, 
Німеччини, Данії, Росії та ін.. Про служіння для людей із особливими 
потребами в Україні розповів директор Християнського місіонерського 
товариства «Світло надії» Олег Стралковський. Ініціатива проведення 
конгресу виходила від глухих баптистів США. Під час заходу працювали 
різноманітні семінари, відбувалися біблійні уроки тощо. 

Глава Англіканської Церкви висловив свою підтримку марксизму в його 
критиці капіталізму. Архієпископ Кентеберійський Роуен Вільямс зауважив, 

що сучасна світова економічна криза потребує нових способів регулювання 
фінансових потоків, а сучасне суспільство рискує зійти до ідолопоклонства 
перед багатством. Архієпископ відзначив, що фінансова криза має більш 
глибокі моральні корені, ніж гадали, а зв’язки між фінансами і матеріальною 
реальність потребують належного переосмислення. 

Англіканська Церква дистанціювалася від християнського 
фундаменталізму, який вважає еволюційну теорію Ч.Дарвіна несумісною із 
біблійною доктриною про сотворіння світу. Малколм Браун, який очолює 
відділ громадських зв’язків Англіканської Церкви, заявив, що Церква має 
вибачитися за ворожу її реакцію щодо вчення Чарльза Дарвіна. 

На московській конференції «Особливості російського баптизму: богослів’я 
і практика» надто цікавою була дискусія з питань: «Яким бути нашому 
богослужінню?» і «Що нам слід зберегти?». Учасники конференції згодні з 
тим, що традицію треба творчо продовжувати, залучаючи до служіння 
молодь, нових лідерів, використовуючи при цьому нові методи і напрямки 
роботи. Служіння не має обмежуватися лише неділею й має включати малі 
групи, дитячі і молодіжні клуби, соціальні програми. Євангельські церкви 
можуть бути різні за формами служіння, за своїм етнічними історичними й 
культурними особливостями. Нині ідентичність і російського, і українського 
баптизму залишається під питанням, бо ж церкви ще значною мірою живуть в 
полоні традицій «радянського баптизму». Для оновлення церковного життя 
слід прочитати себе і переглянути своє служіння не через традиції 
семидесятих років, а через призму ранньохристиянської церкви і 
євангельських принципів. 

Канцлер Німеччини Ангела Саркозі поскаржилася в німецьку амбасаду в 
Парижі на президента Франції Ніколя Саркозі. Вона заявила, що почувавє 
себе ніяково від обіймів і дотиків глави французької держави, від його 
поцілунків, вільності рук.. «Я – протестантка. У нашій релігії між людьми має 
бути якась дистанція, - зауважила канцлер. – А Саркозі такий темпераментний 
та відкритиій. Через його поведінку я почуваюсь ніяково. Справа тут не в 
особистій неприязні, а в різних менталітетах». 

Все нові неприємності спіткають Англіканську Церкву у її вотчині – 
Великобританії. Уряд країни підготував низку поправок до Акту 
успадкування престолу від 1701 року. Одна з них скасовує обов’язкову 
приналежність британського короля/королеви до Англіканської Церкви. 
Скасовується також звичай відречення під час коронації від католицької 
Церкви. 

Спеціальний церковний комітет Лютеранської Церкви Польщі розслідує 
діяльність свого глави єпископа Януса Ягуцького в минулі комуністичні 
роки, коли він нібито протягом 17 років служив таємним агентом Польської 
служби безпеки. Єпископ визнає факт своїх зустрічей із представниками цих 
Служб, але заперечує те, що виконував якісь їх доручення. Працівник 
Інституту пам’яті Польщі застеріг, що журналіст, який оприлюднив цей факт, 
подав його «дуже упереджено» й сенсаційно. 
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Кандидатом у віце-президенти США республіканська партія висунула 

губернатора Аляски Сару Пейлін. З’ясувалося, що вона в недалекому 
минулому належала, а нині, перейшовши в Церкву Біблії, продовжує 
виявляти свої симпатії до п’ятидесятників. І не дивно. Сара Пейлін більше 
20 років була активним членом громади п’ятидесятників у своєму рідному 
місті Васіла. Колишній духовний наставник Пейлін пастор Тім Макгроу 
зауважує, що релігійні переконання Сари будуть впливати позитивно на її 
рішення, якщо вона стане віце-президентом. 

Лютер не виявляв бажання внести якийсь розкол в християнство, він лише хотів 
позбавити його від скверни. До такого висновку прийшов Папа Бенедикт ХVІ. 
Переоцінка діяльності Лютера прозвучить скоріше на щорічній зустрічі 
«Гуртка учнів Ратцінгера», в якій братимуть участь до 40 богословів. Папа 
нібито має заявити, що Лютер, який був відлучений від Церкви і 
засуджений за єресь, насправді не був єретиком. Ватикан сподівається, що 
такий крок католицької Церкви сприятиме її діалогу з протестантами. До того 
ж, цим папа хоче дещо розсіяти версію про себе як консерватора і противника 
компромісів. 

Шануючи українську історію і прагнення воскресити для потомків її матеріальні 
фрагменти, баптистська громада Батурина погодилася продати на знос 
свій молитовний будинок. Виявляється він був збудований на фундаменті 
собору Живоночальної Трійці. Собор цей збудував гетьман Іван Мазепа, 
пожертвувавши на будівництво 20 тис. золотих. У 1708 році московська орда 
знищила святиню. Відроджуючи Батурин – відродять і церкву Живоначальної 
Трійці. Баптисти не ображаються на те, що їм прийшлося поступитися своїм 
молитовним будинком. Вони придбали в центрі міста новий. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Хоч Сухумська і Цхінвальдська православні єпархії вже протягом 15 років не 
контролюються Грузинською Православною Церквою і виявляють бажання 
після «південно-осетинських подій» ввійти до складу Московського 
Патріархату, останній не спішить їх приймати, оскільки цим посягне на 
канонічну територію Грузинського Православ’я. В цьому факті зримо 
виявилися інтереси і ГПЦ і РПЦ. Ігноруючи принцип: чия влада – того й 
церква, Московський Патріархат розглядає Україну як свою канонічну 
територію, а відтак просив Грузинського Патріарха не їхати в Київ на 
урочистості з нагоди 1020-річчі хрещення Русі. Ілія ІІ в Київ не поїхав, 
гарантувавши в такий спосіб своє право, як на свою канонічну територію, на 
Сухумі і Цхінвалі від можливих зазіхань на них Москви. Своєю непоїздкою в 
Київ Грузинський Патріарх засвідчив право Москви на Київ як на її канонічну 
територію. То ж маємо православне шулерство з боку двох патріархів. Але 
якщо від Росії таке можна було очікувати, то від Грузії... Це ж бо «братній 
народ», як каже Президент В.Ющенко. відтак після цього й Україна може 

сказати, що Абхазія чи Осетія – не Грузія і віряни православних спільнот цих 
вже незалежних держав мають право на своє вирішення проблем статусу 
єпархій. 

Синод РПЦ прийняв ухвалу: «Считать решение Освященного 
Архиерейского Собора об извержении из священного сана єпископа 
Диомида вступивши в силу». В ухвалі є й слова, адресовані тим, хто 
підтримує Діоміда, єпископа Чукотського: «Мирян, сеющих смуту и не 
повинующихся решениям Священноначалия, призвать к покаянию и 
прекращению раскольничеаской деятельности, предупредив, что в противном 
случае они подлежат отлучению от Церкви» (Мир. - №40). Рішення Синоду 
викликало суперечливу реакцію. Одні залишилися вдоволеними, інші – все ж 
висловлюють підтримку прагненням Діоміда вивільнити Церкву від 
лжепастирів і зрадників Православ’я. 

Московський Патріархат хоче розширити свою канонічну територію й на 
країни Африки. Завдання на таку діяльність одержав представник Патріарха 
РПЦ Олексія ІІ при Патріархові Олександрійському і всієї Африки 
архімандрит Леонід (Горбачов). Насамперед він має вирішити питання про 
відкриття парафій РПЦ при посольствах африканських країн, а також 
організацію будівництва храмів в тих країнах (попервах – в Кенії), де є велика 
російськомовна спільнота. «Поки що рано говорити про конкретні терміни 
діяльності, - зауважує отець, - але ми зорієнтовані на те, щоб здійснити наші 
плани і задумки якомога швидше» (Церковный вест ник. - №18). 

Оскільки Конференція європейських церков відхилила заявку на членство в ній 
Естонської Православної Церкви Московського Патріархату, а прийняла таку 
ж Церкву Константинопольської юрисдикції, то Російська Православна 
Церква призупинила своє членство в Конференції. Певно це утримало її 
грюкнути дверима в Фанарі, куди на зібрання глав православних Церков 
Варфоломій І запросив Естонську Церкву своєї юрисдикції. До речі, на 
фанарському зібранні були відсутні глави Церков Грузії і Румунії. 

Нарада предстоятелів православних церков, яка відбулася в жовтні в Фанарі, 
закликала православних світу до «позбавлення від націоналістичних, 
етнофілетичних або ідеологічних напруженостей. У світлі сподівань 
України на Варфоломія у вирішенні її православної проблеми вразив всіх 
саме його виступ: «У новітній час і під впливом світського в систему 
автокефалії пробрався дух етнофілетизму. Таким чином основою автокефалії 
стала світська держава, межі якої, як відомо не є стабільними, а залежать від 
історичної кон’юнктури. Ми закликаємо сприяти будь-якими шляхами 
єдності Православної Церкви, долаючи всіляку місницьку або етнофілетичну 
спокусу». Як слушно зауважує львівський релігієзнавець А..Юраш, «поки 
українці сподівалися на підтримку Константинополя, Патріарх Варфоломій І 
прекрасно розіграв свою карту... РПЦ відмовилася від своїх претензій на 
першість у православному світі (питання – чи на довго?), натомість отримала 
від Константинополя запевнення про невтручання в українську ситуацію... 
Відтак, сподівання українців на підтримку Варфоломія були ілюзорними. 
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Декларуючи на словах своє право і можливість втрутитися в українські реалії, 
Варфоломій не зробив жодного реального кроку як зверхник Української 
Православної Церкви. До приїзду Олексія ІІ він навіть не наважився 
відправити літургію в Києві.... То ж очікування української громади й 
райдужні сподівання нашого Президента не збіглися з реальними намірами 
Варфоломія. Нарада в Стамбулі стала лише розплатою Російської Церкви за 
умивання рук Константинополя». Коментуючи українське питання у світлі 
наради в Стамбулі, голова відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП архімандрит 
Кирило зауважив: «Не можна розглядати як національну катастрофу крах 
проекту Президента щодо створення єдиної Помісної Православної Церкви. 
Часто руйнування політичного проекту обертається добром для всього 
народу... Такі питання не можна вирішувати політичними авралами. Тому 
патріарх Варфоломій і не підтримав цього» (Експрес. – 21-22 жовтня). 

В Посланні предстоятелів православних церков, прийнятому ними на 
зустрічі в Фанарі, зокрема зазначається: «Церква Христова здійснює нині 
служіння у світі, що нестримно змінюється і стає дедалі більше 
взаємопов’язаним завдяки засобам комунікації, а також розвитку 
транспортних і технічних можливостей. Водночас зростають масштаби 
відчуженості, розділень і конфліктів. Християни відзначають, що джерелом 
цього стану є віддалення людини від Бога. Жодні трансформації соціальних 
структур і правил поведінки не здатні зцілити такий стан. Церква постійно 
вказує, що боротьба з гріхом можлива лише у співпраці Бога й людини» 
(Церковна газета. – №20). 

Вітаючи з початком нового навчального року духовні школи Російської 
Православної Церкви, патріарх Олексій ІІ зауважив, що на сьогодні 
формування системи духовної освіти загалом завершено. В новий навчальний 
рік РПЦ вступає, маючи 5 духовних академій, 2 університети, 2 богословські 
інститути, 38 духовних семінарій, 39 духовних училищ, пастирські курси, ряд 
іконописних і регентських шкіл, що діють при декількох духовних академіях і 
семінаріях. . Церква ухвалила освітянські стандарти вищої освіти спеціаліста 
у сфері православного богослов’я (для духовних семінарій) і підготовки 
фахівців вищої наукової кваліфікації у сфері православного богослов’я (для 
духовних академій) {Православная газета. - №35}. 

Речник Московського Патріархату отець Всеволод Чаплін звинуватив Захід 
у політиці подвійних стандартів. За цих умов, за словами Чапліна, Росія має 
відстоювати «свій вільний, самобутній політичний вибір, не боятися говорити 
Заходу: «Ви живите так, як вважаєте потрібним, а ми будемо жити так, як ми 
вважаємо потрібним... Ніякі розмови про загальнолюдські цінності, про те, що 
ми можемо обнятися і розцілуватися зі всіма народами світу, роззброївшись 
перед ними, не мають відношення до реальної політики... Росія ніколи не буде 
послушним і ведомим елементом світової системи, вона завжди буде 
пропонувати і своєму народу, і ближнім народам свій шлях історичного 
розвитку... Вектор розвитку сучасного Заходу – це вектор, який веде в нікуди. 
Не може вижити суспільство, позбавлене віри як основи суспільного життя, 

позбавлене будь-яких цілей, окрім споживацьких і цілей запровадження у 
всьому світі однієї з існуючих моделей демократії». 

Стамбульська зустріч глав і представників Православних церков світу 
відкрила можливість підготовки і проведення Великого Собору 
Православних Церков, який не збирається вже більше тисячі років. На цей 
час головною перепоною була присутність на різних православних зібраннях 
всупереч волі Москви Естонської Православної Церкви 
Константинопольського Патріархату. Відтепер, згідно схваленого документу, 
у всіх православних зустрічах будуть брати участь лише Церкви, які визнає 
весь православний світ. Великий Собор мав би обговорити питання правил 
надання православним спільнотам автокефалії і автономії, визначитися із 
кількістю наявних православних Церков, вирішити питання т.зв. церковної 
діаспори та ін.. Але скликати його – це ще велика проблема. Колодою на 
дорозі до нього лежить Московський Патріархат, який хоче підмінити Другий 
Рим Третім. 

Російська Православна Церква поширює свою «канонічну територію» і на 
Кубу. Всупереч тому, що тут є храми Константинопольського Патріархату, 
РПЦ збудувала і вже освятила в Гавані храм Казанської Божої Матері – ікони, 
яка свого часу, шулерськи підлаштовано, благословила загарбання Московією 
столиці Татарії. Митрополит Кирило (Гундяєв), який був на урочистостях і 
який для українців відомий прагненням за будь-яку ціну не допустити у нас 
православної автокефалії, оголосив про нагородження присутнього на освяті 
Президента Куби Рауля Кастро орденом святого князя Даниїла Московського. 
Фіделя Кастро Московська Патріархія нагородила орденом «Слава і честь». 

Вперше після 2000 року в Фанарі молилися разом п’ять головних 
православних патріархів – Вселенський (Константинопольський) 
Варфоломій, Олександрійський – Феодор ІІ, Антіохійський – Ігнатій ІУ, 
Єрусалимський – Феофіл ІІІ та Московський – Олексій ІІ. Їх зібрав сюди 
патріарх Варфоломій І з нагоди року апостола Павла. Не збиралися разом 
названі патріархи із-за того конфлікту, який мають Варфоломій і Олексій із-за 
Естонської Церкви. Зустріч в Фанарі відбулася в спокійній обстановці, 
оскільки гострі питання на ній (в т.ч. й українське) не розглядалися. 
Виступаючи на зустрічі, глава УПЦ МП митрополит Володимир звернувся до 
предстоятелів всіх православних церков соборно сприяти вирішенню проблем 
українського православ’я. Водночас учасники фанарської зустрічі висловили 
вдячність владиці Володимиру за його діяльність з примирення православних 
церков під час участі їх представників на відзначенні 1020-річчя хрещення 
Київської Русі. 
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МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 

 
Оскільки під час перепису населення в США питання релігійності не 

з’ясовується, то кількість мусульман визначають тут по непрямих 
показниках і подають цифру 6-7 млн. 36% американських мусульман 
народилися в США. Хоч мусульмани розсіяні по всій країні, але 
найбільше їх в Каліфорнії, на Східному побережжі, в Техасі і в 
трикутнику Чикаго-Клівленд-Детройт. Більше половини американських 
мусульман мають вищу освіту, приблизно третина їх працює в технічній 
сфері або в медицині. Рівень доходів американських мусульман загалом 
дещо перевищує середні показники по країні. Більше половини 
американських послідовників ісламу (52%) належать до середнього класу 
американських громадян, 27% належать до прошарки багатих. Лише 10% 
мусульман належать до громадян з низьким рівнем доходів. Кількість 
мусульман у США постійно зростає, що зумовлене зростанням в країні 
числа мусульман-іммігрантів, високою народжуваністю в мусульманських 
сім’ях, зримим новонаверненням. Щорічно в іслам приймають десь 135 
тис. американців. Чоловіків-мусульмн у два рази більше, ніж жінок. 
Мечеті, кількість яких зросла в чотири рази за останні 10 років, відвідує 
постійно біля 2 млн мусульман (НГ-религии. – 3 сентября). 

Європа все більше ісламізується. Із страху бути звинуваченими в 
«нетолерантності до ісламу», влада багатьох метрополій, в яких вже 
сформувалися мусульманські квартали-гетто, дозволяють будівництво все 
нових і нових мечетей, визнають рішення судів шаріату, дозволяють 
жінкам – держслужбовцям носіння платків, які закривають всю голову 
(«європейський варіант» паранжі). Більше того, в ряді країн прийняте 
рішення про поважне ставлення до полігамії мусульман, які проживають в 
ЄС. В Швеції скоро визнають законним вбивство «на захист 
мусульманської честі». Мечетями в Німеччині вже нікого не здивуєш, бо 
ж вони є в кожному, навіть невеличкому, місті (і часто не одна). В 
Брюсселі 57% новонароджених – із мусульманських сімей. Десь через 15 
років столиця Бельгії буде мусульманським містом. Подібна ситуація у 
Франції, Іспанії, Німеччині, інших країнах Євросоюзу. Нині влада на це 
якось не реагує, але настане час, коли вже пізно буде (Христианская 
газета. - №9). 

Приблизно 10% учнів католицьких шкіл Франції становлять діти з 
мусульманських сімей. В деяких школах ця цифра сягає навіть 60%. 
Популярність католицьких шкіл серед мусульман пояснюється тією 
терпимістю щодо інаковірних, яка домінує в них, а також відсутністю 
заборони дівчаткам-мусульманкам носити хіджаб, яка є у світських 
школах. 

В ісламі існують чіткі правила щодо вживання продуктів. Для 
мусульманина все, що містить кров, свинину чи алкоголь, заборонено до 
вжитку і називається харам. Харал – це страви, які дозволені 

мусульманам. В швейцарському селищі Ванген з’явилася фабрика, яка 
випускає їжу, придатну для мусульманина. Оскільки виробництва 
мусульманських країн не можуть забезпечити віруючих достатньою 
кількістю допустимої їжі, то її приходиться закупляти в європейських 
країнах. Скажімо, в листове тісто для себе європейці додають дріжджі. Під 
час приготування вони можуть забродити й утворити хмільну сполуку, яка 
хоч і вивітрюється під час приготування, але якоюсь часточкою все одно 
залишається. Таку їжу мусульманин не буде вживати. Оскільки директор 
фабрики у Вангені знає це і пристосувався до мусульманських вимог, то 
його продукція є затребуваною в арабських країнах. Чому б українцям не 
запозичити цей досвід вангенців? 

В Саудівські Аравії фотографії в паспортах жінок замінять відбитками 
пальців. Досі представниці слабої статі неохоче виробляли в цій країні 
документи, бо ж вважали це порушенням законів шаріату. В такий спосіб 
можна буде різко скоротити випадки порушення прав жінок з боку їх 
чоловіків, батьків та інших родичів чоловічої статі, дати можливість 
жінкам захищати свої права. Документ нового зразка в СА одержать десь 
біля 6 мільйонів громадянок країни. 

Саудівська Аравія створює перший у світі жіночий університет. Ректором 
його стала принцеса Аль-Джаухара бінт. Матиме він 17 факультетів. В 
цьому році першими студентами університету стало 1,5 тис. мусульманок. 
В наступному тут навчатиметься 17 тисяч дівчаток. Хлопців-студентів у 
вузі не буде, бо ж іслам забороняє спільне навчання. 

В столиці Ічкерії місті Грозному відбулося відкриття найбільшої в 
Європі мечеті «Серце Чечні». Вона вміщує до 10 тисяч молільників. Їй 
присвоїли ім’я вбитого Президента Чечні Ахмад-Хаджі Кадрова. Висота 
мінаретів мечеті – 62 метри. Корисна площа мечеті – 5 тис. кв. метрів. 
Зовнішні і внутрішні стіни будівлі оздоблені мармуром-травертином. 
Розписували мечеть кращі турецькі майстри, використовуючи синтетичні 
й натуральні фарби, які зберігають колір протягом 50 років. Аяти з Корану 
написані тут золотом вищого ґатунку. Мечеть побудовано на місці 
знесеного президентського палацу. До ісламського центру входять 
Ісламський університет, медресе, бібліотека, готель і студентський 
гуртожиток. За день до відкриття мечеті Грозний відвідав прем’єр-міністр 
Росії В.Путін. При відкритті мечеті він не був присутній, бо ж заважав би 
у проведенні традиційної п’ятницької мусульманської молитви. До того ж, 
заходячи в мечеть він не знімав взуття, бо ж це передбачено лише після 
освячення будівлі. Виступаючи при відкритті мечеті нинішній Президент 
Автономії Рамазан Кадиров заявив: «Я із всією відповідальністю заявляю, 
що Путін є надією та опорою всього мусульманського світу».  

Данські дизайнери розробили нові моделі одягу, які поєднують в собі 
традиції мусульманського вбрання та західну моду. В такий спосіб 
вони прагнуть сприяти інтеграції мусульманок в європейське суспільство. 
Головний дизайнер компанії «Islamic Moon» Саман Сафар, палестинка за 



40                                                                             41 
походженням, носить хиджаб вже 15 років і вважає його стильним і 
жіночним одягом. «Хай ніхто не вирішує замість жінки, буде вона носити 
хиджаб чи ні. Ані данські політики, ані фундаменталісти», - говорить 
Сафар. То ж вона й прагне за допомогою нових моделей допомогти 
жінкам-мусульманкам вирішити ті життєві колізії, в які вони попадають. 

В столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі з’явився перший 
мусульманський телефон довіри. 48 муфтіїв та ще кілька жінок-
наставниць готові будь-якої години допомогти тим, хто потребує фетви чи 
просто поради з тлумачення Корану. В такий спосіб надається допомога 
тим, хто перебуває за кордоном і з різних причин не може звернутися до 
шаріатського суду. Відомо, що закони шаріату регулюють всі аспекти 
щоденного життя мусульманина включно з політикою, бізнесом, 
відносинами статей, сімейними проблемами, навіть з гігієною й 
медициною. 

США переживають голод на мечеті. В деяких містах існує гостра проблема 
мегамечетей. Якщо ще серед тижня наявні мечеті якось вміщують до 
тисячі молільників, то на п’ятничний намаз приходять вже 2-3 тисячі 
мусульман. Як не дивно, а щоб виправити ситуацію у штаті Віргінія навіть 
орендують під мечеть синагогу. Вирішується питання добудов мечетей у 
всіх великих містах Америки. 

Святкування Ід аль-Фітру в Іраці відзначилося низкою терактів, які 
взаємно влаштовують суніти і шиїти. Так, 2 жовтня внаслідок теракту в 
мечеті багдадського району Зафранія загинуло 12 шиїтів і 21 було 
поранено (тут терорист-смертник підірвав себе за кермом замінованого 
авто), а в другій, що в районі Нового Багдаду, загинуло п’ятеро, а 10 
одержали поранення. 

Дослідницький центр Pew Research Center виявив зростаючу неприязнь у 
світі як до євреїв, так і до мусульман. Так, недолюблюють мусульман 
більше половини жителів Іспанії, рівно половина німців, 46% поляків, 
38% французів, по 23% британців і американців. Переважно це люди у віці 
понад 50 років і з низьким рівнем освіти. 

В Саудівській Аравії представники мусульманського духовенства 
виступили з вимогою карати смертю астрологів. «Всі мусульмани 
мають погодитися з тим, що ці віровідступники заслуговують смерті від 
меча», - заявив шейх Салех Аль-Фазан. Духовенство вимагає також 
покарання володарів телеканалів, які допускають цих «ворожбитів» в 
ефір. 

Відомий представник мусульманського духовенства із Саудівської Аравії 
шейх Мухаммад Мунаджід завжди вражає своїми ексцентричними 
висловлюваннями. Так, засуджуючи Олімпійські ігри в Пекіні, він назвав 
їх Олімпійськими іграми в бікіні, а жінки-спортсменки у відкритих 
одіяннях – найбільш вдале сотворіння шайтану. Тепер шейх заявив, що 
Міккі-Маус є одним із воїнів сатани. Оскільки він негативно впливає на 
дітей, то повинен вмерти. До нечистих Мунаджід відніс також і мишеня 

Джеррі, бо ж, згідно канонів мусульманського права, миша – істота 
порочна (?). То ж і його слід стратити – робить висновок Мунаджід. 

В Ірані почався продаж Сари і Дари – мусульманського аналога ляльок 
Барбі і Кена. Розроблені вони іранським урядовим Інститутом 
інтелектуального розвитку дітей і молоді для боротьби із згубним впливом 
Заходу. Одягнуті ляльки скромно – ніяких шорт, купальників чи коротких 
юбок. Для ляльки-дівчинки передбачили ще й головну накидку. Ляльки 
дешевші від їх американських «конкурентів». 

Іорданські ісламісти провели акцію протеста на продовольчих ринках 
столиці – Аммана. Вони вимагали припинити імпорт в країну ізраїльської 
моркви, помідорів, ананасів та ін. «Ми протестуємо, бо ж все це вирощено 
на арабській землі і відібрано силою ізраїльськими поселенцями». – заявив 
голова Комітету проти нормалізації відносин з Ізраїлем Баді ель-Рафіах. 

Цього року на останні дня священного місяця Рамазан до міста Мекка в 
Саудівську Аравію з’їхалося біля трьох мільйонів паломників. 
Впродовж тижня 700 тисяч мусульман молилися в Головній Мечеті. 
Відомо, що в центральному дворі мечеті знаходиться святиня ісламу 
Краба із чорним каменем прощення. Оскільки цього року святкування 
припало на надто спекотні дні, то кількість пацієнтів в лікарнях зросла до 
9 тисяч щоденно. Для людей похилого віку було відкрито п’ять 
спеціальних лікарень та 72 клініки. Здоров’я паломників ускладнювало те, 
що не можна було вживати воду від сходу до заходу Сонця. Хоч вартість 
номера в готелях коливалася від однієї до трьох тисяч доларів за добу, але 
всі номери готельних комплексів біля Головної Мечеті були зайняті. 

В Саудівській Аравії регулярно страчують іноземців. Суди над ними 
проводять таємно. Іноземці часто не розуміють, що відбувається, бо ж їх 
позбавляють навіть права на адвоката. Подеколи іноземці навіть не 
усвідомлюють, за яку провину їх засудили на смерть. В Саудівській Аравії 
смертні вироки здійснюються двічі на тиждень. Згідно закону шаріату, 
засудженому на смерть відрубують голову. 

Нігерійський 84-річний проповідник Мухаммад Белло Масабе 
звинувачується судом за те, що заявив про свої безпосередні зустрічі з 
Аллахом, чим образив почуття мусульман-односельців. У вересні 2008 
року його звинувачували у багатоженстві. Жінок в проповідника було 
стільки, скільки йому років. Тут він порушив закон шаріату, який дозволяє 
мати чотири дружини. Оскільки жінколюб відмовився розвестися із 80 
своїми жінками, то його арештували. 

Американські дослідники т.зв. мусульманського тероризму дають нові 
витлумачення цього феномену. Вже не працює пояснення типу: вони 
ненавидять нас, тому що заздрять» чи «вони вбивають, тому що 
фанатики». Мусульманські спільноти Європи і США зберігають 
культурну замкнутість, що сприяє інтоксикації їх дітей мікробом зневаги 
до світу, в якому вони живуть. Професор ун-ту ім. Дж. Вашингтона 
Джерролд Пост заявляє: «Пошуки індивідуальної психопатології у 
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намаганні збагнути, чому люди звертаються до терору, приречені на 
провал. З’ясувань на рівні психології особистості недостатньо. Терористи 
психічно «нормальні», тобто не страждають психозом в клінічній формі. 
Мова йде про колективну ідентичність, яка засвоюється із раннього 
дитинства. Складова частина її – відчуття ворожості до «інших», до людей 
іншої цивілізації й інших цінностей». 

Голова Центрального духовного управління мусульман Росії і європейських 
країн СНД Талгат Таджуддін закликав до єднання мусульман і 
православних «в єдиному іслпмо-православному джихаді проти 
імперії Сатани», тобто проти США. «Ми маємо допомогти Росії у її 
джихаді проти США,- заявив муфтій. – Мусульмани, як ніхто інший, 
відчули на собі їх агресію. І тепер в союзі з Москвою у нас є всі шанси 
розплатитися за всі ті страждання, які американці принесли ісламському 
світові». Талгат Таджуддін закликає мусульманський світ скористатися 
нинішньою втратою Америкою свого впливу на міжнародній арені і 
причинити їй щонайбільше шкоди. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
В Санкт-Петербурзі йде судовий процес над головним редактором газети 

«Русь державная» Костянтином Душеновим, якого звинувачують в 
розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Вина редакції газети полягає в 
поширенні по Росії кінофільму «Россия с ножом в спине. Еврейский 
фашизм и геноцид русского народу». Фільм ще є на сайті газети. Душенов 
не визнає свою провину, бо ж його дії зумовлені його релігійними 
переконаннями. То ж має місце скоріше політичний судовий процес 
(Єврейські вісті. - №9). 

Світовою проблемою є зростання неприязні щодо євреїв, антисемітизму в 
багатьох країнах світу. Дослідницький центр Pew Research Center 
засвідчив, що євреї не викликають приязні і радощів у 46% іспанців, 36% 
поляків, 34% росіян, 25% німців і 20% французів. Британці й американці 
демонструють значно нижчий рівень антисемітизму – 9% і 7% відповідно. 
Такий негатив характерний людям переважно старшого віку (понад 50 
років), з невисоким рівнем освіти, симпатикам правих партій (Мир. – 19 
вересня) 

Хасиди, які поверталися з України, де вони в Умані на могилі цадика 
Нахмана відзначали 5769-й рік, у себе в Тель-Авіві попалися на 
спекуляції. Майже кожний з них віз з України по 50-70 блоків сигарет. На 
різниці в цінах вони прагнули повернути собі кошти, витрачені на поїздку. 
В Україні, скажімо, блок «Мельборо» коштує 1,15 дол., а в Ізраїлі – 5,5. З 
України кожний паломник міг вивезти без пошлини товар на 200 дол., а 
ось ввезти вже міг би лише два блоки. 

 

 
БУДДИЗМ 

 
73-річний лідер буддистів Далай-лама знаходився в лікарні індійського 

міста Бомбей. Госпіталізували його, бо ж мав якісь неприємні симптоми 
із шлунком. Якусь значиму болячку лікарі в Далай-лами не виявили, але 
порадили йому відпочити під їх наглядом. Припускають, що 73-річний 
лідер тибетців просто виснажився від своїх постійних подорожей. Перед 
цим у нього була 10-денна поїздка до Франції. Відомо, що не так давно у 
Далай-лами вирізали жовчний міхур. 

В Москві на Поклонній горі скоро з’явиться ступа, як називають 
буддійський храм. Кошти на його побудову знайдено в республіці Тува, 
Президент якої знайшов спільну мову із мером Москви. Буддійський храм 
доповнять меморіальним комплексом. 

Далай-лама не вірить, що переговорний процес між його емісарами і 
китайським керівництвом закінчиться чимось добрим для тибетців. В 
своїй заяві для тибетців він сказав, що відмовляється від подальших спроб 
переконати китайську владу в необхідності надання більшої автономії 
Тибету. «Я заморився, - сказав він. – Протягом довгого часу я щиро 
дотримувався «золотої середини» в підходах щодо відносин з Китаєм. 
Проте з китайського боку не виявлено якогось позитивного відгуку. Що 
стосується особисто мене, то я здаюся». Далай-лама запропонував 
провести 17-22 листопада в Маклод Ґанджі надзвичайний з’їзд тибетців 
для вироблення тактики наступних відносин з Китаєм. Радикально 
налаштована частина руху за звільнення Тибету сприйняла заяву Далай-
лами як сигнал до початку рішучих дій. Вони вважають, що його спроби 
якось домовитися з Пекіном ( а це майже 40 років діяльності в індійському 
місті Дарамсала тибетського уряду у вигнанні ) лише заважають боротьбі 
Усунути Далай-ламу вони не можуть, бо ж, згідно тибетських традицій, 
перестати бути Далай-ламою не можна, оскільки духовний правитель 
Тибету є втіленням божества співчуття - Авалокітешвари. 

В таїландській провінції Сісакет, що за 600 км від столиці країни Бангкоку, 
із склотари побудовано храм Ват Лан Куат. Півтора мільйона пляшок 
витрачено на будівництво. Будували храм з 1984 року. Ідея побудови 
храму з пляшок прийшла монаху Сану. Використано переважно склотару 
коричневого і зеленого кольору. З битого скла викладено на стінах 
мозаїку. Здебільшого це портрети Будди. 

Філософія буддизму вчить бути відкритими, щирими, добрими, не 
шукати собі зла й іншим. Це спричинило те, що в мові ланкійці, чому 
дивуються туристи, які їздять до Шрі Ланки, немає слів «вибачте» чи 
«дякую». Ланкійцям, оскільки вони ведуть свій спосіб життя за 
принципами буддизму, немає за що вибачатися та дякувати. А ось 
«Доброго дня» вони бажають по декілька разів на добу навіть тим, кого не 
знають. Це має знати той, хто їде як турист до цієї країни. 
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Під час богослужінь в східних релігіях широко використовують пахощі 

(благовонія), які ще називають благовоніями. Це – запалені ароматичні 
палички. Проте дослідження Державного інституту сіркології 
(Копенгаген, Данія), проведені протягом семи років над 61 тисячою 
пацієнтів засвідчили, що вдихання диму благовоній вдвоє підвищує 
ризик розвитку раку легень і верхніх дихальних шляхів. Причиною 
того є органічні канцерогени, що містяться в димі прри горінні паличок. 

Майже 200 індуїстів загинуло і десь 150 одержали травми в індійському 
штаті Раджастан в місті Джодхпур біля храму Чамунда Деві під час 
святкування Наваратри. Причиною трагедії стала паніка, яка з’явилася в 
25-тисячному натовпі молільників, коли хтось там крикнув про закладену 
вибухівку. Дехто в тисняві винуватить поліцію, яка нібито прокладала 
прохід до храму для якогось політика. Аналогічна ситуація трапилася в 
серпні і в індійському штаті Хімачал-Прадеш. Там із-за паніки на 
сходинках, які обвалилися, загинуло біля 150 молільників. 

Відносини в Індії між індуїстською більшістю і християнською меншістю 
(в країні лише 2,3% християн) надто напружені. Індуїсти підозрюють 
християнських місіонерів в прозелітизмі з використанням при цьому 
підкупу. У вересні 20 осіб загинуло під час зіткнення індуїстів і християн 
в штаті Орісса. Перепадає тут й міліції. При нападі натовпу десь із 400-500 
індуїстів на поліцейську дільницю загинули навіть поліцейські. Будівля 
була спалена, по поліцаях, які вибігали з неї, вівся вогонь. Це – відповідь 
індуїстів на арешти їх одновірців. Із солідарності в штаті Карнатака 
здійснено напад на 14 церков. Арештовано 140 осіб. 

Вперше не індуїстські священики, а чиновники з корпорації, що є 
міністерством культури Непалу після приходу до влади маоїстського 
уряду, вибирали нову кумарі – живу богиню. Нею стала шестирічна 
Шрія Бахрачарія. Головним її призначенням до цього року було щорічне 
благословення монарха. Оскільки монарха в Непалі вже немає, то й 
потреба у «живій богині» відпала. Але саме ця постать була багато років 
приманкою для туристів. Без неї занепаде й одна із дохідливих сфер життя 
країни. То ж новий уряд змушений був зважити на традицію кумарі. 
Житиме Шрія відтепер у спеціальному давньому дерев’яному храмі до 
досягнення статевої зрілості. Тоді її замінить нова юна «жива богиня». 

Наприкінці літа в Індії і Непалі відзначався День батька. Вдячні 
спадкоємці в цей день приносили батькам свої дарунки. Це переважно 
якісь смачні делікатеси. Під час вечірньої трапези обов’язковим є поїдання 
солодощів. Цим обрядом засвідчується готовність дітей годувати своїх 
батьків в роки їх похилого віку. В День батька зростає паломництво до 
храму Махадєва, що в непальському селищі Гокарна. Святиня знаходиться 
у дереві. Він є святинею бога Шіви – володаря царства мертвих. У Шіви 

діти просять милості та довгого життя для батьків. Перед статуєю Шіви в 
храмі лежать численні фрукти, яйця, солодощі. 

В Індії практикують мавп’ячі весілля. В лютому на такому весіллі було 
присутніх 3 тисячі осіб. Наречена була у весільній сукні. Індуїстський 
священник, який вінчав пару, дотримуючись всіх ритуалів, які 
використовуються при одруженні людей, сказав, що «це був унікальний 
досвід». Проте на вимогу організації «Люди для тварин» в Індії 
заборонили одруження 19 собачих пар. Згідно індуїстського ритуалу, вони 
мали сидіти навколо священного вогнища з квітами в зубах. Представник 
організації сказав, що «такі весілля – це знущання над тваринами», бо ж 
треба тримати передню лапу пса проти його волі та змушувати його ще й 
танцювати. 

По-різному сприйняли інформацію про можливий кінець світу у зв’язку 
із запуском коллайдера представники різних релігій. Якщо в Ізраїлі 
представники іудаїзму розцінили це як знак миру, то в Індії послідовники 
індуїзму намагалися добре наїстися перед запуском агрегата, молилися по 
декілька днів. До храму Сонця в штаті Орисса прибули десятки тисяч 
паломників. А в штаті Мадх’я-Прадеш 16-річна Чайя із-за страху перед 
кінцем світу покінчила життя самогубством – випила отруту. 

 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ 
 
Пастора Олексія Ледяєва – засновника міжнародного руху «Нове 

покоління» не впускають в Росію, ліквідувавши чергове його 
запрошення. Це почалося ще в 2005 році, коли пастора затримали в 
аеропорту Шереметьєво, а потім відправили назад до Риги. МЗС РФ 
відмовляється назвати причину заборони на в’їзд до їх країни О.Ледяєва. 
Характерно, що в РФ офіційно зареєстровано до сотні громад конфесії. 
«Те, до чого Олексій Ледяєв закликає і про що він говорить у своїх 
проповідях, - відзначають в прес-центрі «Нового покоління», – жодним 
чином не направлено проти російської держави і не зорієнтоване на 
розпалювання національної чи релігійної ворожнечі. Більше того, пастор 
постійно закликає парафіян благословляти свої уряди, брати активну 
участь в розбудові християнського суспільства, берегти сімейні цінності» 
(Христианский мир. - №35). 

Одна із найбільших російських харизматичних церков «Новий Завіт», 
пастором якої є Едуард Грабовенко, запустила місіонерський проект 
«Рік для Ісуса». «Наступив сприятливий час і день спасіння для Росії. Ви 
можете стати частиною Божого пробудження в нашій країні», - говориться 
в офіційному сайті Церкви. Утворено команди місіонерів, які братимуть 
участь в євангелізаційних заходах у різних містах і селах Росії, зокрема в 
Пермськму краї. Учасникам проекту за місцем місіонерства буде 
надаватися житло й харчування. 



46                                                                             47 
В середині липня офіційна газета Церкви Ісуса Христа Святих останніх 

днів повідомила, що у зв’язку із зміною російського закону про надання 
віз (візу потрібно оновлювати кожні три місяці, повертаючись для цього в 
свою країну) місіонерів із країн Північної Америки до Росії посилати 
не будуть. Діючі нині місіонери із країн Америки (а їх десь до 2-х тисяч) 
завершать свій двохрічний термін перебування на місії. Відтепер до Росії 
будуть направляти місіонерів з тих країн, які для в’їзду до РФ взагалі не 
потребуватимуть віз (українці, білоруси, молдавани та ін..). Така зміна 
ситуації, зрозуміло, позначиться істотно на привабливості цієї конфесії, бо 
ж багато йшли спочатку до її громад для вивчення там англійської мови 
(Летопись православия. - №9). 

Церква Манмін відзначила в Кореї своє 26-ліття. Манмін означає - Церква 
для всіх народів. Вона входить до 50 найбільш поширених релігійних 
течій світу. Нині конфесія має в світі біля 7000 подібних собі церков. 
Засновник Манміну д-р Джей Лі наголошує на важливості віри, 
можливостях постійного спілкування творця із творимим. Церкву 
відзначає великий динамізм, прагнення говорити про святість Бога в будь-
яких регіонах світу. У святкуванні 26-ліття взяли участь 160 послідовників 
вчення з різних країн. 

В Росії з’явилася нова релігійна спільнота, що називається «Ашрам-
Шамбала» (раніше – «Біловоддя», «Школа Авіцени», «Сибірська 
асоціація йогів». «Школа гейш» та «Русская академія счастья»). Заснував 
її демобілізований в кінці 80-х років м.ст. із армії з діагнозом «психопатія» 
Костянтин Руднєв. Військовому начальству рядового не сподобалися його 
настирливі пропозиції перетворити в/частину у щось подібне до 
монастиря Шаолінь (РП про нього вже писала). Шрі Джнанан Аватар 
Муні, як став назвиати себе Костя, начитавшись книжок про східні релігії, 
поєднав у своєму вченні християнство, язичництво, індуїзм і окультизм, 
вірування інків і майя. Колективні «проповіді» і «семінари» сприяли 
популярності «Ашрам-Шамбала», зростанню кількості її послідовників. 
Послідовники Руднєва сплять по 3-4 години, бо ж потрібно весь час бути в 
молитовному стані, їдять надто мало. Оскільки Руднєв закликає всіх 
позбутися влади батьків, то шамбалівці відмовляються від них, хоч ту їжу, 
які вони приносять, все ж забирають в руднєвську оселю. Майже всі 
дівчата ашраму стали коханками Костянтина і його помічників. Під 
Новосибірськом міліцейський спецназ взяв штурмом два котеджі, які 
належали «Ашраму-Шамбалі». Вилучено багато конфесійної літератури, 
15 чужих паспортів, 23 ноутбуки, записи групових оргій членів громади, 
склад медпрепаратів. Арештованого Руднєва тут же відпустили, бо ж у 
нього нібито виявили складну форму серцевого захворювання. Це не 
перше судове слідство по справі Руднєва. В 1999 і 2004 роках вже були 
спроби притягнути його до судової відповідальності, але не знайшли 
свідків, які б свідчили проти свого гуру. Його вивільняли, хоч прагнули 
ув’язнити на два роки за ст. 239 УК РФ за створення релігійного 

об’єднання, яке нехтує правами громадян (Газета по-киевски. – 30 
жовтня). 

Як відомо, російська Феміда вже визначилася з долею Григорія 
Грабового, який оголосив себе втіленням якихось надприродних 
можливостей, твердив про свою здатність воскрешати померлих, зокрема 
дітей, які загинули під час теракту в Беслані. Московський міський суд 
задовільнив частково касаційну скаргу його 7-х адвокатів і скоротив йому 
термін ув’язнення з 11 до 8 років, а також зменшив суму штрафних 
санкцій з 1 мільйона до 750 тисяч рублів. Проте це не задовольнило 
захисників Грабового і вони будуть добиватися його звільнення. Адвокати 
твердять, що Грабовий не вимагав ні в кого гроші, а що люди самі 
приходили на його лекції і платили по 2 тис. рублів. Суд вважає, що 
Грабовий скоїв 11 епізодів шахрайства, обіцяючи людям за гроші 
воскресіння їх померлих родичів. На думку суду, Грабовий психологічно 
впливав на потерпілих, які знаходилися у стресовому стані. Сам Грабовий 
твердить, що він ніякого злочину не вчинив, бо ж нікому не обіцяв 
фізичного воскресіння померлих, а лише давав поради на духовний 
контакт з покійниками, а успіх останнього вже залежав від сумління у 
виконанні його порад. 

В місті Тексаркан штату Арканзас (США) з’явилася нова релігійна 
спільнота під назвою «Всесвітня церква Тоні Аламо». Департамент 
соціального забезпечення вилучив із штаб-квартири цієї організації 
шістьох дівчаток віком 12-14 років. Є підозра, що Аламо ґвалтував 
дівчаток. Сам він висловив протест правоохоронним органам, заявив, що 
вилучення є незаконним. Дівчатка нібито самі погоджувалися на статеві 
зв’язки, це їх право після того, як вони стають статево зрілими На думку 
Аламо, вилучення є однією із форм боротьби із багатошлюбністю, яка має 
право на існування в разі згоди жінок на життя в такій сім’ї. 

 
 

ІНШІ  РЕЛІГІЇ 
 
Новий переклад Біблії, який на мову кудук здійснило Біблійне 

товариство Індії, викликав обурення в язичників країни. Зокрема їм 
найбільше не сподобався заклик з книги Вихід (34:15): «Жертовники їх 
зруйнуйте, стовпи (тобто ідолів – РП) їх поваляйте, вирубайте священні 
ліси їх».Замість слова «жертовник» в перекладі звучало «Сарни» - в 
язичників це капища їх богів. Уряд штату Джаркханд відкликав переклад 
Біблії. Обурені язичники вимагали покарати перекладачів і видавців 
книги. «Християнські місіонери, - заявив один із їхніх лідерів, - не мають 
права ображати почуття язичників. Це може спричинити непередбачувані 
наслідки». 

У Франції з’явився підручник по магії вуду. Адвокати президента країни 
Ніколя Саркозі вимагають від видавництва вилучити книгу. Справа в 
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тому, що в додатку до книги йде лялька, яка нагадує Саркозі. 
Пропонується практикуватися на ній в прокляттях, втикаючи в «саркозі» 
голки, що входять в комплект з підручником вартістю 12.95 євро. Саркозі 
заявив, що він проклять не боїться, але його обурило те, що з метою 
бізнесу використовується його образ, на який тільки він має ексклюзивне і 
абсолютне право. 

Грецькі язичники зі співом стародавніх орфічних гімнів та піднятими 
вгору руками здійснили релігійну церемонію на Акрополі. Не 
звертаючи увагу на проливний дощ, одягнуті в білий одяг шанувальники 
богів Олімпу на найсвятішому місці Греції закликали богиню Афіну 
захистити скульптурні зображення. В такий спосіб вони протестували 
проти відкриття там нового музею і перенесення туди давніх скульптур із 
усталених їх місць. Православна Церква Греції назвала акцію язичників 
«невдалою спробою оживити мерця». Влада перенесення скульптур в 
новий афінський музей мотивує необхідністю їх збереження. 

В Ярославлі (Росія) розслідується справа із зникненням в серпні трьох 
хлопчаків і дівчини віком 15-17 років. На одному із пустирів виявлено 
буквально випотрошених чотири трупи. З’ясувалося, що вбивство мало 
ритуальний характер. Арештовано вісім школярів і студентів, які знали і 
спілкувалися із покійниками. В місті діяла група сатаністів. Спочатку 
молоді люди познайомилися із сатаністським вченням за інтернетом, з 
часом вони перейшли до справи. Почалося глумління над похованнями на 
кладовищах, навіть викопування свіжих поховань і поїдання внутрішніх 
органів похованих. Настала черга принесення людської жертви дияволу і 
сатаністи її принесли. Нею стали чотири підлітки, які виявили 
зацікавленість до діяльності сатаністів. Вони були запрошені на квартиру 
до лідера угрупування. Їх там напоїли, вивели на вулицю і вбили, нанісши 
кожному 666 ударів ножем. Трупи розрізали на кусочки й закопали, деякі 
частини тіла засмажили й з’їли. Арештовані сподіваються, що скоро 
вийдуть на свободу. «Господар (тобто сатана –РП) допоможе мені 
уникнути відповідальності, - заявив один канібал, - адже я приніс йому 
багато жертв».  

 
МІСТИКА 

 
Росію все більше заполонила містика в різних її виявах. Пройшовши по 

книжкових магазинах і ярмарках, ви там зустрінете навал різноманітних 
окультних і езотеричних видань. В Росії зріс попит на послуги астрологів і 
ворожбитів. Телепередачі і публікації про аномальні і загадкові явища 
цікавлять 48% опитаних російським фондом «Громадська думка». До 
астрологів чи магів зверталося 42% їх. (Мир. - №42). 

«Останню відьму Європи» виправдали через 226 років після її страти. Анна 
Гільді в 1782 році була засуджена судом міста Зеннвальда за звинуваченням в 
отруєнні за допомогою чаклунства доньки свого господаря. Її спонукали 

признатися в скоєнні зла, в тому, що вона відьма, відрубали їй голову, а тіло 
закопали на площі Зеннавльда. «Відьму» тепер виправдано на основі ухвали 
парламенту швейцарського кантону Гарус. Після виправдання Анни Гельки 
прес-секретар католицької Церкви сказав, що невинність жінки була і так 
очевидною, не потрібний був судовий бюрократизм. Вперше в наш час 
реабілітацією відьм зайнялися у США в 1957 році. Було виправдано всіх 
засуджених у 1690 році у справі «салемських відьм». 

Під час футбольного матчу команд «Ніукі» та «Сокозакі» в Конго на стадіоні 
сталася бійка. Конфлікт спричинив голкіпер «Ніукі», який вибіг на 
середину поля і прагнув накласти закляття на суперника. В бійці 
загинуло 11 осіб. Багато потрапило в лікарню. Два роки тому в Танзанії за 
застосування магії оштрафували команди «Янга» і «Сімба», які перед грою 
щось закопували на футбольному полі. В Південно-Африканській Республіці 
магія офіційно дозволена. Під час ігор національних футбольних команд на 
стадіоні присутній їх чаклун. Він проводить із гравцями спеціальні ритуали, 
зокрема виварює форму футболістів у магічних розчинах, викликає духів 
тощо. 

Фільм «Код да Вінчі» й понині діє неабияк на його глядачів. Так, 25-річний 
італієць марко Луці після його перегляду і сильних вражень уявив себе 
антихристом й почав нову свою діяльність – знищення католицьких 
священиків. Першим йому попався 68-річний падре Каїно Калітрі, якого від 
смерті під ножем спасли прихожани, хоч і їх троє були порізані. В кишені у 
нападника знайшли записочку зі словами: «Це тільки початок 666». Цікаво, 
що за результатами експертизи хлопець визнаний психічно здоровим. 

В США існує ряд готелів, в яких можна зустріти і поспілкуватися із 
привидами, можна з ними разом поснідати, а можна й полежати на одному 
ліжку. Так, в готелі Cornerstone (штат Філадельфія) дама-привид заходить в 
кімнати, залишає після себе аромат духів, інколи пестить обличчя чоловіків. 
Дівчина-привид з’являється до чоловіків і в готелі Penny Farthing Inn (Сент-
Огастін, Флорида). У штаті Нью-Йорк в готелі Manchester Inn ночами чутно 
чиєсь ходіння по коридорах, більше того – в кімнаті №316 хтось схопить вас 
за ногу. Перелік готелів, в яких поселилися привиди у Штатах надто великий. 
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 

 
РЕЛІГІЙНА СВОБОДА УКРАЇНИ – 2008 

 
Бюро Демократії, прав людини та праці Державного департаменту 

США 19 вересня 2008 року оприлюднило черговий щорічний звіт «Міжнародна 
свобода релігії – 2008». Одна з його частин стосується України. Звіт констатує, 
що Україна в цілому дотримується закріпленого Конституцією право на 
свободу релігії, однак все ще залишаються окремі проблеми у цій сфері Це у 
звіті пояснюється тим, що влада на місцях інколи бере сторону тієї чи іншої 
релігійної організації. Залишається невирішеною проблема реституції 
церковного майна, трапляються випадки антисемітизму та антиісламізму. 
Держдепартамент США констатує, що різні релігійні організації намагаються 
привернути увагу влади на вирішення їх проблем. 

У частині під назвою «Релігійна демографія» констатується, що в 
Україні налічується 33,000 релігійних організацій, які представляють 55 
деномінацій. Згідно з офіційними даними, православні християнські організації 
становлять 52% від загальної кількості релігійних груп. Найбільшою в Україні 
є Українська Православна Церква (Московського Патріархату) зі значною 
присутністю в усіх областях України, за винятком Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської областей. Українська Православна Церква 
Київського Патріархату є другою за величиною Православною Церквою, 
більшість віруючих якої проживає у західних та центральних регіонах України. 

У звіті зауважується також про невизнання Українською 
Православною Церквою (Московського Патріархату) Української Православної 
Церкви Київського Патріархату. Щодо Української Автокефальної 
Православної Церкви, то у звіті Держдепартаменту США вона відноситься до 
найменшої Православної Церкви і наголошується, що 70% її віруючих 
проживають на Заході України. Вірні Української Греко-Католицької Церкви 
складають другу за чисельністю (4 млн.) релігійну групу в Україні та 
найбільшу на Заході країни. Найбільша кількість греко-католиків — у 
Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Деякі 
мусульманські лідери стверджують, що в Україні нараховується 2 млн. 
мусульман. Державна ж статистика свідчить про 500,000. Переважна більшість 
з них – кримські татари, яких налічується 300,000. 

Римо-Католицька Церква в Україні має мільйон послідовників і 
складається переважно з етнічних поляків, які проживають переважно у 
центральних та західних регіонах. Групи, які складають менш ніж 5%в 
населення України, включають представників євангельських християн-
баптистів, юдеїв, англікан, кальвіністів, Свідків Єгови, лютеран, методистів, 
мормонів, п’ятидесятників, пресвітеріанців, адвентистів, буддистів і 
прибічники Свідомості Крішни. За даними Державного комітету статистики від 

2001 року, в Україні налічується 103,600 осіб, які мають етнічне юдейське 
походження. 

За даними, представленими 2007 року центром Разумкова, 40% 
респондентів називає себе віруючими, однак не належить до якоїсь конкретної 
релігійної організації, 36.5 назвалися віруючими і віднесли себе до тієї чи іншої 
релігійної організації. Згідно з даними цього дослідження, 33 % українців 
назвали себе вірними УПЦ КП, 31 % – УПЦ МП, 18% – УГКЦ, 2.5% – УАПЦ. 
Менше 5 % віднесли себе до римо-католиків, протестантів, мусульман та юдеїв. 
За даними опитування, 33.5% респондентів повідомило, що вони відвідують 
Богослужіння 1-2 рази в рік; 23% – раз у декілька місяців; 14.4% – 1-3 рази на 
місяць; 8.8% – один раз в тиждень; 2% – кілька разів в тиждень; 6.4% – раз на 
кілька років; і 9.3% – практично ніколи. Опитування також показало, що майже 
90% активних у релігійному житті громадян – християни, більшість з яких 
православні. Найбільше практикуючих вірних проживають на заході України. 

Частина 2 Звіту «Статус релігійної свободи» констатує рівне право 
усіх релігійних організацій в Україні та те, що тут немає державної релігії. 
Разом з тим спостерігаються випадки, коли місцева влада бере сторону тієї 
релігійної організації, яка представляє більшість у тому чи іншому регіоні. 

У звіті Держдепартаменту США сказано, що у деяких центральних та 
південних регіонах римо-католики, греко-католики та мусульмани мають 
труднощі. Подібна ситуація спостерігається з прихильниками УПЦ МП у 
західних регіонах. УПЦ МП та більшість протестантських деномінацій 
висловлюють занепокоєння тим, що Президент Віктор Ющенко направив 
зусилля на створення в Україні єдиної Православної Церкви. Вони переконані, 
що цим питанням повинні займатися виключно Церкви.  
 В Україні на державному рівні святкуються великі релігійні свята. Українське 
законодавство дозволяє за релігійними переконаннями проходити 
альтернативну військову службу. Релігійні організації України можуть вільно 
займатися видавничою діяльністю. 

Згідно із законом термін реєстрації релігійної організації займає від 1 
до 3 місяців. У випадку відмови в реєстрації можна подавати апеляцію в суд. У 
звіті також наголошено, що Закон про свободу совісті і релігійні організації і 
Закон про державну реєстрацію юридичних і приватних осіб містять несумісні 
пункти, що ускладнюють реєстрацію релігійних організацій. Незважаючи на 
неодноразові заклики Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій та 
неурядових організацій, Парламент за період підготовки звіту 
Держдепартаменту США не вирішив цього питання. Процес самої реєстрації 
адмініструє Держкомнацрелігій. 

Закон обмежує діяльність іноземних релігійних організацій та надає 
вузькі права для іноземного духовенства, проповідників, викладачів та інших 
закордонних представників іноземних релігійних організацій. Разом з тим, не 
було жодних повідомлень, що Уряд використовував закон, щоб обмежити 
діяльність таких релігійних організацій. Візи для релігійних діячів вимагають 
запрошень від зареєстрованих релігійних організацій в країні і дозволу від 
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уряду. Іноземні релігійні діячі повинні виконувати свою діяльність лише у тих 
релігійних організаціях, які їх запросили і при наявності дозволу державного 
органу. Згідно з урядовими даними, жодної відмови у візі для іноземних 
релігійних діячів за цей звітний період не було. Провідники мормонів 
вважають, що законодавство України у сфері релігії недопрацьоване у ланці 
місіонерської діяльності, тому, за їх словами, вони мають проблеми з 
обмеженнями їх місіонерської діяльності на рівні місцевих органів влади. 

За законом України релігія не може бути частиною шкільних програм. 
Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій продовжують 
роботу з закріплення на законодавчому рівні права релігійних організацій 
запроваджувати свої приватні школи. 

Згідно з законом, лише зареєстровані релігійні організації мають право 
вимагати повернення їм власності, конфіскованої Радянським режимом. Як 
сказано у звіті Держдепартаменту США, громади повинні звернутися з 
відповідним проханням до місцевої влади, однак цей процес, який повинен би 
тривати один місяць, затягується на довше. 

У розділі «Обмеження релігійної свободи» наголошується, що 
політика держави базується на дотриманні на практиці релігійної свободи. 
Разом з тим, у звіті названі поодинокі прояви обмеження свободи релігії в 
Україні. Так, Духовне управління мусульман України повідомило про 
труднощі, які виникають з реєстрацією нових релігійних громад в Криму. В 
Управлінні це розцінюють, як прояв політичної необ’єктивності з боку 
місцевих органів влади. 

Релігійні організації, у тому числі члени Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, скаржаться, що, незважаючи на їх неодноразові 
прохання, Парламент до цього часу не прийняв на законодавчому рівні для 
релігійних організацій поправку про володіння чи постійне користування 
земельними ділянками. Це не дає змоги скасувати комерційні ціни в оплаті за 
оренду землі, на якій розташовані сакральні споруди. 

УПЦ МП та УГКЦ висловили занепокоєння, що закон не забезпечує 
жодної можливості для надання статусу "юридичної особи" національним 
релігійним асоціаціям. Відсутність такого статусу може ускладнити ситуацію з 
правом власності на церковне майно у випадку, коли релігійна громада змінює 
назву. Проте УПЦ КП не бачить потреби надавати релігійним організаціям 
статус юридичної особи. 

26 березня 2008 року члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій звернулися до Президента, Прем'єр-міністра і Спікера Парламенту з 
проханням вжити заходи для удосконалення Закону про державний бюджет 
2008 року. Згідно з законом, прийнятим 28 грудня, 2007 року, державна і 
комунальна власність можуть бути надані для оренди релігійним організаціям 
лише за умови, якщо вони отримають перемогу в іншого претендента на це 
майно. Однак, зваживши на неприбутковість релігійних організацій, у них 
залишається мало шансів поборотися з приватним бізнесом. Інститут релігійної 
свободи акцентує на тому, що у зв’язку з таким обмеженням деякі релігійні 

спільноти не в змозі більше орендувати приміщення і вимушені відмовлятися 
від нього.  
 У звіті Держдепартаменту США названі випадки, коли місцева влада створює 
перешкоди або не сприяє вирішенню питань з надання релігійним організаціям 
земельних ділянок чи будівель для оренди. Разом з тим, наголошується, що такі 
проблеми швидше пов’язані з фінансовими причинами, ніж з якимись 
релігійними мотивами. Спостерігаються також випадки сприяння одним 
конфесіям і не бажання допомоги іншим. Так, іудейська громада Києва 
скаржиться, що адміністрація міста надає допомогу лише для будівництва 
православних церков. Є нарікання також з боку іудейської громади Львова, 
Вінниці, де на місцях колишньої синагоги та цвинтаря споруджуються нові 
готелі чи то інші споруди. 

Представники УПЦ МП у Львівській області нарікають на те, що 
місцева влада міст регіону не дає дозволу на будівництво нових церков. 
Подібна ситуація складається і в м. Долині Іванно-Франківської області. 
Представники УГКЦ в Криму звинувачують Ялтинську міську раду у відмові 
виділити земельну ділянку для побудови єдиного у місті греко-католицького 
храму. З проблемою виділення земельної ділянки зіткнулися також мусульмани 
Сімферополя. Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні скаржиться, що не 
може отримати дозвіл на зведення молитовного будинку в Запоріжжі. 

Однією з найважливіших проблем релігійного життя України у Звіті 
названо реституцію церковного майна, конфіскованого радянською владою. У 
документі наявність таких проблем пояснюється економічною ситуацією у 
країні, яка лімітує кошти на придбання нових приміщень для тих чи інших 
організацій. 31 серпня 2007 року Міжвідомча Комісія з повернення майна 
релігійним організаціям склала список понад 300 випадків для повернення. 
Деякі оглядачі висловили занепокоєння ефективністю і прозорістю його 
процедур. Всі основні релігійні організації звернулися до Уряду з проханням 
запровадити прозорий законний процес щодо повернення церковного майна. 
Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій закликала Парламент 
ввести мораторій на приватизацію майна, конфіскованого колись у Церкви і яке 
зараз перебуває у державній чи комунальній власності, однак цього закону не 
прийнято. До цього часу караїмам Києва не повернуто приміщення кенеси, де 
зараз розміщується Будинок актора. У Харкові та Києві з проблемою реституції 
майна зіштовхнулися прогресивні юдеї. До цього часу не повернуто римо-
католикам у Києві костелу Святого Миколая. Римо-католики можуть 
використовувати цей храм тільки для щоденної ранішньої Меси, у вихідні дні 
та на великі релігійні свята. Проблему з повернення храмів римо-католики 
мають також у Дніпропетровську, Львові, Миколаєві, Севастополі, 
Сімферополі. До цього часу не вирішена проблема з повернення в Одесі римо-
католикам будинкусемінарії. 

У Львові УГКЦ досі не повернули усіх приміщень Святоюрського 
комплексу. Місцева влада пояснює це тим, що немає фінансів на відселення 
більше десяти сімей, що там залишаються проживати ще з Радянських часів. 
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Пресвітеріанська громада Одеси скаржиться на те, що місцева влада не хоче 
повертати їм історичної будівлі храму. Втративши надію на суд в Україні, 
громада у травні 2008 року звернулася до Європейського суду з прав людини.  
Лідери мусульман скаржаться, що не можуть вирішити питання про 
повернення у власність спільноти 118-річної мечеті у Миколаєві, в 
Дніпропетровську, 150-річної мечеті у кримському місті Масандра, мечеті в 
Ялті та руїн мечеті 18-го століття в Алушті. 

Щодо переслідування свободи релігії, то не виявлено випадків 
ув’язнення за релігійні переконання. У звіті сказано, що випадки проявів в 
Україні антисемітизму залишаються проблемою. За твердженням Єврейського 
Телеграфічного Агентства від 10 квітня 2008 року, один з кожних п'яти 
злочинів, здійснених із січня 2007року в країні, був направлений проти євреїв. 
Такі випадки були зафіксовані у Дніпропетровську, Києві, Черкасах, 
Севастополі, Житомирі, Одесі. У звіті Держдепартаменту США також 
перелічені випадки актів вандалізму на кладовищах та в храмах різних 
релігійних громад України. 

Останній розділ Звіту присвячений співпраці уряду Америки з 
урядовими та релігійними лідерами та організаціями України задля 
забезпечення релігійної свободи та прав людини. 
 
 

*** 
 
В Таджикистані до вирішення питань свободи віросповідань вже 

залучають військові підрозділи. Бідна спільнота Свідків Єгови, бо ж 
питанням її буття в Душанбе зайнявся суд військового гарнізону. Оскільки 
діяльність Свідків повністю заборонена в Таджикистані, то звинувачення її 
послідовникам тут пред’являли лише на основі відзнайдення в їх 
помешканнях примірників конфесійної літератури. Як заявив військовий 
суддя, у Свідків Єгови було вилучено 500 тисяч примірників релігійної 
літератури, підготовленої для поширення в країні. Дивно, як Таджикистан з 
таким розумінням свободи релігії може входити в ООН, коли він нехтує її 
Загальну декларацію прав людини (1948 рік), яка утверджує свободу 
віросповідань і пропаганду релігії незалежно від кордонів і в будь-який 
спосіб. 

До редакції часопису РП звертаються від деяких релігійних спільнот з 
проханням розповісти, як їм податися до Європейського суду, бо ж в 
судах України свої проблеми вони вирішити не можуть або ж вони 
вирішуються явно несправедливо. Згідно вимог Євросуду, позивач 
насамперед має пройти із свого питання три судові інстанції в Україні – суд 
першої інстанції, Апеляційний і Верховний. Відтак слід вичерпати 
внутрішні засоби юридичного захисту. Якщо до ЄС надходять документи 
без якоїсь із названих трьох інстанцій, то вони просто не розглядаються там. 
Якихось нормативно визначених термінів розгляду звернень до ЄС не існує. 

Пріоритетні справи – порушення прав людини, вік позивача, наявність 
хвороби, деякі інші чинники. Адреса Євросуду: The Registar Europen Court 
of Human Rights Council of Europe/ F-67075 Strasbourg Cedex France. 

Законодавчо закріплена в Україні свобода віросповідань дає право на 
легальну діяльність різних релігійних течій (навіть без обов’язкової 
реєстрації в державних органах). Перш ніж зареєструвати ту чи іншу 
релігійну спільноту, органи державної влади піддають її визначеній 
експертизі. Відтак маємо нині в країні до 60 державою зареєстрованих 
різних релігійних течій. В громадянському суспільстві, розбудова якого йде 
в Україні, кожна людина – суверен своєї долі, а відтак має право на вільний 
релігієвибір. Тому дивно виглядають публікації деяких газет України, коли 
їх неосвічені в питаннях державно-церковних відносин журналісти 
починають ділити конфесії на «наші» і «чужі», «бажані» і «небажані», 
«церкви» і «секти» та ін. На дурну голову журналіста до сект попадають всі 
інші конфесії, окрім тієї, до якої він/вона належить. Відтак описуючи 
діяльність якоїсь із релігійних течій не зареєстрованих державними 
органами, йменуючи при цьому її абстрактним поняттям «секта», журналіст 
в такий спосіб часто створює хибну громадську думку про низку релігійних 
організацій, які мають офіційну реєстрацію, ведуть велику благодійницьку 
діяльність, служать ефективним засобом морального оздоровлення 
суспільства. При цьому подеколи журналісти користуються засобом «одна 
баба сказала». Цим відзначилася журналістка А. Потаєна із «Вечерних 
вестей» (№161). У своїй статті вона анонімно вилила помиї на багато 
невідомих релігійних спільнот. Там звучать такі незрозумілі поняття 
«сомнительный культ», «сети сомнительной религиозной организации», 
«деструктивные культы», «некоторые культове организации» або перли 
журналістки типу «Вот один из таких случаев. Православная семья 
пожаловалась..», «кружок, в котором интеллектуальные граждане», «одна из 
харизматических церквей», «центр(?) закрыли, а на его руководителя (?) 
подали в суд», «одна гражданка судится с религиозной организацией» та ін. 
«Одна», «один», «некий» і т.п. Все це засвідчує журналістську брехню. 
Нещодавно мене бомбардували водночас чомусь аж із трьох газет з 
проханням організувати їм зустріч із Мариною Цвигун – цебто Марією Деві 
Христос. На мої зауваження, що Велике Біле Братство вже пішло в минуле, 
не вишукуйте «смажені фактики», а пишіть про позитив в дільності 
релігійних спільнот, зокрема про їх благодійництво, заявок на налагодження 
контактів з такими питаннями не надходило. То ж журналіст скоріше 
налаштований на якусь побрехеньку, ніж на контструктив. З ними навіть 
немає бажання зустрічатися, бо ж потім із тобою сказано вилущать таке, що 
не відповідає твоєму баченню проблеми, а приписані тобі слова насправді 
належать не тобі, а тобою сказані слова когось із носіїв тієї чи іншої 
релігійної традиції (А.Колодний). 
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 Т Е М А   Д Н Я 
 

ЦЕРКВІ   БАПТИСТІВ   БОРИСЛАВА – 80 
  

Церква євангельських християн-баптистів міста Борислава, що на 
Львівщині, в жовтні 2008 року відзначила свій 80-тилітній ювілей. Виникла вона 
в цьому прикарпатському місті досить неординарно. У грудні 1924 року до 
Борислава приїхав дослідник Святого письма (цебто Свідок Єгови) Кишницький, 
в будинку якого почали збиратися люди, щоб послухати Слово Боже. Але 
пояснення згідно з наукою Рассела і Рутерфорда не всіх задовольняло. В 1928 
році у Бориславі поселився колишній священик Д. Хом'як, який навчав, що шлях 
до спасіння лежить через віру в Ісуса Христа. Він порадив "дослідникам" шукати 
євангельських християн-баптистів. З цією метою бориславці запросили до себе 
відомого на той час баптистського проповідника Івана Підгорецького. Саме він 
відкрив прийнятну їм євангельську дорогу, навчив співати християнських пісень. 
Як пише Ілля Кубрин у журналі "Післанець правди"( № 9 за 1930 рік), на той час 
громада баптистів у Бориславі налічувала 40 осіб. Спочатку вони називали себе 
"дослідниками Святого письма", але коли переконалися, що наука Рассела не у 
всьому узгоджується зі Словом Божим, то відокремилися від "дослідників" і 
розгорнули працю під назвою «вільних братів». «Утвердившись в переконанні, 
що принципи баптистів є найближчими до науки Христа, - зазначає далі І. 
Кубрин, - вони прийняли ці принципи разом із назвою баптистів». Щорічно 
відбувалися нові хрещення. Перед війною баптистська громада Борислава 
налічувала вже понад 50 членів. 

 Після закінчення війни у 1945 році українське населення з Польщі було 
переселене у східні області України. У 1946 році баптисти-переселенці з 
польських сіл Вапенного, Мацини та деяких інших, об'єднавшись з віруючими 
Борислава, утворили теперішню церкву євангельських християн-баптистів. 
Зібрання проводились у домі Володимира Борсука. Треба сказати, що війна 
завдала багато втрат Бориславській громаді: в ній залишилося тільки 16 членів. 

У 1946 році місцеві органи влади дали дозвіл баптистській спільноті 
реконструювати польський костел і відкрити в ньому Дім молитви. У важкі 
післявоєнні роки щорічно до церкви долучалося по 10-15 осіб. В 1961 році 
кількість членів Бориславської церкви досягла вже 115 братів і сестер. 

 У 1963 році сталося її розділення. Причиною послужило неоднакове 
ставлення вірян до двох нав'язаних атеїстичною владою документів, які 
порушували права віруючих. Церкви продовжували духовну працю в місті 
незалежно одна від одної. Церкву, яка відокремилась, очолив В.Борсук, а в 
Церкві, яка залишилась у Домі молитви, пресвітером було обрано Л. Скобу. 
Проте родинні зв’язки, сповідування одного вчення і деякі зміни в політиці 
держави щодо релігії та Церкви зрештою призвели до того, що служителі обох 
громад дійшли висновку необхідності об’єднання в одну Церкву, що зрештою і 
сталося. 

 В роки радянської влади віруючі за належність до баптизму потерпали 
від переслідувань на роботі, в школі. Однак, попри це все, Церква не лише 
вистояла, але й зросла. В 1973р. вона вже налічувала більше сотні членів тієї 
громади, що підпорядковувалася ВР ЄХБ, і біля 80 членів громади, яка належала 
до Ради Церков ЄХБ. .Процес об’єднання цих двох гілок Церкви проходив надто 
складно. Найбільш болючим було питання пресвітерського служіння. Його 
зрештою допомогли вирішити обласне і всеукраїнське керівництво ЄХБ. 

Після об’єднання значно активніше запрацювали усі структури Церкви - 
і проповідництво, і дияконія, і справи милосердя, а особливо хор і молодіжне 
служіння. Церква вела активну місіонерську працю: допомагала розвитку Церкви 
ЄХБ у м.Самборі, відродженню та будівництву Дому молитви в с. Воля 
Кобилянська.  

Наступною знаменною подією в історії баптистів Борислава був дозвіл 
органців влади на будівництво Дому молитви. У 90-их роках м.ст. Церква веде 
активну євангелізаційну працю, як у Домі молитви, так і в громадських місцях. 
Це дало позитивні результати: Церква почала активно зростати. Водночасно 
посилилась місіонерська її праця, яка поширилась на Стебник, Східницю, 
Ст.Кропивник, Смільну, Жданівку, Майдан, Сторону, Підбуж, Опаку. 

Релігійна свобода, яка прийшла з незалежністю України, сприяла тому, 
що віруючі Дрогобича і Трускавця організували церкви у своїх містах і не лише 
почали успішний розвиток їх, а й побудували свої Дома молитви. 

Проте свобода ця мала й негативні наслідки для долі громади 
бориславських баптистів. Вона призвели до того, що велика група членів (понад 
60 і стільки ж їхніх дітей) виїхали закордон із своїми сім’ями. А у 2000 році 
виїхав туди й головний пресвітер Я.Борсук. Розпочате ним в кінці 90-их років 
будівництво приміщення Недільної школи затяглося до цього часу. 

Після від’їзду Я.Борсука служіння в Церкві впродовж двох років було 
колективним. У 2002 році старший пресвітер Церков ЄХБ у Львівській області 
І.Романюк був обраний за сумісництвом і пресвітером бориславської Церкви. Він 
звершував це служіння разом з В.Качмарчиком. У 2006р. на пресвітерське 
служіння був обраний, а у 2008 р. рукопокладений В.Кондор, який переїхав на 
працю у Бориславській семінарії із Закарпаття. На сьогодні пресвітерське 
служіння в Церкві звершують три брати – д-р І.Романюк, м-р В.Кондор і 
благовісник В.Качмарчик. Нове тисячоліття ознаменувалось розширенням 
місіонерської праці Церкви, а також розвитком новоутворених на її базі інших 
Церков. На початок 2008 року Бориславська Церква ЄХБ нараховувала 300 своїх 
членів. 

Протягом усіх років незалежності України Церквою ведеться 
доброчинна праця у Дрогобицькій в’язниці. Відповідальним за це служіння є 
К.Свердлов. При Церкві також організована місія «Гедеон», працю якої 
координує .В.Качмарчик. За час своєї праці місія роздала сотні тисяч примірників 
«Нового Завіту». В соціальному служінні Церква задіяна впродовж багатьох 
років. 

В. Кондор 
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ЮВІЛЕЇ 
 

Владиці Софрону МУДРОМУ – 85 
 

Вельмишановного владику Софрона МУДРОГО 
Українська Асоціація релігієзнавців, академічні 
релігієзнавці України вітають із 85-річчям і 50-річчям 
священичого покликання. Плідно і безустанно 
працюючи в Христовому винограднику, Ви, дорогий 
владико, всеціло при цьому віддавали себе служінню 
Богові і Україні. Ваш творчий богословський 
доробок є помітною сторінкою в історії української 
богословської думки, а заодно і в сфері 
богословського релігієзнавства. Ми знаємо Ваші 
видруки минулих років і щороку чекаємо на нові. 
Знаємо, що спати Ви багато не любите, бо ж кожного 
з нас Бог покликав у цей світ для «сродної праці». Ви 
її знайшли ще в юначі роки. Нещодавно ми одержали 
листа з Риму від отця Блажейовського, якому 

виповнилося 99. Так ось він там пише: мені скоро буде 99, заки я ще не старий, то 
маю зробити те-то й те-то. Йому 99 і він ще не старий, а Вам же, владико, лише 
85.  То ж хай Бог пошле Вам нові сили, творче натхнення і добре здоров’я на нові 
роки життя. Ми шануємо Вас і вдячні за Ваше добро, людяність і налаштованість 
на співпрацю.  
  

 Від імені УАР і Відділення релігієзнавства ІФ НАН України 
професор Анатолій КОЛОДНИЙ 

 
*** 

 
НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 

ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Мозговий Іван. Християнська демократія у країнах світу. Довідник. 

Частина І: Азія. Африка. Австралія і Океанія. – Суми, 2008. В книзі 
аналізується діяльність політичних партій з відстоювання принципів 
християнської демократії на означених континентах. Діяльність ця 
розкривається на фоні історії, економічного і політичного життя.  

Колегія. Часопис Інституту релігійних наук св.. Томи Аквінського у Києві. – 
2008. - №1. Часопис видрукувано під заголовком «Україна між Сходом і 
Заходом. Релігійний вимір». Статті часопису порушують питання єдності в 
різноманіття, традиції і сучасності, духу й світу, комунізму й екуменізму. 

Світогляд і світ людини. Колективна монографія. – Дніпропетровськ, 2008. 
В книзі виокремлюються і своєрідно розглядаються три типи світогляду – 
міфологічний, релігійний та науковий. Завершує книгу розділ «Філософське 
розумінні людини і смислу її буття».  

Свобода убеждений, совести и религии в современной России. –М., 2007. В 
книзі, написаній кваліфікованими правозахисниками РФ, насамперед 
розглядаються конституційні гарантії, законодавство, законотворчість, судова 
практика, концептуальні тенденції на рівні науки і освіти у сфері свободи 
совісті. Дательно проаналізовано проблему реалізації свободи совісті в 
державній і муниципіальній школі, у Збройних силах та ін..Аналізуються 
факти дискримінації на основі релігії. 

Антошевський Тарас, Коваленко Леся. Моніторинг свободи релігії в 
Україні: 2005-2007 рр.- Львів, 2008. Дається аналіз стану дотримання 
свободи релігії в Україні, розглядається законодавство щодо релігійних прав, 
реєстрації релігійних організацій, питання толерантності міжконфесійних 
відносин, релігійні конфлікти, земельно-майнові питання та ін.. 

Вийшло перше число «Украина и исламский мир». Під такою назвою 
РУНМОУ «Київський муфтіят» випустив у світ перше число свого часопису. 
Шеф-редактором часопису є Каналія Хуснутдінов. Вміщено статті з проблем 
буття мусульман України, ісламських фінансів, носіння хіджабу, передбачень 
Суни та ін. Видрукувано інтерв’ю муфтія мусульман Криму Е. Аблаєва. 
Журнал добре ілюстрований.  

Толерантність міжконфесійних відносин. Наук. збірник. За ред. 
В.Калюжного і А.Колодного. –Запоріжжя, 2008. Книга вміщує статті з 
історії і теорії міжконфесійних відносин. Особливий акцент – толерантність 
сфери релігійного життя, культура толерантності. Ряд матеріалів присвячена 
аналізу стану релігійного життя в Україні і зокрема в Подніпров’ї. 

Колегія. Часопис Інституту релігійних наук св.. Томи Аквінського в Києві.- 
2008. -№2. Друге число часопису вийшло з підзаголовком «Європа 
християнська?» Вміщено статті про небезпеки, які загрожують Церкві, про 
взаємовідносини Церкви і держави в західній Європі, про Європу між 
релятивізмом і фундаменталізмом та ін.. Видрукувано інавгураційну лекцію 
архієпископа Ігоря Ісиченка про українське проповідництво. 

Релігійна свобода. Науковий щорічник.- 2008. - №13. Щорічник вийшов із 
підзаголовком «Релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, 
правові та конфесійні аспекти». Статті науковців і державних діячів з України 
і 10 країн зарубіжжя вміщено у восьми розділах під заголовками: 1.Феономен 
релігійного постмодерну. 2. Взаємовідносини конфесій-держави-суспільства. 
3.Проблеми релігійного життя сучасної Росії. 4.Міжконфесійні відносини в 
Україні. 5.Законодавче забезпечення свободи совісті. 6.Функціональність 
релігії і діяльність релігійних організацій. 7.Конфесії України в 
постмодерному світі. 8. Нові релігійні течії в контексті постмодерної 
релігійності. В додатку Щорічника ряд нових міжнародних правових 
документів. 
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Дидує Ван Ковелем. Клонувати Христа? – М., 2008. Автор книги – відомий 

прозаїк сучасної Франції, лауреат багатьох літературних премій. Він 
застерігає тих, хто шукає нині кров Спасителя (можливий шкребок із 
Туринської плащаниці) з тим, щоб клонувати його. Для Ковелера це надто 
небезпечна інтрига. 

 
 

*** 
 

АНОНС 
 

«АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 
МАЄ СВОЮ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ 

 
Мультимедійна студія видавництва «Свічадо» 
випустило у світ електронну версію 
написаного колективом Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ із залученням 
вузівських науковців за редакцією проф.. 
А.Колодного популярного «Академічного 
релігієзнавства». Книга вийшла в світ в 2000 
році, стала бестселером. Авторський колектив 
працює над другим його виданням, яке зазнає 
помітних змін. Електронний підручник 
випущено у світ з доопрацюванням фактажу і 
літератури. Він враховує найсвіжіші матеріали 
релігійного життя, відображає його сьогоденні 
проблеми та враховує сучасні здобутки 
вітчизняного і світового релігієзнавства . Книга 
долає старі атеїстичні схеми підручникової 

літератури, враховує повноту дисциплінарної структури релігієзнавчої науки. В 
книзі читач знайде списки новітніх релігієзнавчих видань, які рекомендуються до 
30 розглянутих тем. Книга розрахована на науковців, викладачів релігієзнавчих 
дисциплін, богословів, аспірантів і насамперед студентів вузівських 
релігієзнавчих спеціалізацій. Мультимедійна версія «Академічного 
релігієзнавства» має зручний інтерфейс та функціональну навігаційну систему. 
Координати його придбання можна дізнатися у Відділенні релігієзнавства ІФ 
НАНУ (Київ, вул.. Трьохсвятительська, 4, кімн. 323 і 413), за телефонами 278-51-
49; 279-04-18; моб.: 8-097-321-13-62 (Сніжана) або за е-mail: lfilip@rambler. ru чи 
Snizhana2004@mail.ru   
 

Просимо читачів нашого часопису 
посприяти рекламі підручника 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ   І   КРУГЛІ СТОЛИ 
 
 
 
 
 

В ЗАПОРІЖЖІ УТВЕРДЖУЮТЬ ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН 

 
24 жовтня в цьому придніпровському місті вже вчетверте 

відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Толерантність 
міжконфесійних відносин». В її роботі взяли участь представники церков, 
науковці, викладачі, студенти, 
державні і громадські діячі. До 
початку цьогорічної конференції 
організатори видали збірку 
матеріалів минулорічного діалогу, 
в якій розвиваються ідеї 
міжконференційної толерантності 
і злагоди в релігійному житті 
регіону та в Україні загалом. 
Учасників конференції привітавли 
голова оргкомітету - ректор 
Запорізької державної інженерної 
академії професор В.І.Пожуєв, керівництво Запорізької держадміністрації та 
облради, надійшло привітання від Держкомнацрелігій та Відділення 
релігієзнавства ІФ НАН України, від Української асоціації релігійної свободи 
та Української асоціації релігієзнавців. Під час роботи конференції відбулася 
зацікавлена і жвава розмова навколо тем, які були заявлені в пленарних 
доповідях, зокрема д.філос.н. В.Шевченка «Релігійна ідентичність: 
парадигмальна специфіка сучасного розвитку України». Загалом було заявлено 
понад 80 тем виступів і доповідей, що свідчить про значний інтерес в Україні і 

регіоні до проблем міжконфесійних 
відносин.  

На конференції було 
прийняте рішення, в якому зокрема 
йдеться про те, що «Всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Толерантність міжконфесійних 
відносин», організаторами якої 
виступали державні установи 
(Державний комітет України у 
справах національностей та релігій, 
Запорізька державна обласна 
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адміністрація, Запорізька обласна рада), наукові та освітянські інституції 
(Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України та Запорізька державна інженерна академія), громадські організації 
(Українська асоціація релігійної свободи, Українська Асоціація релігієзнавців), 
є дійсно всеукраїнською, оскільки в ній взяли участь науковці, викладачі, 
держслужбовці, релігійні діячі та журналісти з багатьох міст України: Києва, 
Дніпропетровська, Запоріжжя, Донецька, Луцька, Тернополя, Полтави, 
Мелітополя, Бердянська та ін.  

Учасники конференції відзначили, 
що проблема толерантності є однією з 
важливих потреб людства, оскільки 
нетерпимість породжує релігійні 
переслідування, ідеологічне протистояння, 
війни. В сучасній Україні Конституція 
гарантує і надійно захищає права людини і 
основні свободи, в т.ч. свободу совісті і 
релігійну свободу громадян. Свобода релігії 
передбачає можливість сповідання будь-
якої релігії, участь в богослужіннях, 
вільного дотримання обрядів і поширення 
свого віросповідання. Водночас відносини в 
українському суспільстві, в т.ч. і в 
релігійній сфері, ще не досягли тієї міри 
толерантності, коли можливо було б стверджувати, що терпимість та 
віротерпимість стали нормою взаємодії релігійних, громадських, політичних 
організацій. Зростання нетерпимості може викликати соціальну нестабільність, 

стати потенційно небезпечним для 
українського суспільства, зрештою - для 
всього людства.  

Все це ставить на порядок денний 
необхідність формування у суспільстві 
культури толерантності. У доповідях, 
виступах науковців, держслужбовців, 
релігійних діячів було глибоко і змістовно 
проаналізовано сучасний стан міжрелігійних 
відносин в Україні та проблеми їх 
законодавчого регулювання, намічені шляхи 
міжцерковного порозуміння, формування 
культури толерантності релігійної сфери 
суспільства. 

На основі викладених у виступах 
ідей вважаємо за доцільне внести пропозиції, 
які будуть сприяти формуванню 
толерантності в контексті міжрелігійних 

відносин. 
1. Державному комітету України у справах національностей та релігій разом з 

Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій продовжити роботу 
по законодавчому вдосконаленню державно-церковних відносин на 
засадах партнерства.  

2. Рекомендувати Міністерству науки та освіти України, Держкомітету 
України у справах національностей та релігій разом з Відділенням 
релігієзнавства ІФ НАН України розробити загальнонаціональну Програму 
релігієзнавчої освіти молоді, в т.ч. і з виховання культури толерантності.  

3. Державному комітету України у справах національностей та релігій 
спільно з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, УАРС, 
УАР сприяти гармонізації відносин між Церквами, релігійними 
організаціями, формувати культуру толерантності в релігійній сфері і 
суспільстві.  

4. Запорізькому відділенню Української асоціації релігієзнавців продовжити 
роботу з удосконалення наукової і педагогічної діяльності релігієзнавців 
Запорізького регіону, поліпшенню багатосторонніх зв’язків з 
релігієзнавцями України.  

5. Запорізькому обласному відділенню УАРС продовжити роботу з 
підтримки та реалізації принципів свободи совісті і релігійних прав 
людини; із сприяння міжрелігійній та міжконфесійній злагоді, 
співробітництву як між людьми різних релігійних переконань, так і різних 
релігійних організацій.  

6. Звернутися до ЗМІ, в т.ч. релігійних, щодо толерантного висвітлення 
діяльності різних релігійних організацій та перебігу релігійних процесів. 

7. З метою формування культури толерантності у Запорізькому регіоні і 
Україні схвалити та підтримати і продовжити ініціативу Міжрелігійної 
ради християнських конфесій про проведення спільних міжконфесійних 
заходів.  

8. Просити Міністерство освіти та науки України, Державний комітет 
України у справах національностей та релігій організувати Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію «Толерантність міжконфесійних 
відносин: досвід і проблеми» у жовтні 2009 р. на базі Запорізької державної 
інженерної академії. 

9. З метою удосконалення досвіду з формування культури толерантності 
просити Держком у справах національностей та релігій організувати участь 
у конференції «Толерантність міжконфесійних відносин» 2009 року 
представників відділів у справах релігій обласних держадміністрацій 
України. 

 
Доцент В.Калюжний  
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УКРАЇНА  ТА  ВАТИКАН: 

ВКЛАД  У  РОЗВИТОК   ВИЩОЇ    ОСВІТИ 
 

З ініціативи української наукової спільноти, державних чинників та 
всіх, хто небайдужий в Україні до її європейських устремлінь, активно 

розвивається без перебільшення 
історичний науковий проект 
міжнародної ваги – проведення 
циклу міжнародних конференцій 
під загальним гаслом «Україна і 
Ватикан». В рамках цієї 
ініціативи відбулися вже дві 
міжнародні наукові конференції: 
перша – на тему «Українсько–
ватиканські відносини в 
контексті суспільних і 
міжконфесійних проблем» (28 – 
29 березня 2008 р.) була 

проведена в м. Івано-Франківську на базі кафедри релігієзнавства і теології 
Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника; друга – на 
тему «Україна та Ватикан у розвитку вищої освіти» відбулась в Одесі (30 
жовтня 2008 року) на базі Християнського гуманітарно-економічного 
відкритого університету. Окрім того заплановано проведення наступних 
конференцій в Києві (квітень 2009 року), в Запоріжжі та інших містах України, 
а також в Римі у грудні 2009 року.  

Ціллю реалізації даного наукового проекту є подолання поширених 
стереотипів стосовно місця Ватикану в українському суспільстві та 
утвердження історичної правди про відносини двох держав з метою 
покращення міжнародного іміджу України та налагодження добрих всебічних 
відносин з Апостольською столицею, іншими європейськими країнами. 
Результати перших двох конференцій засвідчили, що українська наука має 
певні здобутки у вивченні давньої і непростої історії взаємин України й 
Ватикану, нинішнього стану міждержавних відносин та перспектив їх розвитку, 
наукових здобутків українських світських та церковних дослідників проблем 
католицизму. Тому в основу концепції циклу конференцій було покладено 
об’єктивний розгляд проблем історичного, духовно-культурного, політичного, 
міжнародно-дипломатичного, церковно-богословського та освітнього аспектів 
цих взаємин. Ця концепція при тому продиктована сучасними українськими 
реаліями, оскільки в українському суспільстві до сьогодні ще доволі широко 
представлене необ’єктивне і навіть упереджене ставлення до взаємин України й 
Ватикану, яке дуже часто зумовлене не лише інспірованістю певними колами в 
Україні негативного, заполітизованого погляду на роль Ватикану в українській 
історії, але й браком об’єктивних, науково обґрунтованих знань про цю 
проблему. Вагомим вкладом в подолання браку об’єктивної інформації про 

українсько-ватиканські взаємини стануть вже опубліковані матеріали першої і 
підготовлені до друку другої наукових конференцій. 

Загальнонаціональна актуальність і значимість задуманого науково-
практичного проекту засвідчена вже самим переліком державних, 
дипломатичних, наукових, освітніх, церковних та громадських вітчизняних й 
міжнародних інституцій, які долучились до його реалізації: Міністерство освіти 
і науки України, Міністерство закордонних справ України, Державний комітет 
України у справах національностей і релігій, Комітет Верховної Ради України з 
питань духовності і культури, Івано-Франківська та Одеська обласні державні 
адміністрації та обласні ради, Національна Академія наук України (Інститут 
філософії імені Г.С.Сковороди, Відділення релігієзнавства ІФ, Інститут історії 
України), Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, 
Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет, Нунціатура 
Апостольської столиці в Україні, Патріарша курія УГКЦ, Івано-Франківська 
єпархія та Одесько-Кримський екзархат УГКЦ, Курія Львівської архидієцезії та 
Одесько-Сімферопольської дієцезії РКЦ, Інститут релігійних наук ім. Томи 
Аквінського, Український Католицький Університет, Івано-Франківська 
Теологічна Академія УГКЦ, Українська Асоціація релігієзнавців, Центр 
релігійної інформації і свободи. Участь в конференціях взяли не лише провідні 
релігієзнавці, теологи, історики, політологи України, а й Італії, Німеччини, 
Австралії, Польщі, Росії та інших країн. 

З метою подолання існуючих стереотипів щодо українсько-
ватиканських взаємин понад 130 учасників міжнародної наукової конференції в 
м. Івано-Франківську зосередилась на історичному, духовно-культурному, 
виховному, політичному, міжнародно-дипломатичному, богословсько-
літургійному та церковно-канонічному аспектах проблеми українсько-
ватиканських відносин. Для цього на даній конференції було обговорено 
широкий спектр важливих наукових, суспільних та міжконфесійних проблем, 
що дозволило максимально широко дослідити ці відносини: українсько-
ватиканські відносини – стан, проблеми, перспективи; глобалізація та 
євроінтеграція: погляд з України й Ватикану; соціальне вчення католицизму: 
доктринальний вимір і практика у світовій та українській проекції; духовно-
виховні та культурно-освітні аспекти українсько-ватиканських взаємин; 
проблеми сучасної української еміграції: українсько-ватиканський підхід до 
вирішення, сучасні тенденції міжнародних християнських молодіжних рухів, 
капеланства і паломництва; унія та уніатизм в документах Католицької церкви: 
еклезіологічні, сотеріологічні, екуменічні та практичні виміри; східні 
католицькі церкви і православ’я в екуменічній візії Святого Престолу; УГКЦ: 
стан, проблеми, перспективи розвитку; ідентифікація Святим Престолом греко-
католицизму в Україні: національно-церковні та обрядові виміри; патріарше 
завершення інституційно-еклезіологічного розвитку УГКЦ в контексті взаємин 
католицизму і православ’я; перспективи розвитку католицизму в Україні і 
пріоритети Святого Престолу; Ватикан і перспективи міжконфесійного діалогу 
в Україні. 
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Натомість друга конференція з циклу «Україна і Ватикан» була 

присвячена дослідженню українсько-ватиканських взаємин в царині вищої 
освіти. До дискусії щодо історичного вкладу Ватикану в розвиток вищої освіти 
в Україні та її сучасних проблем в контексті Болонського процесу долучилось 
понад 30 вчених-релігієзнавців, теологів, педагогів, істориків, філософів, 
наукознавців, політологів, культурологів, мистецтвознавців, психологів, 
церковних та державних діячів. Метою даної міжнародної наукової 
конференції було виявлення найбільш ефективних напрямів розвитку 
християнської духовно-світської освіти з врахуванням ретроспективи і 
перспектив участі України в Болонському процесі (до якого Ватикан 
приєднався в 2003 році) в контексті побудови громадянського суспільства в 
Україні.  

Поставлена мета конференції була досягнута завдяки глибокому 
розгляду широкого спектру проблем: процеси зближення і конвергенції в 
розвитку міжконфесійної духовної і духовно-світської освіти; сучасна духовна 
освіта в ХХІ столітті (пошук істини і аналіз викликів часу, тенденції й 
перспективи); католицькі університети: історія і сучасність; християнські 
університети України і їх перспективи; правові й економічні проблеми 
розвитку вищої християнської освіти в світі й Україні; індикатори якості вищої 
християнської освіти; Болонський процес і визнання дипломів християнських 
вузів. 

Окреслені проблеми знайшли своє глибоке висвітлення в цілому ряді 
доповідей, які мали не лише науково-теоретичне, але й практичне спрямування. 
В них досліджено різноманітні питання українсько-ватиканських взаємин в 
царині освіти: історія становлення та сучасний стан української католицької 
університетської богословської та альтернативної освіти в Україні в контексті 
Болонського процесу і бачення її перспектив світською й церковною владою; 
філософських та релігієзнавчих особливостей формування світоглядів 
сучасного студентства; особливостей викладання християнської етики в 
українських вузах та проблем християнської освіти й виховання; засад свободи 
совісті в католицькій церкві та християнської концепції суспільної еліти; 
принципів і методів сучасної катехизації й євангелізації із залученням інтернету 
тощо. 

Підсумки Міжнародної наукової конференції «Україна та Ватикан у 
розвитку вищої освіти» були підбиті на «круглому столі», де були вироблені 
рекомендації конференції щодо вище окреслених проблем, як загально-
наукового й теоретичного, так і формально-практичного характеру, котрі 
стосуються як інтенсифікації українсько-ватиканських взаємин на ниві вищої 
освіти, так і якісного підвищення рівня вищої світської гуманітарної й 
богословської освіти в Україні та повного юридичного визнання останньої 
українською владою.  

Також було окреслено основне проблемне коло питань для наступної 
наукової конференції з циклу «Україна і Ватикан» на тему «Україна і Ватикан: 
місце і роль в релігійному і культурно-цивілізаційному діалозі», яка пройде в 

квітні 2009 року на базі Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
ім. Г.С.Сковороди НАН України. 

 
Професор С.Кияк 

 
* * * 

 
У  ЧЕРНІВЕЦЬКИХ  РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ 

 
В рамках урочистостей, присвячених 600– річчю м.іста Чернівці та 15– 

річчю філософсько-теологічного факультету чернівецькі релігієзнавці 2–3 
жовтня провели Міжнародну науково–практичну конференцію «Релігія як 
форма ідентифікації українців».Конференція проходила на базі філософсько-
теологічного факультету. Співорганізаторами форуму виступили Міністерство 
освіти і науки України, Державний Комітет України у справах національностей 
і релігій, Чернівецька обласна державна адміністрація, Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Інститут 
соціології НАН України, Українська Асоціація релігієзнавців, Центр релігійної 
інформації і свободи, Українська Асоціація релігійної свободи. В роботі 
конференції взяли участь як науковці, так і представники релігійних 
організацій та духовних закладів з Польщі, Румунії, Росії і України. На 
конференцію було подано біля 80 матеріалів. По результатах цього наукового 
форуму видано «Науковий вісник Чернівецького університету», часопис 
«Релігія та соціум», збірник матеріалів.Учасники конференції змогли прийняти 
участь в роботі ще одної конференції «Філософія гуманітарного знання: 
раціональність і духовність», яка паралельно проходила на факультеті і була 
приурочена до тих же ювілейних дат. 

Секційні засідання на конференції релігіє знавців проводились за 
п’ятьма напрямками: «Релігія як форма соціокультурної самоідентифікації 
українців»; «Соціально-значуща діяльність церков: форми реалізації в умовах 
демократизації суспільства»; «Релігійна мережа України: специфіка 
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становлення, сучасний стан»; «Релігія і наука в контексті духовної культури 
українців»; «Богословська думка України: трансформаційні концепти та 
сучасні аспекти». 

В ході гарячих дискусій обговорювалися питання ролі релігії в 
становленні та збереженні духовної культури українського народу, включення 
церков в суспільно значущі перетворення та благодійницьку діяльність, 
специфіки розвитку релігійної мережі України і регіону, становлення 
вітчизняної богословської думки тощо. 

 Другим етапом проведення 
конференції став Єдиний день 
релігійної свободи, який проходив 
вшосте в Буковинському регіоні. Ця 
прекрасна традиція дозволяє 
формувати терпимість та 
толерантність в міжконфесійних 
відносинах, об’єднувати зусилля 
церков в т. зв. «важких» для 
суспільства сферах: боротьби з 

наркоманією, алкоголізмом, важкими сім’ями та підлітками, матеріальних 
нестатків тощо. Цього разу зібрання науковців та представників релігійних 
організацій краю проводилось в офісі Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів. В обговоренні проблеми ролі релігії та церкви як духовного 
ідентифікатора українців взяли участь представники традиційних та історичних 
церков, протестантських деномінацій та новітніх релігій. 

В прямому ефірі по місцевому телебаченню з населенням регіону 
спілкувалися професори Анатолій 
Колодний та Віталій Докаш, 
генеральний секретар УАРС Петро 
Гануліч. 

Підсумки наукових дискусій 
були підведені на Єдиному дні 
релігійної свободи. Пропозиції 
науковців та представників 
релігійних організацій направлені 
для розгляду в Держкомнацрелігій. 

Як визнали керівники 
релігійних спільнот різних конфесій, така плідна співпраця науковців і 
богословів дозволяє не тільки активізувати суспільно значущу діяльність 
церков, але й зкорегувати ті проблеми, які виникають в державно-церковних 
відносинах. 

 
 Професор В.Докаш 

 
* * * 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО  В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ 
 
13 жовтня на базі Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ відбувся 

колоквіум релігієзнавців, де обговорювалися стан і перспективи науки про 
релігію в постсоціалістичних країнах. В програмі були заявлені релігієзнавці 
України, Польщі, Росії, Казахстану. В своїх виступах вони звернули увагу на 
проблеми, перед якими постали вчені в різних постсоціалістичних країнах. 
Спільним для всіх виявилося питання самоідентифікації релігієзнавства як науки 
у виокремленні себе або з теології, або з наукового атеїзму з наступним 
визначенням себе як специфічної 
галузі гуманітарного знання 
(А.Колодний). Пошуки предметного 
поля і об’єкта дослідження, методів і 
засобів вивчення релігії поставили 
перед дослідниками цього феномену 
безліч питань: від необхідності 
визначити сутність релігії до 
дисциплінарного структурування 
науки з її вивчення і виокремлення 
специфічності кожної з її складових. 
І досі відкритими в світовому релігієзнавстві є питання про предметні межі 
філософії і феноменології релігії, філософії релігії та релігійної філософії 
(О.Сарапін). Присутні міркували не тільки над теоретичними, але й практичними 
завданнями методичного забезпечення процесу викладання у вузах 
релігієзнавчих дисциплін. Незважаючи на унікальність досвіду кожної наукової 
школи, виявилися і спільні проблеми для вчених з Польщі, України та Росії. 

Немає більш важливої проблеми для наукового співтовариства як 
спілкування його членів, як обмін думками, науковими концепціями, досвідом 
вивчення і викладання. Проте навіть наявність наукового товариства, будучи 
визначальною умовою таких зв’язків, не завжди вирішує всі комунікативні 
проблеми. Замало бажання спілкуватися, мають бути створені певні умови для 

нього. Однією з таких умов є фахові періодичні видання, 
на сторінках яких можна розгорнути наукову дискусію, 
визначити актуальні теми для подальшого дослідження, 
рецензувати статті, монографії тощо (П.Павленко, 
П.Костилев).  

Всі національні наукові спільноти страждають від 
відсутності релігійних і релігієзнавчих джерел 
національними мовами. Крім Польщі, яка завдяки 
діяльності спеціалізованого видавництва «Nomos» 
частково вирішила проблему опанування науковими 
доробками західної релігієзнавчої науки (Г.Гоффманн), ні 
Росія, яка все таки має антологію класиків релігієзнавства 
у вигляді двотомника і хрестоматії, ні тим більше Україна 
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не готові увійти до західної науки про релігію із-за незнання досягнень своїх 
колег. А це створює величезні труднощі у науковому спілкуванні, що є чи не 
головною причиною поганого представництва і Польщі, і Росії, і України в 
міжнародних наукових товариствах істориків, соціологів, психологів релігії 
Л.Филипович). Без налагодження зв’язку із світовим співтовариством – 
індивідуального, колективного – пострадянському релігієзнавству складно буде 
подолати своє хуторянство (В.Хромець), усвідомлюючи яке деякі науковці 
прагнуть позбавитися цього статусу. Г.Гоффманн чи не єдиний з-за меж України 
науковець, хто реально допомагає і українському, і російському релігієзнавству 
вийти за межі своїх країн, стати відомими в Польщі, Європі, світі. 

Справа з виданням класиків релігієзнавства не така проста, як видається. 
Відсутня традиція релігієзнавчих перекладів, зазначив С.Головащенко, на відміну 
від традиції перекладу філософських джерел. В Україні відсутнє спеціалізоване 
видавництво релігієзнавчої літератури, а без створення такого проблему не 
вирішити. Потрібно мати стратегію, програму видань (П.Костилев) перекладних 
творів класиків. 

Вади вітчизняного релігієзнавства, як і його доробок, має пряме 
відношення до якості підготовки релігієзнавців у вузах. В цілому ще слабо 
використовуються досягнення світової та вітчизняної науки у навчальному 
процесі. Наслідком цього є відсутність якісного підручника з релігієзнавства 
(О.Предко, Т.Котлярова). І не тільки в Україні. Потерпають від достатнього 
методичного забезпечення й інші країни. Тільки-тільки почали виходити 
підручники з історії релігії, етнології та психології релігії в Польщі, але ще не 
написані підручники з феноменології і психології релігії, релігійної філософії чи 
історії релігієзнавства в Росії. Не всім студентам доступний рівень підручника 
«Академічного релігієзнавства». І тут чекати допомоги з боку держави не 
приходиться. Тому потрібно вирішувати такі проблеми спільното, через наукові 
співтовариства (А.Арістова). Авторські підручники – добра справа, але вони 
допустимі щодо методичного забезпечення якогось авторського спецкурса. 
Базовий підручник з релігієзнавства має бути колективним творивом, де кожний 
розділ пишеться фахівцем в тій чи іншій галузі релігієзнавства. 

Релігієзнавство в його 
практичному вимірі надзвичайно 
потрібне державі, суспільству, яке 
потерпає від нестачі кваліфікованих 
експертів, аналітиків, управлінців в 
релігійній сфері, яка динамічно 
зростає, стрімко змінюється 
(М.Новиченко). Фахове релігієзнавче 
знання є базовим для ЗМІ, особливо 
тих, які спеціалізуються в духовних питаннях, в т.ч. релігійних. Завдяки співпраці 
між вченими і журналістами стали можливими такі відомі сьогодні 
інформаційно-аналітичні проекти, як Релігійно-інформаційна служба України 
(С.Ярошенко) та російський портал ―Credo.ru‖ (О.Солдатов). Ці проекти 

потребують розвитку - поглиблення і розширення – за рахунок активізації 
наукових кіл та інтенсифікації співпраці між наукою про релігію та 
журналістикою. 

Релігієзнавство може успішно співпрацювати із теологією, 
представленою в теологічних закладах, наприклад з Інститутом релігійних наук 
ім.Т.Аквінського, який є своєрідним навчальним закладом і постатеїстичному 
суспільстві (К.Новікова). Релігієзнавство має уважніше придивитися до здобутків 
інших гуманітарних наук, зокрема сходознавства, предметне поле якого часто 
збігається із релігієзнавчих (С.Капранов). Релігієзнавство користується 
особливим попитом у сучасного студентства, оскільки це сполучено із їхніми 
екзистенційними пошуками. А чи цей аванс використовується викладачами-
релігієзнавцями, чи все вони роблять, щоб не загубити природний інтерес своїх 
слухачів до релігій? І тут виникає наступна проблема сучасного релігієзнавства – 
проблема кадрів. Незважаючи на те, що в Польщі за останні роки випущено біля 
700 релігієзнавців тільки Інститутом релігієзнавства Ягеллонського університету, 
що в Росії нараховується біля 40 кафедр релігієзнавства в різних вузах, які 
випускають щороку бакалаврів і магістрів релігієзнавства, що Україна має з 
десяток релігієзнавчих факультетів або спеціалізацій в рамках філософських 
факультетів, проблема якісної підготовки спеціалістів не вирішена. Суспільство 
не потребує релігієзнавця - слабо теоретично освіченого і практично 
орієнтованого, далекого від знання традиції і сучасних проблем релігійного 
життя. Куди діваються всі ці випускники релігієзнавчої спеціалізації (О.Мовчан)? 
Готуючи їх, чи продумали ми якими вони мають бути, яким обсягом знань і 
навиками мають володіти, для чого ми їх готуємо, на виконання яких наукових, 
державних, церковних функцій (В.Шевченко)? Хто взявся дослідити, що і як, а 
головне – хто викладає релігієзнавство в сучасному вузі? Як подолати 
нефаховість, байдужіть, відсутність релігієзнавчого патріотизму? Чи не пора 
відкрито обговорити ці проблеми не тільки в середовищі самих релігієзнавців, 
але й винести її на Колегію Міністерства освіти і науки (А.Колодний)? 
Релігієзнавці занепокоєні зниженням загального рівня вчених і викладачів 
релігієзнавства, висловили солідарну позицію щодо протидії не кваліфікованості 
і поверховості в науці і викладацькій практиці. 

Зробивши за ці роки чимало для становлення і розвитку науки, 
релігієзнавці не мають часу, а саме головне – права відсиджуватися, вичікувати 
спокійних умов. Розуміючи, що релігієзнавство – це ресурсомістка дисципліна, 
потрібно віднайти адекватні способи організації навчального процесу, вивчати і 
впроваджувати позитивний досвід його організації в інших вузах, країнах 
(С.Головащенко), створювати, напрацьовуючи щодня, нормальну базу для 
майбутніх релігієзнавців. Оскільки саме зараз формується те середовище, яке 
буде продукувати потребу в релігієзнавцях, здатних до високого теоретизування і 
конструктивного мислення у розв’язанні актуальних проблем релігійного життя 
реальних віруючих. 

 
професор Л.Филипович 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

АНАСТАСІЇВЦІ** 
 
Родові поселення на слові в Україні. Приступаючи до написання цього 

тексту, я не думав, що вчення Анастасії має таке значне поширення і що воно 
знайшло собі «прописку» і в Україні. Зустрічав подеколи на газетних шпальтах 
описання життя в безлюдді (частіше десь в хащах Полісся) окремих сімей, які, не 
маючи свого житла в містах і постійного місця праці в такий спосіб вирішували 
свої життєві проблеми. Декого до цього спонукала обридність життя великих 

міст і прагнення усамітнення. Читаючи ці 
статті, я мав думку про мешканців лісних 
хащ як про чудакуватих людей. Лише 
після ознайомлення із анастасіївськими 
джерелами, а це переважно книги Мегре, 
прийшов до висновку, що в цьому вченні і 
його практиці є й раціональне зерно. У 
будь-якому разі тут ми маємо один із 
шляхів збереження нашого селянства, в 
природі якого міцно живе дух українства. 
Можливо саме тому ідеї анастасіївщини 
знайшли живий відгук в Україні. Навіть в 
Міністерстві аграрної політики проведено 
Круглий стіл з теми Родових поселень. В 
інформації про нього сказано, що 
«створенням Родових поселень на 
територіях колишніх сіл – це один із 
варіантів вирішення проблеми вимирання 

українського села». Я практично не знайшов жодну область України, де б вчення 
про Родові поселення тією чи іншою не зреалізовувалося. Навіть в Галичині, яка 
відзначається величезною відпірністю щодо нових релігійних рухів, з’являються 
поселення анастасіївців. Їм в цьому особливо подобаються багаті природними 
дарами Карпати. Так, одне із анастасіївських поселень передбачено розмістити 
(вже виділено для цього 50 га землі) за 15 км від Калуша біля Чорного лісу. 
Проте, як зазначається в сайті, «немає ще достатньої кількості сімей для 
створення поселення. Шукаємо однодумців...». Під Родове поселення одержано 
також 50 га землі в мальовничій місцевості біля м. Кременця. Сюди вже, окрім 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії. 
** Матеріал підготував д.філос.н., проф. А.Колодний. 

львів’ян, приїхали люди із Тернополя, Бродів, Шепетівки, з Рівненської і 
Київської областей. У Львові утворено Анастасіївський інформаційний центр 
(http:// www. аnastasia-lviv. razom. еu), основними напрямками діяльності якого є 
природне землеробство, виховання дітей, домашні роди, Родові поселення, 
екобудівництво, альтернативні джерела енергії, екологія, здоров’я, 
вегетаріанство, Ведруси, організація роботи бібліотеки, знайомства з 
одновірцями, переклад книг В.Мегре українською мовою тощо. В Одесі відбувся 
фестиваль екологічних поселень, який зібрав послідовників анастасіївщини не 
тільки з різних регіонів України, а й із Росії, Білорусі і Молдови.  

Нині в Інтернеті практично на всіх сайтах, пов’язаних з анастасіївством і 
Мегре, йде активне обговорення питання утворення Родових поселень. 
З’являються пропозиції про вступ у пай на будівництво поселень на базі родових 
маєтків. Купивши такий маєток за 30 тис. доларів, можна жити в оточенні 
однодумців за методиками, розробленими Магре: вирощувати екологічно чисті 
овочі, закривати їх в банки і реалізовувати за кордон. Торгівля екологічно 
чистими продуктами і виробами ремісників закладається в економічну основу 
успіхів майбутніх Родових поселень. У такий бізнес-план легко вірять люди 
пенсійного віку, які мріють вести здоровий спосіб життя подалі «от шума 
городского».Вже наявні на сайтах повідомлення про перші успіхи анастасіївців в 
освоєнні землі (http:// www. portal-credo. ru 09-06-2003 10: 59). 

Пропагуючи ідею Родових поселень, В.Мегре заявляє, що «такий спосіб 
життя має поміняти все суспільство – і в Росії, і в Америці, і в Європі. Ідея 
Родовий поселень не засвідчує те, що всі повинні йти і будувати свої Родові 
поселення. Хай люди в містах водять трамваї, сидять у елегантних костюмах в 
банках, хай працюють охоронцями і касирами по 16 годин нас добу. Може в 
цьому їх покликання. Але хай в кожній країні будуть люди, у яких буде свій 
родовий простір. У коли буде наступати така економічно-фінансова криза, яку ми 
маємо нині, ці люди стануть тим амортизатором, який відверне катастрофу».  

Ті, хто вже приступив до реалізації проекту Родових поселень, радять 
особливо не спішити в своїй діяльності й добре опанувати і врахувати попередній 
досвід. Навіть тему «Родові поселення України» включили до спеціального сайту 
(http://www.аnаstasia.ru/ftopic5898.html), проект Родового поселення 
«Сотворение» пропонувався на форумі в Києві (http://www.аnastasia.ru/ftopic 
8540. html).Якийсь Генадій Макуха, виступаючи в Києві на форумі анастасіївців, 
спробував певним чином згрупувати все багатоманіття ідей Анастасії. Згідно 
його версії, вона змогла відродити світогляд давніх людей, божественний образ 
життя ведичного періоду, створила позитивну й життєствердну програму для 
нашої цивілізації, яка дає можливість «перенести людей через відрізок часу 
темних сил» в квітучий сад, в «райську планету». З цією метою потрібно, завдяки 
Родовим поселенням змінити соціальну систему, створену жерцями, і заставити її 
«працювати» не на шкоду, а на благо Творця і людини, а людину-раба знову 
перетворити в Людину-творця, помічника Сотворителя (див.: http:// www. 
аnastasia. ru /ftopic 9237. html).  
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На українських сайтах вже з’явилися й матеріали, які зорієнтовані на 

викриття діяльності анастасіївців, зокрема з їх ідеєю «Родових поселень». При 
цьому наголошується, що «в Росії, батьківщині Анастасії, не церемоняться і 
заявляють про обмани. Так, газета «Московский комсомолец» від 5 жовтня 2006 
року пише: «Афера с «родовыми поместьями» построена по нехитрому 
принципу «пирамиды». За бешенные деньги последователи Анастасии покупают 
гектары внутри одобренных гуру грядущих поселений. Тем, кто уже заплатил 
деньги, предлагается искать новых пайщиков… На данный момент не 
зарегистрировано правонарушений со стороны организаций-последователей 
учения Анастасии. Но почва благодатна для какого-нибудь проходимца». 

Протягом останніх декількох років на російському "ринку духовності" 
з'явилася безліч різноманітного товару. Одним з них став і рух шанувальників 
Анастасії, що виник після опублікування красноярського підприємцем (до того – 
фотографом) Володимиром Пузаковим (1942 р.н.), який обрав собі псевдонім 
"Мегре" за прізвищем своєї дружини, з якою розлучився, серії книг про «лісову 
жительку» під ім'ям Анастасія (їхній сукупний тираж, за оцінками преси, 
незабаром досягне трьох мільйонів примірників), з якою нібито познайомився під 
час своєї експедиції «Купеческий караван» по річці Обі в 1995 році. Ця зустріч, 
твердить Мегре, докорінно змінила його життя. Сам Володимир Миколайович 
Пузаков-Мегре родом з України. Народився він 23 липня 1950 року. 

Образ Анастасії. З обкладинок книг Пузакова-Мегре на нас дивиться 
молода жінка, обличчя якої покрите товстим шаром макіяжу. Але в книгах вона 
описана як лісова красуня із «золотавим волоссям і статною фігурою», «одягнена 
в легке коротке платтячко, що чимось нагадує нічну сорочку». Водночас на одній 
з ілюстрацій всередині тексту в її портрет уведено образ Мадонни. І це не 
випадково, оскільки автор намагається переконати нас у тому, що Анастасія - 
якась виняткова представниця людського роду, бо ж вона здатна вступати в 
особливі особисті відносини з Богом, може безпосередньо спілкуватися з "вищим 
розумом". Вона передбачає майбутнє, може його змінювати, здатна зцілювати 
різні хвороби, переміщується в просторі не тільки думкою, а й 
тілетраспортуючись, може відвідувати різні частини Землі й навіть інші планети. 
Зазнаючи виливу Анастасії, завмирають ангели й біси ("світлі й темні сили"). 
Мегре іноді її порівнює із божеством, а іноді з людьми до часу їх гріхопадіння 
("все, чим вона володіє, притаманне людині... у її первозданному вигляді»).Ось як 
описує коротко зміст послань Анастасії, які подає Мегре у нібито надиктованих 
нею книгах, одна із журналісток, що побувала в одній із громад анастасіївців в 
сибірській глибинці: «Нічого самому не робити – не копати, не поливати, не 
виробляти, оскільки в природі все росте саме собою. Головне – всезагальний 
спокій. Праця якась - лише у випадку гострої необхідності. Але найголовніше – 
це зрозуміти, що людина зрештою «гигне», якщо не буде обмінюватися із 
Космосом своєю енергетикою. Для цього потрібно якомога більше контактувати 
із «священними кедрами»: безперервно гризти горішки і ковтати кедрове масло, 
спати на кедрових гілках, висаджувати кедри навколо свого будинку, а ще краще 

– об дерево щодня потертися. Дітей краще зачати там же – під кедровим деревом. 
І народжувати – тільки там! Під тими ж кедрами».  

Анастасія пропонує постійно обмінюватися з природою 
найрізноманітнішими способами: від виливання на огород води, в яких милися 
ноги чи прали шкарпетки (людський піт в цьому випадку розглядається як 
передатчик інформації) до обслинювання насіння для розсади, бо ж слина нібито 
«розповість» майбутньому огірку, чого, власне, вам не вистачає і внесе цю 
інформацію в генетичний код рослини. Анастасіївцям не можна вживати в їжу те, 
що проливало кров. Але ось різні тушонки з магазину вони їдять, бо ж то тварину  
«вбив» хтось до них, взявши на себе гріх кровопускання. .Потрібно ще постійно 
ходити босоніж по росі, обов’язково вживати квітковий пилок як вислід Святого 
Духу й жувати травинки. Діючи так, ви гарантуєте те, що природа виконає всі 
ваші побажання. Анастасіївці вчать не боятися замаратися грязюкою, бо ж то не є 
бруд, а енергетично цінна субстанція. Послідовники Мегре невибагливі в одязі, 
не особливо турбуються про якусь чистоту і порядок у своїх помешканнях.  

Звідки ж узялася Анастасія? Міфологія її родини, за Мегре, така. 
Анастасія походить із роду, що протягом тисячоліть жив окремо від решти 
людства, лише іноді вступаючи в якісь незначні контакти із людьми .Анастасія 
зберігає пам'ять тисячоліть, успадковану від далеких предків. "Прамамочка" 
Анастасії, що жила десятки тисяч років тому, була від народження калікою. Мати 
її з горя того віднесла доню в ліс і залишила там. Але дика природа не залишила 
дитя в біді: воно вижило і мало опісля своїх потомків, які виявляли за це 
вдячність природі. 

Життя Анастасії, за Пузаковим, також засвідчує її тісний зв’язок із 
природою. Живе вона у лісі на галявині, у теплому одязі не має потреби, хоч 
мешкає на березі Обі в Західному Сибірі. Анастасія не робить ніяких 
продовольчих запасів, харчуючись тим, що знайде або що одержить від білок 
(вони, виявляється, на зиму запасають горіхів і грибів більше, ніж потрібно). 
Пізніше, по ходу оповідання, з'ясовується, що «лісова жителька» є невід'ємною 
частиною Природи: її слухаються птахи і звірі, ведмедиця й вовчиця навіть 
служать їй домашньою прислугою. Основне своє покликання Анастасія вбачає в 
тому, щоб вказати людям шлях до першоджерелд і згубність технокоратії. 
Основний заклик, який звучить із книг Мегре – необхідність повернення до 
природи. 

Як же впливає на довкілля Анастасія? "Духовним інструментом" 
самітниці є якийсь невидимий промінь, за допомогою якого вона може бачити, 
що відбувається в будь-якому кінці Землі й навіть Всесвіту. Пузаков розповідає, 
що Анастасія навіть доставила його на іншу планету, бо ж технічно розвинуті 
цивілізації існують на багатьох планетах, хоч в духовному плані вони є 
несамодостатні. Серед них є породжені "злими сутностями" - конкурентами Бога. 
Але Анастасіюшка «своєрідно матеріалізується в штабі ворога»: перемістивши 
своє тіло на іншу планету, вона паралізує його волю й знищує знаряддя, 
підготовлені ним для поневолення людства. В такий спосіб Пузаков, зрештою, 
проголошує Анастасію месією. А відтак згодом вона має стати "царицею світу". 
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Покликання її полягає в тому, щоб роз’яснити людям "згубність 
технократичноого шляху розвитку" і визначити шлях повернення людства до 
своїх "першоджерел". Анастасія нібито знає всі мови світу, а відтак може 
спілкуватися зі всіма народами. З часом її вчення стане вселенським, що 
сприятиме його реалізації у вселенському масштабі. 

Цікавим є ще один сюжет із взаємин Пузакова й Анастасії. Остання 
нібито випадково виявилася там, де підприємець зваблював сільських дівчат 
розкішшю провінційного бізнесмена. Одна з них у замилуванні подумала, що 
любить його. Анастасія повторює це визнання, але вголос і тим самим бере 
любов на себе. І ось при цьому Пузаков - людина одружена, анітрошки не 
збентежившись, вступає у статевий зв'язок з «лісовою жителькою».Все це нібито 
заради народження сина, про що він мріяв давно. До Анастасії, щоб поздоровити 

вагітну внучку, приходять її дід і 
прадід. На її питання про те, як вони 
довідалися про вагітність, звучить 
відповідь: "Так адже зірка!..." . У 
підтексті цієї оповіді - порівняння 
збаламученої Анастасії із 
Пресвятою Богородицею через 
натяк на Віфлеємську зірку. Далі в 
тексті Мегре знаходимо таке 
одкровення «лісової жительки»: 
"Христа народити лише та здатна 
матір, що повірить, що Христос у їй 
народиться, і якщо відношення 
батьків до дитини буде, як до 

Христа чи Мухаммеда, то піде за думкою й дитина". Звернемо при цьому увага 
на те, що тут міститься натяк на виняткову місію дитини, народженої Анастасією 
від Пузакова. Завагітнівши і народивши дитину від Пузакова, Анастасія наказує 
йому повернутися у світ, щоб організувати "чесних підприємців" на діяльність 
заради відродження Росії. Проте оскільки Пузаков у своїй підприємницькій 
діяльності терпить невдачі, то Анастасія "перемикає" його на письменство. Він 
нібито має написати про неї дев'ять книг, з яких чотири вже побачили світ.  
 Але тут у Пузакова виникла нова проблема: люди, які повірили в достовірність 
його оповідей, хочуть бачити саму Анастасію. Проте він "пред'явити" щось інше, 
окрім десь відзнайденої фотографії, не може. Тому запропоноване гасло самої 
Анастасії: "Я існую для тих, для кого існую". Не віриш - твоя проблема. Але про 
якийсь випадок задуманий відхідний маневр: згодом автор, цілком можливо, уб'є 
свою героїню. Перший натяк знаходимо в розмові Пузакова з "дідусем 
Анастасії". На задане питання: "Вона неминуче загине?" дід відповідає: "Важко 
сказати... Вона не раз вступала на шлях, що пророкує загибель фізичну, але щораз 
в останню мить яскраво спалахував забутий і більш сильний за своїм пріоритетом 
закон... Залишав життя в її тілі земному". Відтак при необхідності сюжет 
дозволяє Пузакову якось умертвити Анастасію. Мегре ніде не пише про місце 

його зустрічі із Анастасією. Більше того, він застерігає інших від спроб знайти її 
в тайзі, бо ж шукачів нібито можуть пристрелити місцеві мисливці. 

«Цариця світу» не засиджується в лісі. Їй доводиться час-від-часу 
відправлятися в подорож по Росії. Анастасія, як пише Магре у третій своїй книзі, 
нібито інкогніто побувала на конференції анастасіївців у Геленджику. Саме тому 
це місце в діяльності анастасіївців стає вшанованим. 

Цікавий факт, пов’язаний з Анастасією, мав місце в Санкт-Петербурзі. 
Там в Куйбишевському районному суді розглядалося питання про порушення 
якоюсь Ольгою Стуковою авторських прав Пузакова-Мегре. Обґрунтовуючи 
лише своє право на видрук книг про Анастасію, останній написав, що «книги 
Мегре є літературно-художнім текстом, який можна віднести до жанру наукової 
фантастики». В зачитаному на суді документі, підписаному самим Пузаковим, 
говориться, що Анастасія – це «образ-символ, тобто самостійний художній образ, 
який має емоційний інакомовний смисл».  

Божественне у вченні анастасіївців. Релігійне вчення анастасіївців 
постає як хаотичний, невідпрацьований набір висловлювань про божественне. 
Читач Пузакова невибагливий, релігійно неосвічений, він жадає контакту із 
чимось таємничим і водночас підтверджуваним «науково-популярною 
літературою». Йому хочеться чогось простенького, але утаємненого. То ж під 
нього й підлаштовується Мегре. Насамперед звернемося до висловлювань 
Пузакова і його літературної героїні Анастасії про Бога. Бог описується ними як 
"міжпланетний розум, інтелект", сукупності енергій. Він розкладається на свої 
складові. Одна половина його знаходиться у "позаматеріальній компоненті" 
Всесвіту у вигляді комплексу енергій, а інша "розосереджена на Землі, у кожній 
людині" . Відтак маємо чітко виражені пантеїстичні мотиви. Бог у вченні Мегре-
Анастасії розглядається як якась безособова розумна субстанція, що розсіяна по 
всьому світу. Звідси стає зрозумілим, чому Пузаковський Космос постає як 
простір, населений безліччю різноманітних сутностей - як божественного, так і 
іншого походження. 

Проте в оповідях Анастасії йде мова, окрім світлих, і про недобрі, злі 
"сутності", що живуть у Всесвіті й наповнюють його. У книзі Мегре-Пузакова 
"Простір любові" "світлі сили" розглядаються не як зовсім безтілесний світ 
ангельський, а як "світлі думки, витворені людьми". Зрештою із праць Мегре 
довідуємося, що й злі сутності також можуть бути створеними людиною. 
Анастасія повчає, що в будь-якій людській творчості беруть участь "дві 
протилежності" - добро і зло, що іманентно притаманні людському єству, Все 
залежить від характеру вибору людини. Позитивний її вибір робиться через 
контакт із Богом, який містить у кожній людині "свою часточку". Окрім цього 
Анастасія згадує ще про якісь таємничі сили, підвладні тільки Богові. Вона 
називає їх «вони». Ці "вони" вміщують в собі план керівництва подіями, які 
відбуваються у світі. Сказане вище дає підставу для висновку, що Спасителем 
світу, за Мегре, є не Ісус Христос, а "вони". «Вони» - рятівники світу від зла. Як 
бачимо, тут у наявності повне заперечення християнського Богосинівства.  
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Бог, за Анастасією-Мегре, не трансцендентний світові. Його не можна 

побачити лише тому, що Він є чимось начебто зробленим комп'ютером. 
Поступово цей Бог перетворюється в "щось" – «в розум, інтелект, сутності, сили 
світла, вакуум, абсолют, ритм, дух». Як не називай його, він все рівно з’явиться, 
поступово набуде більш виразного вигляду, стане пантеїстичним Богом. Бог в 
анастасіївців нібито говорить їм: "Серед каміння можу я травинкою зеленою 
знову пробитися". Певно тому вони радять людині постійно жувати кусочок 
травки. 

Антропологія анастасіївщини. Антропологія анастасіївців не менш 
сумбурна, ніж їх розмірковування про Бога. Оскільки вони проголошуть себе 
«провісниками нової духовності», то, зрозуміло, Мегре на цю тему має дещо 
ширше порозмірковувати. "Що таке Дух людини? Із чого він складається? – 
запитує Анастасія. - Із усього невидимого, що є в людині, включаючи й деякі 
пристрасті й відчуття, придбані при її плотському існуванні... Це - енергетичний 
комплекс, що складається з безлічі енергій... Деякі його складові після смерті 
людського тіла піддаються розпаду на окремі енергії, які потім використовуються 
в рослинних і тваринних сполуках, необхідних природних явищах". В цих 
розмірковуваннях знову проглядається основна тема анастасіївщини - 
людинобожіє. Будучи подібною Богу, людина може удосконалювати світ силою 
своєї думки. Саме людські "енергії" пронизують і сповнюють все буття. Якщо ж 
людина зуміє опанувати всіма своїми "силами", то стане володарем Всесвіту. 
"Людина може всім управляти, - наголошує Анастасія.- Вона і створена для 
керування всім", бо ж є істотою, подібною до Бога.  

Ось як поетично описала призначення людини у світі якась анастасіївка 
Олена з України у своєму сайті: «Исчезнут силы тьмы/ И засияет свет 
потерянного Рая, / Ведь назначение людей - / Творить, Земной Рай возрождая. / 
Сажай цветы, расти сады, / пускай цветут , благоуханьем Землю наполняя./ 
Очисти реки и моря / И оживѐт Земля родная./ Тебе по силам на Земле родной / 
Создать любви простанство на века, / Чтоб дети с внуками, гордясь тобой,/ Там 
были счастливы всегда». Відтак анастасіївці возвеличують людину її справами на 
Землі на відміну від християн, для яких, як співають баптисти, «мир – не Родина 
моя, Ему душа чужда. На небе дом мой и, друзья, стремится дух туда», бо ж «мы 
слабые созданья и немощей полны, великие деянья исполнить не сильны». 

Своєрідним є вчення анастасіївців про смерть людини. Тут вони близькі 
до ідеї східних релігій про реінкарнацію. Анастасіївці вважають, що душа 
людини може заснути («смерть – це сон»), а може й воплотитися в нове тіло. 

Анастасіївство як синкретичне вчення. Було б несправедливо 
твердити, що Пузаков у своїх розмірковуваннях опирається тільки на «лісовий 
авторитет». Щоб засвідчити "духовну істинність" свого вчення, він намагається 
звертатися до досвіду різних релігій. Але відзначимо, що в руках Мегре 
Священне Писання, християнська історія стають жертвою грубого 
перекручування й примітивізації. Наприклад, він пише, що Мойсей "писав 
скрижалі" у лісі (хоч відомо, що на горі Синай лісу немає), а Ісус Христос також 
усамітнювався від учнів у ліси.  

Проте реверанси на адресу християнства у Мегре не постійні. Вони 
зміняються напочатках відстороненням, а потім і ворожістю щодо нього. 
Концепція Анастасіюшки виходить скоріше із відомої реріхівської засади, що всі 

релігії рівні, бо ж кожна з них 
містить свою часточку істини. 
Поруч із фрагментами із історії 
християнства і мусульманства, 
Пузаков в одному контексті з 
ними описує слов'янського 
"тваринного бога" Велеса, подає 
персонажі індійського епосу 
Крішну й Раму, триликого й 
рогатого Шіву з індуїстської 
міфології, Будду, інші божества. 
Послідовники Пузакова у 
витлумачення божественної 

генеалогії йдуть навіть далі нього . Якийсь член-кореспондент МАІ К. І. Шилін 
прирівнює Анастасію до таких буддійських божеств, як Каннон (японське ім'я 
бодхісатви Авалокітешвари - богиня милосердя), Тара (в ламаїзмі є жіночим 
проявом Авалокітешвари) і Майтрейя.  
 Якщо ще в перших томах свого проекту Пузаков віддавав данину тій чи іншій 
релігії, називаючи їх, то згодом він приходить до думки про необхідність 
відмовитися від спроб паразитувати на якійсь конкретній релігії. Він починає 
приписувати вже своїм власним писанням надприродні властивості, подавати їх 
як священні, бо ж саме вони сприяють утворенню релігійного співтовариства 
анастасіївців. Пузаков- Мегре наголошує на тому, що чудесний вплив його книг 
на читачів призвів до неконтрольованого процесу поєднання анастасіївців в одну 
спільноту. Якісь учені написали про це у своїй доповіді так: "Створюється 
враження, що в середовищі живучого на Землі співтовариства людей починає 
відбуватися реакція, яку ми не в змозі контролювати, а відтак і зупинити. 
Основним фактом, що засвідчує її існування (Анастасії - Авт.), служить 
психологічна реакція людей, які зіткаються із книгою про неї... Цей образ за 
своїм психологічним впливом перевершує на кілька порядків всі, раніше відомі, 
включаючи класичні й біблійні". Зрештою в Мегре все стало на свої місця: 
"Анастасіюшка повинна замінити християнського Бога. Посередників Батько не 
знає". Примітивно використовуючи початкові думки Євангелія від Івана, Пузаков 
твердить, що будь-яке слово Анастасії, будучи вимовлене нею, веде до зміни 
сущого світу. Відтак вкотре героїня Мегре уподібнюється Богові. Все сказане 
нею розглядається як магічний текст, що діє таємничою силою свого звуку.  

З середини другої своєї книги, яка називається "Дзвенячі кедри Росії", 
Пузаков почав з настирливою завзятістю використовувати білий вірш Анастасії. 
При цьому він наголошує, що молитва марна, якщо "слова вимовляти чужі". У 
розряд чужих потрапила й молитва Господня. Лісова жителька роз'ясняє своєму 
біографові, що залишена нам Христом-Спасителем молитва є «суцільною 
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нісенітницею». Замість "Отче наш" пропонується віршик, у якому Анастасіюшка 
повідомляє Бога, що "не допустить гріха й слабості в собі", буде жити "у мрії" і 
так, як сама захоче. Підтекст цих розмірковувань наступний: людина має 
усвідомлювати себе рівною Богові, а християнська духовна традиція тільки 
перешкоджає їй в цьому. 

Тому, розглядаючи молитву як 
форму магії, Анастасія поруч з цим обгуджує 
православну молитву, святі ікони й 
переконує своїх послідовників, що не тільки 
людина звертається до Бога з молитвою, а й 
навпаки – Бог до людини. Молитва Анастасії 
звучить так: «Отче мой, существующий 
везде! За жизни свет тебе спасибо, за явь 
спасибо царства Твоего, за волю любящую. 
Быть добру! За пищу каждодневную Тебе 
спасибо! И за Твоѐ терпенье, и за прощенье 
прегрешений на Твоей земле. Отец мой, 
существющий везде, я дочь Твоя среди 
Твоих творний. Не допущу греха и слабости 
в себе, стану достойной я Твоих свершений. 
Отец мой, существующий везде, я дочь Твоя, 
для радости Тебе. Твою собою славу 
приумножу, грядущие века все будут жить в 
твоей мечте. И будет так! Я так хочу! Я - 
дочь твоя, Отец мой, существующий везде». 

Вивчення вчення анастасіївців засвідчує його широкий синкретичний 
характер. Воно вібрало й продовжує вбирати в себе ( бо ж Мегре ще не всі книги 
із задуму-повеління Анастасії написав) ідеї Нью Ейдж, Живої Етики, Реріхів, 
язичництва, астрології та ін., бо ж всі релігії говорять про одного Бога. 

У своїх міркуваннях про "духовний світ" Пузаков не тільки маніпулює 
ідеями, запозиченими з різних релігій, а й апелює до авторитету езотерики. 
Зокрема, як вище вже зазначалося, у нього є прямі посилання на міркування О. 
Реріх в "Живій етиці" про друїдів, цитування зороастрійців, згадки про Шамбалу 
як "святе місце", що знаходиться не десь на Землі, а "у кожного всередині». 
Довідаємося ми з книг Мегре й про "земних учителів", які незабаром наберуться 
сили й переможуть пітьму. Зустрічаємо згадування про Блаватську як про 
письменницю, що залишила «достовірні книги». Не обійдений увагою Анастасії 
й Порфирій Іванов, якого його послідовники називають "господом 
животворящим".Спосіб життя його імпонує Анастасії. Писання Мегре схвалив 
глава "Церкви останнього завіту" Віссаріон. "Читайте книжку про Анастасію, 
радить він,- вона вас буде запалювати". 

Поклоніння кедру як основа анастасіївського віросповідання. 
Важливим компонентом віровчення анастасіївщини є поклоніння кедру, який 
нібито пов’язаний з небом якимсь енергетичним променем. Божественне 

призначення кедра, за Пузаковим, «служити накопичувачем космічної енергії». 
При цьому для підтвердження своєї правоти Пузаков апелює навіть до Біблії, де 
кедр згадується 42 рази, не вловлюючи при цьому те, що сибірський і ліванський 
кедр - це різні рослини. До того ж, Пузаков грішить проти істини, заявляючи, що 
у Священному Писанні взагалі не говориться про якісь інші дерева, окрім кедра. 
Останнє свідчить швидше за все, що пан Мегре Біблію ніколи не читав.  
 Пузаков наголошує, що поклонінню кедру його нібито навчили самі дід і прадід 
Анастасії, з якими він мав зустріч на березі Обі. Вони твердили, що шматочок 
кедрової деревини потрібно носити на грудях на мотузочці (скоріше замість 
хреста). Пузаков подає й ритуал надягання кедровиці: одягай собі на шию, стоячи 
босоніж на траві й притискаючи долоню лівої руки до грудей. Кедр у вченні 
Мегре міфологізиується: навіть у маленькому шматочку його деревини енергії 
нібито більше, ніж у всіх рукотворних енергетичних установках на Землі. 
Кедрове масло, зроблене особливим, ритуальним способом, також користується 
значним попитом у шанувальників Анастасіюшки. 

Святині конфесії. Анастасійці, як і інші конфесії, ніяк не можуть 
обійтися без своїх "святинь". Хоча «лісова мешканка» й рекомендувала через 
свого біографа усім миром, не покладаючи рук, саджати кедри, однак чекати, 
поки виростуть "сакральні ліси", надто довго. У сибірську тайгу до кедрів їздити і 
дорого, і складно. До того ж, їдучи туди, люди стануть задавати питання про 
місцезнаходження Анастасіюшки, про бажану зустріч з нею. Тоді виникає версія, 
природно, озвучена героїнею Мегре, про те, що в чорноморському містечку 
Геленджик є святині, значення яких більше, ніж святих місць у Єрусалимі. 

В анастаївстві пропонується поклонятися адигейським "дольменам", які 
нібито є місцями поховань древніх мудреців, що жила десятки тисяч років тому 
(правда, історична наука датує кам'яні труни не раніше 3-2 тисячоліттям до н.е.) і 
доводяться родичами Анастасії. Серед них і її "прамамочка". Той, хто 
поклоняється дольмену, як твердять послідовники Пузакова, нібито вступає в 
контакт із померлими. Через ці свого роду "інформаційні приймачі" 
забезпечується «зв'язок із Інтелектом Всесвіту». Починаючи з 1995 р., Пузаков 
приступився до розробки «дольманногопроекту» в Геленджику, який навіть 
одержав сприяння від місцевої влади. В містечку вже регулярно проводяться 
науково-практичні конференції, як пишуть, "маси цілком серйозних людей, 
підприємців, учених, фахівців, людей соціальної й технічної творчості, які 
відкрито підтримують Ідею Анастасії". Зрештою передбачається перетворити 
Геленджик в «сѐлов’янський духовний центр». Тут буде збудовано величний 
Храм Єднання зі спеціальними культовими спорудами, музеями, присвяченими 
різним релігіям, починаючи від язичництва. 

Есхатологія конфесії. Для анастасіївців важливо було також 
монополізувати "право на кінець світу". Анастасія засуджує тих, хто говорить 
про Страшний суд (у тому числі й християнські Церкви). Вона наголошує на 
тому, що зовсім немає якоїсь потреби готуватися до нього, бо ж його ніколи не 
буде. Потрібно тільки у всьому слухатися її повчань, обличчям повернутися до 
природи, не захоплюватися науково-технічним прогресом, що веде Землю і 
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людство до загибелі - і все буде в порядку. Всі неприємності й лиха, що 
відбуваються з людиною, Анастасія пояснює тим, що люди "порушують правила 
духовного буття й поривають зв'язок із Природою". 

Адресати анастасіївської проповіді. Анастасія неодноразово 
підкреслює, що головним об'єктом її турбот є дачники, які на своїх малюсіньких 
ділянках землі постійно спілкуються із тваринами й рослинами, природою 
загалом. Вона сама за допомогою "променя" наставляє людей, як краще 
вирощувати овочі і садовину, очищати природу від забруднення. Багато 
пропонованих нею рецептів фактично є описами магічних операцій з насінням, 
яким нібито "передається вся інформація про людину", а ті, у свою чергу, 
проростаючи, збирають для потреб господаря "з Космосу й Землі необхідну 
енергію". Щоб одержувати від огородніх овочів потрібну медичну допомогу, 
потрібно лише, як вже зазначалося вище, регулярно поливати їх водою після 
миття ніг, оскільки піт містить відомості про хвороби людей. На грядки надійде 
діагноз, і рослини виготовлять необхідні лікувальні речовини. В такий спосіб 
людина може самолікуватися. Пропонований Анастасією спосіб життя включає 
обов’язкове ранкове й вечірнє спілкування з рослинами. Воно замінює молитву. 
Лиш обов’язково треба поплювати на рослину, з якою спілкуєшся, щоб залишити 
в такий спосіб на ній інформацію про себе. 

Описуючи до дрібниць способи господарської діяльності в Родових 
поселеннях, Магре в такий своєрідний спосіб вирішує проблему дискредитації 
навчання й знань. "Настане час і людство зрозуміє їх непотрібність, - наголошує 
він.- . Учений, навіть найбільш великий, до бабусі на огород прийде. 
Зголоднілий, попросить у неї помідор собі на їжу. Учений і його мнимі витвори 
тій бабусі сьогодні не потрібні... Вона спокійно без ученого живе, а він ось без неї 
прожити не може. Він знаходиться у світі ілюзорному, примарному. Вона - із 
землею природною й із Всесвітом всім. Вона потрібна Всесвіту, він йому не 
потрібний". Взагалі читати й вчитися шкідливо, - учить Анастасіюшка. - Темні 
сили "безліччю своїх вчень прагнуть головне від людини сховати... Пізнання 
предметів і наук не потрібно самоціллю робити». 

В такий спосіб запропонована Пузаковим для надто численної частини 
пострадянського суспільства нова богиня. Послідовників її вчення не так вже й 
тяжко шукати. Перший критерій при відборі її прихильників – той, хто багато 
часу проводить на своїй садовій ділянці. Як правило, це або пенсіонери, або 
люди, що стали деякою мірою жертвами сучасних перетворень, економічно 
неблагополучні, змушені харчуватися плодами своїх садів та огородів, оскільки 
заробітної плати на їжу і одяг їм не вистачає. Дачник-анастасієвець - це міський 
житель, свого роду ідеологічний маргінал. Він уже не радянська людина, але 
живе вірою в силу науково-технічного знання. Він ще не захотів або ще не зміг 
воцерковлитися, бо ж то "занадто складно" і часу (та й коштів зайвих) на те 
немає. Він вірить у НЛО, екстрасенсів, східні чудеса, ліки-панацеї, астрологію й 
геомантію. Йому хочеться чогось, з одного боку, простенького, а з іншого - 
чарівного, що обіцяє кожному прості способи прилучення до "світу 

утаємниченого". Ось саме такі й звертають із надією свої погляди до 
Анастасюшки. 

Анастасіївські спільноти. Пузаков-Мегре проводить активну діяльність з 
об'єднання своїх послідовників у якийсь новий суспільний рух. Одна з назв його - 
Рух "Анастасія". Він зайнятий популяризацією ідей Мегре, а також 
виробництвом релігійної продукції анастасіївців під торгівельною маркою 
"Звенящие кедры России". Серед організацій анастасіївців – створений у 1999 
році Фонд культури й підтримки творчості "Анастасия" у м. Володимирі. Він 
займається підтримкою самодіяльного мистецтва з тематики "Жінка, душа, Росія, 
екологія", сприяє виготовленню екологічно чистих продуктів і товарів, 
пропагандистської продукції, організацією змагань бардів. Він також поширює 

самодіяльні пісні про Анастасію, 
видає ці пісні, а також 
відшуковує читачів на книги 
Пузакова. Окремим видом 
діяльності Фонду є організація 
паломництва по Обі для всіх, хто 
бажає подихати кедровими 
фітонцидами. Анастасіївці 
активні в поширенні вчення 
конфесії. Вони можуть по 
декілька осіб входити в 
православні храми, агітуючи там 
за екопоселення, в яких 
доступною кожному стає 
«космічна любов».. При цьому 

бажаючим радять продавати своє майно в містах і їхати у визначене місце десь в 
лісові масиви для створення там, подалі від нинішньої цивілізації, Родових 
посерень. Функціонують ще й інші спільноти послідовників Мегре: 
«Общероссийское политическое движение землепользователей «Сотворение» та 
«Исследовательский центр Анастасии» (Москва), Центр «Кедры Сибири» 
(Томск), центр творчості «Анастасия» (Тверська область) та ін.  

Загальноросійський політичний рух землекористувачів "Созидание" 
одним із головних своїх програмних вимог ставить законодавчу передачу ділянок 
землі площею 1 га всім бажаючим громадянам у спадкоємне користування для 
занять землеробством і будівництвом. У преамбулі програми руху її автори 
лякають громадян країни страшною кризою, що насувається на Росію, населену 
майже повністю безробітними й жебраками. Порятунок від криз рух радить 
шукати в анастасіївців. Саме вони пропонують навчити громадян, як "створити 
екологічно чисте середовище", а потім, відмовившись від "далеких життєвих 
цінностей", "навчитися позитивному мисленню". 

Існують й інші центри анастасіївців. Один з них - "Исследовательский 
Центр Анастасии"- знаходиться в Москві під безпосерньою опікою Пузакова-
Мегре. У Томську в 1999 р. утворений центр "Кедры Сибири". Під виглядом 



84                                                                             85 
турботи про збереження кедровників у тайзі анастасіївці вже налагодили 
співробітництво в цьому із Держкомекології РФ. У Челябінську члени центру 
"Анастасия" зайняті створенням "простору любові й острівця світла".  

Варто відзначити, що між анастасіївцями різних організаційних спільнот 
вже почалася боротьба за першість представництва. Нещодавно в Інтернеті 
пузаківці піддали критиці якийсь алтайський центр, названий ними 
самозванцями. 

В останні роки послідовники культу Анастасії прагнуть злитися із 
екологічним рухом. Процес цей йде доволі успішно. Так, в 2003 році в Башкиріх 
відбувалася республіканська конференція «Екологія і відродження духовності», в 
роботі якої брало участь багато анастасіївців, в тому числі і сам В. Мегре, хоч 
організатором її було Центральне духовне управління мусульман Росії. Російська 
православна церква розцінила це як добре організовану PR-акцію і закликала 
Союз екологів Башкирії відмовитися від подальшої співпраці з послідовниками 
Магре. 

Анастасіївство і освіта. Вчення Анастасії про Родові помістя знайшло 
підтримку і в сфері вищої освіти. Так, Московська академія державного і 
муниципального управління провела набір на курси додаткової освіти за фахом 
«екологія, охорона природи і екологічна безпека» із спеціалізацією «створення і 
розвиток Родових поселень». Згідно із задумами організаторів спеціалізації, в 
образі Родового поселення об’єднана велика кількість ідей, подарованих 
Анастасією людям. Маючи гектар землі і повернувши собі чистоту і красоту 
першоджерел, кожна сім’я створює собі свою малу Батьківщину, завдяки яким 
зрештою настане прекрасне відродження всієї Землі. Навчальний план утвореної 
в місті Кірові Академії розвитку Родових поселень включає зокрема такі 
предмети: «Екологічна безпека і усталений розвиток Родових поселень», 
«Родолюбство в істинному життєустрої», «Ведоруське бджільництво», «Духовне 
акушерство», «Народна творчість і ремесла в Родових поселегннях», «Наука 

образності», «Новітні технології в 
розвитку Родових поселень», 
«Соціально-психологічні аспекти 
Родових поселень» та ін. Почесним 
Президентом Академії обрано 
автора ідеї Родових поселень 
академіка РА Володимира 
Миколайовича Мегре. Її 
Президентом і Головою Президії 
Академії став доктор економічних 
наук Віктор Якович Медіков. Серед 

слухачів Академії студенти не тільки з багатьох міст Росії, а й із України, 
Молдови, Білорусі.  

Поширення анастасіївства. Рух анастасіївців так поширився в 
Російській Федерації, що в Мегре навіть з’явилося бажання утворення своєї 
партії для «урегулювання людського життя». Відкрито сайт Мегре: http:// 

www.anastasia.ru В різних театрах Росії вже йде вистава «Анастасия» по п’єсі, 
написаній Мегре . У Санкт-Петербурзі анастасіївцями розбито парк «Мира и 
Согласия». В Уфі працює фабрика, яка виготовляє сувенірно-лікувальну 
продукцію, «насичену кедровою енергією». Згідно інформацій, організації 
конфесії нині у світі нараховують більше мільйона своїх послідовників. Вони є не 
тільки в Росії чи країнах СНД, а й в далекому зарубіжжі. Так, в Австрії в своєму 
Родовому поселенні втілив ідеї Анастасії, розгорнуті в книгах Мегре, фермер 
Зепп Хольцер. Його ферму в Родовому поселенні Кравметерхоф, що знаходиться 
в Альпах, відвідують гості не лише з Австрії, а й з інших країн. Були навіть 
українці. Ось як описує сайт його господарство: «На своїх 50 гектарах Зепп не 
удобрює і не оре землю, не бореться із хворобами рослин і їх шкідниками. У 
нього в поселенні проростають сотні різних видів рослин (серед хвойних і 
листяних дикоросів у нього ростуть ще й 5000 плодоносних дерев), в ставках 
декілька тонн риби різних видів, у вільному випасі домашні тварини, птахи. Він 
розводить гриби і рідкісні рослини, зокрема такі, які взагалі не можуть рости в 
горах на висоті 1100-1500 метрів над рівнем моря. У Зеппа немає парку 
сільгоспмашин – лише один трактор. У нього працює лише один найманий 
працівник. Хольцер не залежить від електропостачання – у нього своя 
електрстанція. У нього все в достатку: навіть якщо щось і затопчеться, зірветься, 
зламається - ніхто це не помітить. Продукцію природи він вивозить на ринок – за 
нею покупці приїздять самі. Навіть самі збирають врожвй! Нині ферма приносить 
Хольцеру 300-400 тисяч євро за рік! Плоди, саженці, риба, тварини, птиця, гриби, 
екотуризм й інше завжди готові до його послуг. Зепп переконаний, що не можна 
спеціалізуватися на чомусь одному! В його поселенні дивують не самі по собі 
озера, будівлі і дерева, а взаємозв’язок всього цього. Це називається 
ПЕРМАКУЛЬТУРА (англ.. – постійна культура)».  

Педагогічна концепція анастасіївщини. Будь-яка конфесія, 
турбуючись про своє майбуття, звертає увагу насамперед на роботу серед дітей і 
молоді. Не є винятком у цьому і анастасіївщина. «Лісова вчителька» наголошує 
на тому, що в людині закладена "реальна природна світобудова", в яку в жодному 
випадку не потрібно втручатися. Лише завдяки цьому дитина протягом дев’яти 
років повністю зможе "усвідомити сутність світобудови, сенс людського 
існування". Тут мається на увазі те, що будь-яке виховання й система освіти 
згубно впливають на розвиток дитини. Вони нічого не дають, тільки гублять все 
живе в ній. Анастасія закликає: батьки, відкиньте, не перебираючи, все, що дала 
вам цивілізація, викиньте всі "рукотворні предмети". Тоді дитина буде 
розвиватися правильно, з погляду астрології й окультизму, оскільки в неї 
"прокинуться" ті клітинки мозку, які сформують її, а також дозволять приймати в 
"підсвідомість" нову інформацію від планет. 

Народивши від Пузакова дитину, Анастасія нібито ростить її в лісі. 
Вільне виховання - ось її ідеал. "Прагнення всіх сил всього світла у Всесвіті 
спрямоване так, щоб кожному, народженому в ньому передати все краще із 
світобудови. Обов’язок батьків - світло Всесвіту не закривати якимись 
премудростями вигаданих догм". Догмами тут постає все, що не має відношення 

http://www.anastasia.ru/
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до анастасіївщини. Відтак ідеї Пузакова, що подаються у його працях, не є 
чимось надуманим, а є найбільш благодатними. 

Пузаков рекламує, як зразкову, школу якогось академіка Михайла 
Щетиніна ( його він назває "великим магом", "великим Ведуном"), в якій 
виховують дітей у дусі неоязичництва, знаннями про Сварога, «Вогненний 
небесний початок», «обереги каміння" тощо. Такі уроки називаються в цій школі 
"уроками богів". 

Анастасіївство і О.Гузь. Навкололо Анастасії розгорнувся могутній 
бізнес. Йде активна продажа видрукуваних мільйонним накладом книг, аудіо і 
відеокасет, поширюються кусочки кедра як талісман та ін. А це тому, що люди, 
які купують продукцію Мегре, вірять, що все, описане ним у його видруках, є 
правдою. До того ж, сам Мегре неодноразово наголошував: «Всі події – це 
реальні події із мого життя!». 

Але якщо спочатку Мегре говорив про Анастасію як реальну жінку, що 
живе десь в глибокій тайзі, з якою лише йому вдалося заспілкуватися, то в 

останні роки його бачення її 
значно змінилося. Він все 
більше говорить про неї як 
уявний образ. Вважають, що 
до таких радикальних змін 
бачення Анастасії Мегре 
спричинили його 
непорозуміння із Ольгою 
Анатоліївною Гузь (1952 р.н.), 
яка живе в столиці Алтаю 
Барнаулі і в свої 28 років 
відчула свою особливу місію 
на Землі. Вона вірить у 

Вищий Космічний Розум, відчуває себе захисницею землян, постійно нібито чує 
якісь голоси із потойбіччя, а увісні слухає космічну музику. У видрукуваних Гузь 
понад десяти низького рівня художніх книгах вона подає себе особою містичної 
обраності. Гадає, що навіть її фотографії мають «магічну силу». Водночас О.Гузь 
відкрила свій сайт «Анастасія – це я!» ( http:// www. Anastasia-is-me. ru /рravda. 
htm), на якому вона, зокрема, заявляє: «Зная, что моим именем творится зло, в 
1998 году написала и издала книгу «Анастасия – это Я», которая мгновенно стала 
бестселлером и через которую многие узнали правду». У видрукуваному в 
інтернет-ресурсі О. Гузь «Зверненні Клубу істинних друзів Анастасії до 
Володимира Магре і послідовників оригінальних ідей Таємничої Анастасії» 
сказано: «І ви, відчувши це за книгами, повинні були б своїм внутрішнім зором і 
серцем за книжковим образом побачити і пізнати Істинну Анастасію – Гузь 
Ольгу Анатоліївну... Але шкода, ви виявилися духовно глухими і сліпими. Ольга 
Анатоліївна до того ж Філософ, Художник, Дитяча Письменниця, Автор 8 
Унікальних Духовно лікуючих Книг, які видрукувала за рахунок власних коштів, 
маленьким накладом, працюючи і вдень і вночі, без спонсорів і допомоги збоку 

тих, хто просто зобов’язаний допомагати таким Унікальним Людям!». Далі йде 
про те, що Мегре спотворив дійсне вчення Анастасії, а відтак слід купляти лише 
її книги, які вона може висилати будь-куди по ціні 300-500 рублів за примірник. 

З початку 90-х років м.ст. алтайка проводить платні «зустрічі зцілення». 
Послідовники О.Гузь надто агресивні й нетерпимо ставляться до всіх, хто 

критикує їхню фаворитку, яка офіційно називає 
себе Анастасією. Оскільки ім’я новоявленої 
«барнаульської богині» і головний персонаж 
публікацій Мегре співпали, то вони взаємно 
почали звинувачувати один одного в злодійстві. 
Проте питання, хто в кого і що украв, 
залишається відкритим. Хронологічно свою 
проповідницьку діяльність О.Гузь почала раніше 
видруку книг Мегре. Проте до виходу у світ книг 
Мегре вона не називала себе Анастасією. 
Методом гіпнозу вона лікувала в медцентрі 
«Інтервал», ав нині очолює духовно-оздоровчий 
центр «Анастасія», який, окрім гіпнотичних 
заходів, видруковує і продає як сакральні книги 
О.Гузь, різні буклети, календарики тощо. Відтак 
організація Ольги Гузь-Анастасії вже 

сформована. В ній авторитет засновниці фактично обожнюється. Поява 
спільноти Ольги Гузь призвела до відходу до неї частини анастасіївців Мегре, які 
стали вірити в те, що вона є дійсною Анастасією.  
 
 

*** 
 

Все, описане вище, можна знайти на сайті 
http:://www.anastasia.ru, а також прочитати в книгах 
Мегре, які поширюються мільйонними накладами, а 
саме: 
 «Новая цивилизация». Часть І – описано 

незвичайні пригоди сибірської дівчини 
Анастасії і автора книги Мегре. Говориться про 
можливий новий шлях розвитку Росії, 
визначуваний Анастасією. 

 «Новая цивилизация». Часть ІІ- описано 
звичаї і обряди, які творило на своєму 
історичному шляху людство і які допомагали 
йому здобувати радість життя. Розповідається 
широко про ведруський обряд вінчання. 

 «Звенящие кедры России» – знову говориться 
про Анастасію як незвичайну жінку, яка 
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наділена даром зцілення душі і тіла людини. 

 «Кто же мы?» – книга про національну ідею в Росії, з реалізацією якої може 
розпочатися новий етап у розвитку людства. 

 «Сотворение» – подається живий образ Бога. Розкривається його місце у 
світі.. 

 «Кто воспитывает наших детей?» – подаються поради з виховання дітей, 
налагодження батьками з ними контактів, враховуючи вікову психологію. 

 «Энергия жизни» – людина наділена лише їй притаманною енергією. Це – 
енергія душі. Коли людина усвідомить це й навчиться користуватися цією 
енергією, то стане володарем Всесвіту. 

 «Инопланетянка или человек?» – говориться про самітницьке життя 
Анастасії в глибокій сибірській тайзі, розкриваються надлюдські її 
божественні обдарування., зокрема бачити на відстані, знати про деталі 
життя навіть тисячолітньої давності, своєрідно оцінювати теперішнє життя, 
змогу зцілювати людей тощо. 

 «Очередной паломник» – Мегре розповідає про свою поїздку до Анастасії в 
тайгу. 

 «Пространство любви» - книга присвячена з’ясуванню питання: хто ти є, 
людино? Говориться про те, як людині можна управляти своєю свідомістю. 
Розкриваються питання енергії часу, наближення до єдиного творця. 

 «Родовая книга» – йде мова про минуле людства у світлі його майбутнього.  
 

При написанні Сторінки,, окрім книг В. Мегре, використані матеріали із 
«Энциклопедии религий» (М., 2008), книги О. Мухіна «Религиозные конфессии и 
секты» (М., 2005), інших книг, матеріали різних сайтів як самої конфесії 
анастасіївців і її окремих послідовників, так і критично-інформативний 
матеріал, зокрема матеріал «Культ Анастасии: таёжный сериал для советской 
образованщины»доктора історичних наук о. Петра Іванова.  
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вона стане єдиною для всієї нації. Вона не є також аналогом національно-державної релігії (на кшталт 
Росії, Греції чи Грузії), хоч остання, природно, може формувати національну Церкву. За нинішніх 
умов національною в Україні постає не та Церква, яка використовує у своїй назві щось від корінного 
етносу ( « українська» чи «України»), функціонує на його рідній землі чи має порівняно тривалу тут 
історію. Якщо Церква ігнорує в своїй діяльності національну мову корінного етносу, цілковито підпо
рядкована в ній зарубіжному центру, що нехтує наші національні інтереси, а то й працює проти укра
їнської суверенності, то вона не є українською національною навіть за умови належності значної кіль
кості її парафіян до українського етносу. Вона у своєму функціонуванні постає як Церква центру своєї 
юрисдикції, зрештою українофобською чи малоросійською інституцією. Це стосується насамперед 
УПЦ Московського Патріархату, деяких великих протестантських об’єднань, які, незважаючи на 
розпад СРСР, все ще знаходяться у «своєму радянському Союзі».

У наших нинішніх складних і важких умовах національного відродження в ролі національної 
постає та Церква, яка несе національну ідею — незалежність країни, сприяє розвитку і збереженню 
нашої національної культури, зокрема української мови як невід’ємної її складової, репрезентує в різ
них релігійних центрах та інституціях, як в центрі своєї юрисдикції, нашу суверенну державу. Нині в 
Україні до національних релігійних спільнот можна віднести лише Церкву Київського І Іатріархату, 
Автокефальну Православну, Українську Греко-Католицьку, Українську Лютеранську, а також рідно- 
вірські течії. Певну національну зорієнтованість активно виявляє очолювана М.Паночком Церква 
християн віри євангельської п’ятидесятників.

Якщо говорити про національні церкви, то їх інституалізація в країні має богословське, каноніч
не, етнічне й правове обґрунтування Скажу коротко про це. 1. Богословське — вселенськість христи
янства, як це засвідчують Дії апостолів, не в тому, що Церква Ісуса Христа має «одну мову і слово 
одне», а в тому, що його вчення завдяки місії апостолів серед різних народів саме у формах їх етніч
ного самовияву стало надбанням усіх, незалежно від кордонів, і «на мові к о ж н о г о  народу» (Дії 2:11). 
А мова к о ж н о ю  народу — це не лише рідні слова, а й рідні обрядові дії. 2. Канонічне — 34-те пра
вило Святих Апостолів говорить: «Єпископам б у д ь - я к о ю  народу належить знати першого серед них 
і визнавати його за главу». Відтак, маючи першого єпископа (і не менше трьох), б у д ь - я к и й  народ 
може мати свою Церкву. 3. Етнічне — кожна нація має право на службу Божу своєю мовою. Як 
говорить 1-ше послання апостола Павла до коринтян, проповіді в церкві чужою мовою ніякої користі 
не мають. «В церкві волію п’ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів 
чужою мовою» (14:19). 4. Правове - Паризька хартія для нової Європи (1990 р.) закріпила за кож
ною національною спільнотою право на свою релігійну самобутність, вираження, збереження і розви
ток своїх особливих традицій і звичаїв.

Сходження Духу святого на апостолів, від чого вони говорять «новими мовами», призвело до 
того, що організація Христової громади набула національного характеру. Тому на Трійцю в храмах 
співають: «Мовами різними народів оновив Ти, Христе, своїх учнів, аби ними проповідувати Тебе, 
безсмертне Слово твоє». Як свідчить Одкровення Івана, Христос своїм благовістям нас «викупив 
Богові кров’ю Своєю з кожного племені і мови, і люду, і народності» (3:9). В цьому контексті ново
го звучання набрали слова, що немає ні еліна, ні іудея, ні скита. Вони вже утверджували не наднаціо- 
нальність вчення Христа, а рівність кожного народу на його осягнення і форму цього осягнення, право 
кожного народу залишатися самим собою. Апостол Павло вже пише, що «коли хто про своїх ... не 
дбає, той віри відцурався, він гірший, ніж невірний» (1 Тим. 3:8). Апостоли в своїх посланнях закли
кають вже не до любові у Христі до його Церкви, а «перед лицем Церков», підкреслюючи цим їх 
багатоманіття і водночас рівність, можливість різних етнічних шляхів до Вічного. Відтак право кон
ституювання Церков національних аж ніяк не суперечить вченню Ісуса Христа. Воно лише дратує 
Церкви-колонізатори, бо ж і Москва, і Константинополь, і Белград бояться розпаду своїх правосла
вних імперій. То ж і вдаються вони до різних словесних хитросплетінь, щоб відвернути процеси деко
лонізації, складовою яких в країнах православної традиції є вибудова своєї Помісної Церкви.

Як слушно свого часу зауважував Патріарх Мстислав: нам не треба очікувати й благати, щоб нас 
хтось визнав; визнаймо самі наявність своєї незалежної Церкви, а інші.... з часом також визнають. 
Маймо свою національну гордість і не принижуймося ні перед яким Варфоломіями, Алексіями і навіть 
Бенедиктами (це вже стосується греко-католиків). Щось добре вони українцям не приносили і не 
принесуть до того часу, коли їх винесуть. Маємо свої національні Церкви — шануймо їх! Знаймо, що 
їм нелегко утверджувати себе у час співу колонізаторів. Та й державі нічого форсувати процес вибу- 
дови Української Помісної Церкви. Нині це не на часі. Там дивись і греко-католики повернуть актив
ніше до єднання, зваживши на безперспективність очікування патріархату для УГК.Ц від Ватикану. 
Не хочуть — не треба. І без них ми самодостатні.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ

Продовження на 4-й стор. обкладинки.

Продовження. Поч. 2-й crop, обкладинки.
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Р 8 3 П 8 Ч Ш С Я  Н ЕРЕД Н О А ЇА  НА 2 0 8 !  НА КАСОИИС « Р ЕЯ ІП ІН А  Н А И 8 Р А М А » . 

І Е Р Е Д В Н А Ї Н Ї І  РО М О Ж Н А 0 Б У Д Ь -Я К О М У  ІО Н ІТОВО М У ВІДДІЛЕННІ У К РА ЇН И .

НАШ  ІНДЕКС 2 1 0 5 3 .

Редакція часопису просить своїх активних читачів допомогти нам 
розширити аудиторію «Релігійної панорами». Ми вдячні тим нашим Читачам, 
які надсилають до редакції цікаві і значимі матеріали з релігійного ж иття. У нас 
особливо не вистачає інформації про конфесійне буття на місцевому рівні, до 
нас не надходять періодичні релігійні видання з областей, районів. ж будемо 
дякувати тим, хто допоможе розширити межі наших Ыфарифц&; J § |1  |
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